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Schim per. Onder dezen naam vermelden Nadat hj teStraatsburg in detheologie had

@*

gestudeerd,werd hj in 1835aide-naturaliste
KarlFrïdtfrïcA Sehimper,een verdiensteljk aan het muséum aldaar, - voorts in 1838
kruidkundige, geboren den 15den Februarj conserv#oren in 1839directeurdierinrigting,
1803 te Manheim.Hj studeerde aanvankeljk alsmede hoogleeraar in de geologie en minete Heidelberg in de theologie, Ondernam in ralogie.Hj schreefmetMowvqeot:rplantesfos1824 eenerelsnaarhetzuiden vanFrankrjk, siles des Vosges (1844)''. Zjn voornaamste
Wp:

om planten te verzamelen, bezocht in 1826 geschrift, met Welc/z en Gûmbel op touw
wederom de hoogeschoolte Heidelberg,kwam gezet,isderBryologiaEuropaea(1836- 1835,
er in kennis met Brann en Agassiz,en ver- 6 d1n met 640 platenl''meteen supplement

trok met hen naar Miinchen.Hier bleefhj (1854--1864,40 platen).Daarenboven gafhj
t0t 1844 als leeraar werkzaam en volbragt

uit:rRecherchesanatomiquesetmorghologi-

onderscheidene wetenschappeljke reizeninde quessur1esmousses(1850)'',- rMémolrepour
Alpen, Pyreneeën en de Rjnpfalz. Later servir à l'histoire naturelle des Sphagnum
woondehjbjafwisselingteManheim enteHei- -(1854)''- rpalaeontologia Alsatica (1854)''
delberg, sedert 1849 te Schwetzingen, en
psynopsi
s muscorum europaeorum (18604
overleed aldaar den zlsten D ecember 1867. 2de druk 1876)''
,- pLe terrain de transition
Hj wordtals de ontdekker beschouwd van des Vosges (1862)//,-. en p'rraité de paléonde later door Brann uitgewerkte wet van de tologi
e végétale (1869-1874,3 dln)''.
Schinderhannes,eigenljk JohannWïickplaatsing der bladeren. Hj leverde voorts

eene pBesc,hreibung des Symphytum Zeyheri ler, WaS het hoofd eener rooverbende, die
und seiner zwei deutschen Verwandten, des tegen heteinde der 18de eeuw de oevers van
S. bulbosum bkhimp.und S.tuberosum Jacq. deRtjn onveiligmaakte.Reedsvroeg tradhtj
(1835)'',alsmede een paar bundelsgedichten. als betllsknecht in dienst, ontvlugtte met
W ilhelm t
gc/zï-yer,eenverdiensteljkreiziger eenige huiden,maar werd achterhaald en t0t
'e
n natuuronderzoeker,tevens een broedervan het ontvangen van stokslagen vel
'oordeeld,
denvoorgaande.HtjwerdgeborenteManheim zw ierf daarna rond en voorzag door diefstal

den 14den Augustus 1804,waseerstschrjnwerker, daarna krjgsman en zag zich vervolgensbjdemilitaireadministratiegeplaatst.
Nadat htl zich te Mt
inehen ongeveer 2 jaar
op de natuurkundige wetenschappen had toegelegd,ondernam htjin 1829 eenebotanische
reis naar het zuiden van Frankrjk en naar
Algiers, en vertrok in 1834 naar Egypte en
Arabië. Hier vertoefde hj een drietal.
Jaren,
'
zag zic'
h doox den Vorstvan Adaoea m ethet
stadhouderschap over het districtAntitsjo belast,bezocht vervolgensde bergstreekSemien
en nam daarna de belangen waar van den

Jardin des Plantes te Parps.Ht
Jvoldeed met
jveraan zjneverpligtingentmaartoenTl
teo#orvd keizer van Abessinië werd,moesthj
zjn stadhouderschapnederleggen en zichnaax
het Hof van dien Vorst begeven, zonder er
in eigenljken zin gevangen te wezen. Hj
werd door de Engelschen bevrjd en keerde

in ztqn onderhoud.W eldra behoorde hj t0t
den troep van M nk de Roodbaard. Later

pleegdehjmeteeneaanzienljkebendestraatl
-ooverj op groote schaal en trad in het l1uweljk met Julchen WIJ.
s1.
:.Na dien tjd hield
hj zich op metinbraakten maakte hetzoo
erg,dat sommige beangstigdeIsraëlieteneene

overeenkomstter hunner vrjwaring met hem
sloten. Eindeljk echter werd hj gevangen
genomen,en schoon hj nooit een moord had
volvoerd, viel zjn hoofd onder hetmes der
guillotine te Mainz op den zlsten Novem ber
1803.

Schindler (JuliusAlexander),a1sschrj-

ver bekend onder den pseudoniem JulLus von
der Trlll en geboren te W eenen den 18den
September 1818, studeerde aldaar in de reg-

ten,werd eerstgeplaatstbjdemagistratuur,
kwam daarnain betrekking bjdengraafvon
Donnersmark en w erd vervolgenseerstlidvan

naarzjn stadhouderschap terug,waarhtjn0j den Lalzddag en daarna van den Rjksdag.
altjd zjn verbljfhoudt.HjheeftOnderschel- Alsredenaar kwam hj op hekelenden toon

dene opstellen in P etermann'spMittheilungen'' steeds in verzettegen hetstjve Ultramontageplaatst.
nismus.Hj werd dan 00k in 1870niether-

Will
telm .
PFzïI@' k
bklûmper,eenverdiensteljk kozen,waarna htJzich naarzjn kasteelLe0kruidkundige.Hj werd qebûren den 8sten Ja- poldskron in Salzburg begaf en werkzaam

nuarj 1808 te Dosenhelm bj Elsasz-zabern bleef a1s 1id van het bestuur eener crediet-

en is een neef van de beide voom aanden. bank en eener spoorwegmaatschapptl. HiJ
X1II.
1

SCHINDLER- SCHINKEL.

schreef: moberösterreich (1848)'', - psi
id- des lands, en overleed den 9den October1841.
frichte(1848?2dln)'',- hettreurspel:pEines De Koning deed zjn marmeren standbeeld in
Biirgers Recht (1849)/', - gedichten onder het door hem gebouwde muséum plaatsen.
den titel: ,RoseneggerRomanzen (1852;3de Selténkelbewoog zich in hetalgemeen in eene
druk 1876)'',- rDie Geschichte vom Scharf- klassieke rigting,m aar w as tevens volkomen
richterRosenfeld (1852)'',- punterdenZe1- bekend met den middeneeuwschen bouwstjl.
ten,Soldatenlieder(1853)''
,- pDieGrtindung Bovenal evenwel huldigde hj de Grieksche
v0m Kloster Neuburg (zde druk 1854)'',- ktznst.Van d'
e doorhem Ontworpenegebouwen
XTheophrastus Paracelsus, ein Volksdram a noemen wj:hetmuséum te Berljn.- den
(1858)'''- pcarte b,l
anche (1862)'',- Ge- nieuwen schouw burg aldaar, - een paleis
dichte (1871, 2 dln),, - psalomon, Kö
!nig VO0r den Prins van Pruissen, de sterrev0n Ungarn, Epos (1873; 2de druk 1876)7', Nvacht, - den voorgevelder artillerieschool,
het casino te Potsdam ,
onderscheirToledaner Kl
ingen (1876)''
, en nDie
Aebtissin v0n Buchenau (1877)''.
dene woningen teBerljn,- voortshetkasSchink (Johann Friedrich) een verdien- teel Krzeskovice,- het kleine slotte Gliesteljk dichteren dramaturg,geboren te Mar- necke bj Potsdam ,- hetkasteelTegel,deburg in 1755, studeerde te Halle in (le en den Charlottenhofbj Potsdam.Indenstjl
theologie,leverdealsstudentreeds bjdragen van deToscaansche paleizen ontwierjhjdat
i
n den Leipziyeren Göttinger mMusenalma- van graafRedernteBerljn.Prachtig lsvoorts
nach''en verw lerfden te Hamburg uitgeloof- de door hem ontworpen schouwburg te Hamden prjs van 20 Friedrichs d'or voorzjn burg.O0k heeft hj onderscheidene plannen

treursyel:pGianetta Montaldi''.In 1778we1

Van

zich belast m et het voortzetten van diens
arbeid, doch na eene reis in Italië en op

schriften,brieven,wiegedrukken,gedenkqen-

kerken geleverd alsmede één t0t her-

hj prlvaatdocentte Berljn,in 1779schouw- schepping van deAcröjolisteAthenein een
burgdichter te Hannover, vertrok in 1780 vorsteljk paleis, en éen voor de Villa Orinaar sveenen waarhj zjne rDramaturgische andain de Krim.Vooralopenbaartzich zjne
Fragmente (1781- 1784, 4 dlnl'' en het klassieke rigting in de doorhem ontworpene
XTheater zu Abdera (1787, 2 d1
n)''in het gedenkteekenen,bjv.in datvan Frederik de
licht gaf, en w erdin 1790 door Schröder t0t GrooleteBerljn,- in datop denKreuzberg
dramaturg en tooneeldiehter te H am burg be- nabj genoemde stad,en in hetpraalgrafvan
noemd.Hierschreefhj: DramaturgischeM o- Seharnhorst.Voorts ontwierp hj de nieuwe
nate(1790,4 dlnl''enhetweekblad:rluaune, 1
:Schloszbriicke'' te Berljn en verschillende
Spottund Ernst(1793,4 d1n)''.In 1797ves- gevels.Van zjnelandschappen vermeldenwj:
tigdehj zich teRatzeburg,waarhj:rlohan een gezigt op den schouwburg te Taormina,
het St. Marcusplein te Venetië, - de
Faust (1804, 2 dlnl''en rGesëngederReligion (1788; 2de druk 1823)/'in druk deed grotten bj Sorrento,- den d0m te Milaan,
de St.Pieterskerk te Rome,van binnen,
verschjnen,en van 1812 t0t1816 vertoefde
hj in Holstein.Daarna begafhtjzich weder
enhetCapitoolbj maneschjn.O0k heeft
naar Berljn,waàr hj te vergeef'
s eeuebe- hi
j op het gebied van hetdecoratieschilderen
trekking zocht bj den nationalen schouwburg nieuwe wegen aangewezen. Eindeljk leverde
en zjne Fiigungen (1818)'' schreef, en in hj: rsammlung architektoniseher Entwiirfe
1819 bevrjdde de hertogin Dorothea vanKoer- (1820- 1837, 28 stukken; nieuwe uitgave
land hem door een Jaargeld van de zorg voor 1857- 1858,174platenmettekstl'',- pW erke
zjn onderhoud Na het overljden van deze der höhern Baukunst: Akropolis zu Athen
werd hj in 1823 te Sagan bibliothecaris.van (10 platen) und PalastOriandain derKrim
hare dochter,en overleed den 104enFebruarj (
15platen)(1846-1849;nieuwedruk 1873)'',
1835.Hj schreefnog:rRomantische Darstel- - pGrundlagen der praktisehen Baukunst
lungen (1832)'', - rDarstellung des Lebens (1834;2de druk 1835,2 d1n)'',- rschinkel'
s
und des Charakter Lessing's (1825)'' - en Möbelentwiirfe (1835- 1837,16platen;nieuwe
XFriedrich Schiller's Don Carlos xsthetisch, druk 18524// - en Aus Schinkel'sNachlasz
kritisch und psychologisch entwickelt(1827)''
. (1862- 1864,4 dln).
as .lhrïtf Selinkel,een verdiensteljk
Schinkel.onderdezennaam vermeldenwj: Adrian'
Karl Frl#dcA Dchinkèl, een uitstekend Nederlandsch letterl
tundige.Hj werdgeboren
bouw kundige en schilder,geboren te Neurup- te 'sGravenhage den 174en December 1784,
pin den l3den Maart 1781.Hj bezoehthet werd leerling,vervolçens deelgenootin eene
gymnasium aldaarenteBerljnenwjddezich boekdrukkerj,droeg ln 1845 zjne zaak over
vervolgens aan de studie der schoone bouw- aan de frma Belinfanle, en overleed den
kunst onder de leiding van Gilly, vader en 24stenApril1864.Metgrooten jverlegdehj
zoon.Toen Friedrielt&il!, overleed,zag hj zich t0e op het verzamelen van oude handningen enz. en deed vooral groote moelte,
Sicilië bepaaldehj zich in 1806bj hetland- om de eer van Lauren.gJtzldz.Coster teHaarsehapschilderen.In 1811 werd hj 1id van de lern als uitvinder derboekdrukkunstte bandKoninkljke Académig te Berljn rn in 1820 haven.Htiwaslid van nagenoeg allegeleerde
hoogleeraar aan die lnrlgting en 1ld van den genootschappen in Nederland,alsm ede ridder
académischen senaat, - voorts in 1815 ge- van de orde van de Eikenkroon en van die
heim opperbouwraad,in 1819 lid van detech- van den Nederlandschen Leeuw. Van zjne
nisehe commissie inhetministérievoorhandel, geschriften vermelden wj: pHandleiding t0t

njverheid enZ.Jin 1830 gpperbouwdirectenr het corrigéren van drukproeven enz.(1838),,

SCHINKEL- SCHIPBREUK.
Aanteekeningen van Fransvan Mierisop
@* s
Zgne beschrjving derbisschoppeljkemunten
en zegelen enz. (1838)'' - pAlbert Durer's
dagverhaalzjnerNederlandschereizein1520-

3

vorm en het tuig van deze. Bepaalde men

zich aanvankeljk t0t de rivieren, laterste-

vende men 00k langs de kusten vooralna
de uitvinding van hetcompasen deontwikke1521,metaanteekeningen(1840):',- popgave ling der sterrektlndige wetenschap, waagde
der handschriften van Constantjn en Chris- men het,de kustte verlaten en groote zeeën
tiaan Huygens enz.(1840)'/, rBeschrjving te beploegen,- 'tgeen vooralin onze eeuw
van hethandschriftderBataviavallHadrianus veel gemakkeljker werd,toen de toepassing
Junitls enz.
40)
'j
/?k- en Nadere bjzon- van den stoom als beweegkracht den z00
bet(
r1
e8
kke
l
derheden
Constantjn Huygens wisselvalligen wind verving.Zjn de schepen
enz. (1851)''. Onderscheidene merkwaardige bestemd t0t hetoverbrengen van handelswa-

opstellen van zjne hand werden gedrukt, ren, dan noemt men ze koopvaardjschepen,
maar niet in den handelgebragt,en zjne terwjl er ook gevonden worden,die nageuitgebreide boek- en kunstverzameling is na

zjn ovrrljden in hetOpenbaarverkocht.
Schlötling (Elise Carolina Ferdinanda),
gewoonljk Elise van Calear geheeten, eene
verdiensteljke Nederlandsche schrjfster,ge-

noeg uitsluitend gebezigd w orden t0thetvervoer van passagiers. Daarenboven heeft men

oorlogschepen?die van geschutenkrjgsvolk
worden voorzlen.Dezelaatsten worden bjna
allendoorstoom bewogenen zjnthansinden
boren te Amsterdam den 19:
1en November regelmetjzerenplatelgepanserd,en0okwe1
1822! ontving eene zorgvuldige opvoeding, metdraaibaretorensvoorhetgeschutgekroond.
trad ln hethuweljk m et H erman van Cllctv, D e schepen hebben in hetalgemeen tw ee of
hield zich bj het onderwjs en heeft eene drie masten.Bj devierkantgetuigde hangen
kostschool te Wassenaax.Zj schreef o.a.: vôôr de masten horizontale dwarshouten of
DBlikken in het rond, naar binnen en naar ra's waaraan de zeilen zi
jn vastgemaakt;
boven (1850)'/ pllermine (1850,2 dln)''. voortsvoeren zj gaFelzeilen,diedeqedaante
rDe o
mgang met dienstboden (metgoud hebben van een trapezium ,en stagzezlen,die
bekroond, 1852)5',- mEene starin den nacht den vorm van driehoeken bezitten.De lanp

(1853)'/,- rEvangeline,hetvrouweljk leven scheeps getuigde hebben alleen gafel- en

(1854, 2 dln)'',- mFantasmagoriën (1855)5' stagzeilen, en somtjds een enkel vierkant
rabitha, over armoede en weldadigheid zeil aan den grooten m ast. De raschepen
rr
(1856):' .
- pDesteen derwjzen (1857)''- kunnen eene groote Oppervlaktevandoek bjXDe dertiende, 12 predikantentypen (1857, zetten, doch de langseheeps !etuigdezeilen
2 d1n)'', - m'
Wat Parjs mj te zien en te scherpbr bi
j den wind.De drlemastschepen,
denken gaf (1859)'', - ronze ontwikkeling voor den oorlog bestemd, w orden verdeeld

ofde magtdereersteindrukken (1861)'',- in driedekkers of linieschepen van de eerste
(1861)'',- slohanStephanvanCalcar(1862)'' en tweede klasse,f#egatten en korvetten. De
-

rDe

kleine papierwerkster (5 stukjes, brikken hebben twee vierkant getuigde mas-

1867)'1- pKinderendereeuw (1873,3dlnl'' ten (barkstuig), - de schoonerbrikken een
en mDubbele roeping dervrouw (bekroond,
1873)''. O0k leverde zj bjdragen in onderseheidene Nederlandsche tjdschriften.
Schip (Een) is in hetalgenaeen een raid-

vierkantgetuigdenvoorsteneneenlangscheeps-

getuigden achtersten mast,terwjldeschooners twee langscheeps getuigde masten bezitten. Veelal hebben dtt kanonneerbooten een

del van vervoer te w ater, voorzien van toe- schoonerstuig.Degrootekoopvaardjschepenzjn
stellen toteigen beweging. Zulk een vervoer- in hetalgemeen driemastsehepen metbarkstuig ;
middel moetop het waterkunnen drjven en slechts de groûtste hebben een v0ldriem ast-

eene gedaantehebben,die degemakkeljkheid tuig en worden koopvaardjfregatten genoemd.
van bew eging of de overwinning van allen Voûrtsbehoorentotdekoopvaardjstthepen:bartegenstand bevordert. H et dient zoodanig in- ken
k ,brikken,klippers,schgoners,koFen,tjalgerigt te w ezen, dat m en de m iddelen der en, smakken,enz.Stoomschepen,voor den
voortstuwing - riemen,zeilen,stoomraderen handelgebezigd,zjn in den regelvanmasten
of schroef- er Op kan toepassen,en tevens
dat men het kan besturen. M en kan zich
voorstellen, dat de m ensch reeds vroeg behoefte had aan zoodanig vervoerm iddel, om
eene rivier over te steken,en zich hiertoe bediende van een ruw vlot ofvan een hollen
boom, terwjl de tegenstand van hetw ater
hem leidde tot het bezigen van riem en.D e
holleboom ,kunstmatignagemaakt,veranderde
in eene bootren toen men opmerkte,datdeze
door een fellen wind krachtig w erd voortgestuwd,gafmen aan dezen door uitgespannen

enzeilenvoorzien.ZievoortsonderSa eepsboww.

Schip Argo (Het) is de naam van een

sterrebeeld ten zuiden van den Eenhoorn
tusschen de W aterslang en denGrootenH ond,
.
Hetis zeer groot,maar Op Onzebreedte ver-

schjnt daarvan slechts een viertal kleine

sterren boven den horizon.T0thet voor 0n8
onzigtbare gedeelte behoort Canopqs? eene
ster van de eerste grootte.De naam van dit
sterrebeeld is ontleend aan dien van hetvermaarde schip der Argonauten.

Schipbreuk is in hetalgemeen het verdoek gelegenheid, Om ook bi
jgeringere fel- lies van een schip doordien het op de rotsen
heid zjn voortstuwend vermogen te doen gel- verbrjzeldt op het strand uitée
'ngeslagen,
den. Bj de toenemende behoefte, goederen bj aanvaring in den grond geboord ot'door
langs de rivier te vervoeren, bouwde m en
allengs groote vaartuigen,en deondervinding
bragt onderscheidene verbeteringen i11 den

eenig ander ongevalvernietigd werdt.Gebrek
aan zeevaartkundige kennis, achteloosheid,
m isbruilk van sterken drank,storm ,mist,0n1*
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voorzigtigheid van anderen enz. zjn even sium te Berljn,daarna professoraan de ridzoovele oorzaken van schipbreuk. Landmer- der-aeadémie te Liegnitz enzagzichin 1866in
ken, vuurtorens, seinen enz. dienen 0m de dergeljke betrekking benoemdaandeuniversischipbreuk zooveelmogeljk teverhoeden,en teit teRostock.Hjschreef:pGeschichteKaiser
bj beschaafde volken heeftmen aan de k11st Friedrichs 11 (1859-1864,4 dln)',- pDie
velerlei hulpmiddelen, om bj schipbreuk de letzten Hohenstaufen (1871)'' - pAlbertv0n
bemanning te redden. Gemiddeld heeft men Possemi
inster, genannt der Böhme (1871)'',
in onzen tjdJaarljks.een verlies van 2400 - ,,Die Entstehung desKurfiirstenkollegiums
(1874)''1 - bezorgde de uitgave van het
zeil-ey 175 stoomschepen.
DUrkllndenbuch der Stadt Liegnitz'', - en
Schlpbrug,zieonder Wrfxt
?.
Schlpper, afkomstig van het Angelsak- leverde: rBeitrëge zur Geschichte Mecklensische seiper, noenlt men den gezagvoerder burgs (1872- 1875, 2 dlnl''- en rBriefe
van een binnenlandsch vaartuig of van een und Akten zur Geschichte deg Reichtstagszu
klein koopvaardjschip,terwjlhj opgrootere Augsblyg 1530 (1876)''.
den titel voert van kapitein.Aan boord van
Schlsm a beteekent nehewriny, vooral op
rkeljk gebied.Een schism a komt m eermaFrooteoorlogschepen isdeschipperdehoogste ke
lnrang derdek-ofonderoëcieren.Hj isbe- 1en voor in degeschiedenisder R.Katholieke
last met de zorg voor het tuig en metde Kerk bj het verkiezen van meer dan één
adlninistratie der behoeften, welke daarop paus, zoodat de eenheid der Kerk verbroken
betrekking hebben. In rang staat hj geljk wordt,bjv.in deJaren 1378- 1417.Deaanmet een adjudant-onderoëcier of sergeant- hangers van eene door het schisma ontstane
partj bestempelt men met den naam van
majoor.
Schippond is de naam van een oud han- sehinmatieken ofsehenrmakers.
delsgewigt,datvooralgebezigd werd t0thet
Schlagintw eit is de naam van vtjfgewegen van vlas,hennep en dergeljke stoffen. broeders uitM iinchen,die doorhunne reizen
Hetwasverdeeldin 20 ljspondèn,iedervan enwetenschappeljkenasporingengrootenroem
15 Amsterdamsche ponden, en zjn gewigt hebben verworven.De oudste driejHermann,
bedroeg 139,227 Ned.pond.In andere landen zt
fp!/'en Robert,werden in 1858 d90rden
Koning van Bejeren in den erfeljken adelech
Stchl
erpramdehretis
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s
t
and'
opgenomen.H ermann,geborenden13den
s de naam van twee uitsteMei1826,enAdol
f,geborenden26stenJanuarj
kendelandschagschilders,teweten:
W illt6lm x
gcF
llr-dr,geboren te Berljn den 1829,maakten zichin 1846- 1853bekenddoor
6den Mei 1802.Hj legde zich aanvankeljk hun onderzoek van verschillende natuurverhjnselenillde Alpen,opgenomen in hqnne
t0eop hetschilderen van bloemqp,werdeen scUn
tersuchungen iiber die physikalische Ge0leerling van Tqlkeren zag zich geplaatstbj
de Koninkljke porseleinfabriek.In 1827-- graphie der Alpen (1850)'' en pNeue Unter1830 vertoefde hjin Italië,vestiqdezich na suchungen iiber die physikalischeGeoçraphie
,waarln zich
zjn terugkeer te Berljn,werd ln 1839 1id und GeologiederAlpen (1854)''
der Académie en ontving in 1840 de benoe. ook een geschrift van Robert, geboren den
ming totprofessor in hetlandschapschilderen. 27sten October 1837, over de geologie van

Hj overleedden8stenJunj 1866teNyonaan
het meer van Genève. Hoofdzakeljk schilderde hj Italiaanschelandschappen,en merkwaardig zjn voortsvan zjnehand destereochromische tafereelen op demuren van eenige
zalen in hetnieuwemuséum te Berljn.
gcFzïr-er,geboren den5den
Johann W ilhelm z
September 1807 teGulik.Hj bezochtin 1825
de Académie te Diisseldorfen werd erin 1839
professor.Hj schil
derde Duitsche, Normandische,Zwitsersche en Italiaanschelandschap-

het Kaisergebergte bevindt.Ook bezorgde hj

reliéfs'van den Monte Rosa enz., waarnaar

uitmuntende photographische kaarten (1854)

vervaardigd werden. ln 1851 vestigde zich

Hermann te Berljn a1s privaatdocent in de
natuur- en dampkringsktlnde, en in 1853

Adol
f te Miinchen als privaatdocent in de

geologie.K ortdaarna ontvingen dedrie broeders door tusschenkomst van A leœander von
A vvs
' loîtff van wege den Koning vanPruissen
en van de Britsch-oost-lndische Compagnie

pen,en openbaardedoorgaansin zjnekunst- deopdragt,eenewetenschapyeljkereistev0lgewrochten een bepaald denkbeeld of eene

zekeregewaarwording.Vanzjnedoeken,0mstreeks300 in aantalynoemen wj:Degrot
van Egeria (te Leipzig),- Een Italiaansch
landscbap met bedevaartgangers (te bi
isseldorf),- Een Zwitsersch landschap(teChristiania),- en een landschap bj maanlicht(te
Praag).O0k leverdehj een aantaletsen.In
1854 werd hj hoogleeraar in hetlandschap-

brengen in Indië en in hetHlmalayagebergtç,
inzonderheid ter bepaling der magnetische

kromme ljnen in hetbinnenland van Indië,
alsmede t0t het volbrengen van m eteorologische waarnemingen, geologische en geognostischewerkzaamhedenenplaatsbepalingen.Den

zosten September1854scheepten zjzich innaar
Egypte,bereikten Bom bay tegenheteindedes

Jaars,doorkruisten te zamen of afzonderljk

en genreschilderen te Karlsruhey en pverleed Dekan en.begaven zich in Februarj 1855
naar Madras en vervolgens naar Calcoetta.
aldaar den 4den September 1863.
Schirrm acher (Friedrich W ilhelm),een Vanhier vertrokken Adolf en Robert op den
verdiensteljk Duitsch geschiedschrjver, ge- 25sten M aart1855,bereikten over Patna,Beboren te Dantzig den 28sten April1824,stu- nares,All
ahabad en Fatighardenoordeljke

deerde te Bnnn en te Berljn in degeschie- provinciën en bepaalden zlch hierbj heton-

denis, was eersthulpleeraar aan een c mna- derzoek derbergpaseen overdenvoornaamsten
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kam der Himalayaketen, welke zj t0t in 23sten Maart 1831, nam in 1860 a1s eersteChineesch Tibet onderzochten. op den Ibi luitenant deelaan de expeditieder SpanjaarGamin bereikten zj dehoogtevan 6788Ned. den naar Marocco, schreef: pDer Spanischel boven de oppervlakte der zee.Daarop be- Marokkanische Krieg 1859-1860(1863)'',en
gaf Robert zich naar Centraal.
lndië en we1 sneuvelde a1s kapitein op den loden Julj
naar het schier ontoegankeljk Amarkantak- 1866 bj Kissingen.- Een vjfde broeder,
gebergte, - terwjlAdolfzich langshetdal Emil geheeten en geboren den 7den Ju1j
der Godavery naar de zee spoedde,om ver- 1835, studeerde in de regten en legde zich
volgens Over te steken naar M adras en van- tevenst0e Op de Indischetalen.Hj schreef:
hier zuideljk Indië totaan Tritsjinapallien rDie Erwerbung aufden Todesfall(1863)'',hetNilgherri-gebiedteonderzneken.Hermann, ,1Buddhism in Tibet (1863)'',- pDie Könige
den 5den Apmlvan Calcoetta vertrokken,had v0n Ti
bet(1865):'
,- rDie Gottesurtheileder
zich inmiddels noordwaarts naar Dardsjiling Inder (1866)'9, en een aantalverhandelingen
in Sikkim begeven en was vandaar naar in tjdschriften.
Sehlangenbad ofKarlsthaler .
#l#,eene
ABsam gereisd t0tdigtbj deplaats,waarde
Bramahpoetra zich zuidwaarts wendt.Nadat vermaarde badplaats in hetPruissischedistrict
dedriebroedersteSimlabjeengekomenwarelq, W iesbaden, ligt in een fraai dal, 282 Ned.
verlietellzjelkanderwederin Julj 1856,om el boven de oppervlakte der zee en 7 Ned.
in het westeljk gedeeltederHimalaya-keten mjl van Eltville verwjderd.Men heeft er
en Tibet door te dxingen.Terwjl Hermann eene koninkljke bad-inrigting, bekoorljke
en Robertzich naar Le in Ladak begaven en villa's en 350 inwoners.Er zjn 8 bronnen
vanhier vermomd de Karakorum-keten en met eene warmte van 26,90- 30,60C.,en men
daarna het lroeënloengebergte overschreden, acht het water hei
lzaam teyen zenuwpjnen,
trok Adol
f naarden bovenloopvan deIndtl:, rheum atismus,chronisehe huldziekten enz.
Schlechtendal (Dietrich FranzLeonhard
om aan het westeljk gedeelte van Tibet
(Ba1ti)zjne aandathttewjden.In November von),eenverdiensteljkkruidkundige,geboren
1856 vereenigden de drie broeders zich weder den 27sten November 1794 te Xanten in het
te Rawal-pindi aan de Indus, doch gingen hertogdom Cleef,vertrok in 1798 metzjne
kort daarna weder uiteen. Robert trûk door ot
lders naarBerljn,bezochter,nadathj in
het stroomgebied van de Indus en scheepte 1813 korten tjd in degelederen had gestaan,
in het voorjaar van 1857 zich innaarEuropa. de universiteit,w erd in 1819 custos van het
Hermann bezocht Nepal en ging vervolgens Koninkljk Ilerbarium ,in 1828 buitengewoon
naar Calcoetta, vanwaar o0k hj zich over hoogleeraar aldaar,en in 1833 gew oon hoogCeylon naar Europa begaf,in Egypte kobert leeraar in de kruidkundeen directeur vanden
aantrof, en met dezen den 8sten Juli1857 te botaniscben tuin teHalle,waarhj denloden
Triëst aan wal stapte. Adol
f was V0O#ne- October1866 overleed.Hj schreef:mAnimad-

mens,n0g eenjaarte wtjdenaan een verder versiones botanicae in Ranunculacea (1819onder> ek van '
ribeten Toerkistan4hj ging 1820)'',- rAdambrationesplantarum (1825van Rawal-pindinaar Le,overschxeedtleKa- 1832)'',- rFloraBerolinensis(1823- 1824)''
rakorum-en de Koëenloen-keten,bereikte in - rllortus Hallensis (1841- 1853)'')- en
het begin van Augustus de omstreken Van ))Flora von Deutschland (1841- 1864, met
Jarkand , werd hier in hechtenis genomen, 2400 platenl'!.Voortswashjuitgevervande
naar Kasjgar gebragt en aldaar den 26sten DLinnâa'' en behoorde met von Mohlt0tde
Augustus 1857 op last van den gebieder des redadie der pBotanische Zeitung.''
lands gedood. Hermann en Robert vestigden
Sehlegel.Onderdezennaam vermeldenwtj:
zich eerst te Berljn,kochten vervolgens het Joltann .:7itz: Sa legel,een Duitschdichter,
kasteel J:gersburg bj Forchheim en bragten geboren te Meiszen den 28sten Januarj 1718.
aldaar hunneverzameling voornatutlrljkehis- Hj studeerde te Leipzig in de regten,kwam
torie en volkenkunde in orde,wdke in M ei er in aanraking met Gottsched en schreefhet
1877 op last van koning Lodewj;k 11 van treurspel: pllermann'', alsmede het epos:
Bejeren naar den burgt te Ni
irnberg werd DHeinrich der Löwe''.In 1743 vertrok h'
ljals
overgebragt. Voorts gaven ziJ* hunne DResults Ot' a sdentifc m ission to Tndia and
High-Asia (1860- 1864, 4 d1n met atlasl''in
het licht.Hunne verdiensten w erden door0n-

secretaris van den Saksischen am bassadeur
naar Kopenbagen, w erd vervolgensprofessor
aan de ridder-académie te Soröe,en overleed

Robert begaf zich in het laatst van 1878
op reisnaar Noord-Amerika en schreef: pD ie

tem ber1721,studeerdeteLeipzig!aanvaardde
achtervolgenseeneleeraarsbetrekklng tePfbrta

aldaar den 13den Augustus 1749.Zjne bljderscheideneeerebljken erkend.Hermann,de spelen: rDer Triumph der guten Frauen''en
eerste Europeaan,die over den Koeënloen is 1)Stumme Schönheit''vonden grooten bjval,
getrokken? ontving in 1864 den eernaam en zjne gezamenltjke werken zjn in 1761k%aki
iliinskI, schreef: rReisen in Indien und 1770 in 5 deelen in hetlichtversehenen.
Hochasien (1869- 1872, 3 dlnl''en leverde Joltann Adolf k%Al:.
t
ydl,een dichter en kanonderscheidene verhandelingen in de W erken selredenaar.Deze,een broeder van den voorder Académie van W etenschappeninBeijaren. gaande en geboren te Meiszen den 17den SepPaciic-Eisenbahn (1810)'', - plfalifornien en te Zerbst, werd eindeljk superintendent
(
1871)''t- rDie Mormonen (zdedruk 1877)''1 te H annover, en Overleed aldaar den 16den
en mDie Prairien (1816)''.- Een vierde September 1793.Hj behoordetotde jverige
broeder. E duard genaamd en geboren den

medewerkers aan de pBremische Beitrëgen''
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en zjne geesteljke liederen worden zeerge- bezorgde.Belangrjker zjn zgne pvorlesunD em d.
A'
agwst N IAeH von t
vcFz/-gdl,eenuitstekend
criticus,taalkenner en dichter.Deze,eenzoon
van den voorgaande en geboren te Hannover
den 8sten September 1767,studeerde te Göttingen in de theologie,maar bepaalde zich

gen uber
'' dramatische Kunst und Literatur

(1834- 1811,2 d1n)'',- alsmede zjn werk:
XUeber Theorie und Geschichteder bildenden

Kiinste (1827)''.Zjne gezamenljke werken
zjn in 1846- 1847in 12 dln doorBöekingin
hetlicht gegeven.

weldra uitsluitend bj de fraajeletteren.Hj Ikiedrielt1104 Sehlegel,een beroemdcriticusj
schreefin 1787 eene Latjnsche verhandeling letterkundige en dichter. Deze, een broeder
over de geographie van Komern en in het Van den voorgaande en geboren den loden
volgende Jaar een register voor de uitgave Maart 1772 te Hannover,was aanvankeljk
van den pvirgilius'' van Heyne,terwjlhj voor den handel bestemd, maar ontving op
sedert 1782 t0t de medewerkers behoordeaan zjn 16dejaarverlof,zieh aan dewetenschap
de rGöttinger gelehrten Anzeigen'
'. B'
kger te wjden.Hj studeerde te Göttingen en te
en Bonterwek vervalden hem met geestdrift Lei
gzig in de letteren en hield zichvooral
voordeRomeinschepoëzj.Sedert1787plaatste bezlg met de schriften van Plato, van de
hj in den cGöttingerMusenalmanach''en in Grieksche treurspeldichters en van Winekelde ?AkademlederschönenRedekiinste''eenije mann, waarna de talrjke en voortreFeljke
gedlchten.Na bet voleindigen zjnerstudien kunstgewrochten te Dresden zjne aandacht
was hj 3 Jaar gouverneur bj de kinderen boeiden.EerstomstreekshetJaar1795 bragvan den bankier M '
tdlman te Amsterdam , ten Göth'
et &V/zl7r&cr: en de oudere Italiaandoch keerde in 1795 naar Duitschland terug, sche en Spaansche dichters hem t0t de been vestigde zich als privaatdocentte Jena. handeling van deschattendermodernepoëzj,

Hier washj metzjnegeestrjke,dûch later
van hem gescheidene echtrenoote,eenedochter van professor Mieltaehn te Gö'ttingen;als
dichterjverig werkzaam voorde glloren,en

terwjl tevens de wjsgeerige stelsels van

Fic/z/: en Rehelléng grooten invloed haddenop
zjne denkwgze.In de Jaren 1794- 1796 le-

verde hj bjdragen in hetpBerliner Monat-

den XMusenalmanach'' van Reliller en a1s schrift'' in den jM erkur'' van W ielandjin
criticusvoordepAllgemeineLiteraturzeitung'', KDeutschland''van Reohard enz.Voorts noe-

en htjleverde vooraluitmunterde vertalingen men wj van zjnegeschriften:sDieGriechen

vanqedichten vanSltakspere,Calderon,Dante, und Römer1historische undkritischeVersuche
Gwar%ni, &rrJ%&,
ç, CamoJ'
p.
: enz. Hertoy iiber das klassische Alterthum (1197)'',Karl zv-çlq:f benoemde hem in 1798 t0t bul- en pGeschichte der Poesie der Griechen und
tengewoon hoogleeraar aan de universiteit te Römer (
1798)''.Na hetverlaten deruniversiJena,en hjgafermetzjnbroederFriedria teitwoonde hj in de eerstvolgendeJaren bj
hettjdschrift:rAthenaeum''in hetlicl
ht,maar afwisseling te Dresden,Berljn en Jena,en
vertrok in 1801naarBerljn,waarzjnevoor- te Berljn had hj veelomgang met k
%eltleorlezingen overfraajeletteren en schoonekun- maeher.Het door beiden geyorm de plan,eene
sten grooten bjvalvonden.Van 1804- 1818 vertaling der werken van Plato te leveren,
toefde hj meestal buiten '
s lands,vboralin werd door Schleiermacher ten uitvoergebragt.
gezelschap van madam e de & cl'!ophaarland- Voorts onderhield hj te Berljn eene alte
goed Coppetaan het meer van Genève enop innige betrekking m et de echtgenootevan den
hare reizen in Italië,Frankrjk,Zweden en koopman Veit,eene dochter van M ozes M enEngeland. In 1808 werden te W eenen zjne delssohn. Deze, Dorothea genaamd: liet zich
voorlezingen over dramatische kunst en let- scheiden van haren man en trad ln het hu-

terkunde zeer toegeluicht. Tjdens den veld- weljk met,k hlegel.De doordezenuitgegeven
togt van 1813 en 1814washj alssecretaris roman:pLucinde (1799)''
,eeneverheerljking
in dienst van den Kroonprins van Zweden, der zinneljke liefde, wekte veel ergernis,
en na den 00r10g woonde hj,die zichsedert w elke door de rvertraute Briefe iiber die
1815 op grond van door Ferdinand 11 aan

Lucinde'' van Sehlelermaehernietweggenomen

een zjnervoorvaderen verleende brieven van
adeldom ron zgc/z/e-çelnoemde,wedermetmadame de &fcJ'
!op Coppet,totdathj in 1818
een professoraat aan de universiteit te Bonn
aanvaardde.Hierlegdehj zich vooralt0eop
de Oost6rscheenbepaaldeljk opdeIndischetalen,weshalvehjtogtenvolbragtnaarEngeland
enFrankrjkenteBonndestichtingbevorderde
eenerdrukkej metSankrietscheletters.Gedurendeeen bezoek te Berljn in 1827 hield hj
voorlezingen over de theorie en degeschiedenisderbeeldendekunst.Eentweedehuweljk,
in 1819 gesloten, werd nog spoediger ontbonden dan het eerste, en htl overleed te
Bonn den 12den Mei 1845.Zjne pKritische
Schriften (1828,2dln)''hebben eenebljvende
waarde, maar geven tevens getuigenis van
zjn bitteren strjdlust,die hem velevjanden

werd. Van 1799- 1801 woonde hj a1s privaatdocent te Jena, waar hj een jverig

mede-arbeider wasaan de rAllgemeine Lite-

raturzeitung''en met zjn broeder de pcharakteristiken und Kritiken''in hetlichtzond,
alsm ede het m islukte treurspel: rAlarkos

(1802)''.In 1802 vertrok hj metzj'
neechtgenoote naarParjs,waarhj werkzaam was
voor hette Frankfort uityegeven tjdschrift:
rEuropa'' en eene pGeschlchte der Jungfrau
v0n Orleans'', alsmede eene rGeschichte der
Margaretha v0n Valois'' in het licht zond.

Ook legde hj zic,
h t0eop het Sanskrieten

schreef: rueber die Sprache und W eisheit

derInder(1808)'':NazjnterugkeerinDuitsch-

land omhelsde hj met zjne echtgenoote de
R.Katholiekegodsdienst(1803),bragteenige
Jaren doormetreizen in Zwitserland,deNe-
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derlanden, de Rjnstreek en Frankrjk en
vestigde zich in 1808 te Weenen,waarhj
Hofsecretaris werd btjde staatskanselarj.Gedurende den veldtogt van 1809 washjtoegevoegd aan hethoofdkwartiervanaartshertog
Karèl en opsteller van een gedeelte der O0s-

king nederteleggen,waarophj alshonorair
professor naar Jena vertrok,alwaarhj den
Gden December 1867 overleed. Van ztlne geschriften vermelden wj:rzurvergleichenden
Sprae,
hengeschiehte (1848)M,- rDie Splachen
Europa'sin systematischerUebersicht(1850)''

$1Formenlehre derkirchenslawischeSprache
tenrjksche proclamatiën tegen Napoleon 1.
In dejaren 1810 en 1813hieldhj teW eenen 1852)'', pllandbueh derlitauisehen Sprache
voorlezingen over nieuw ere geschiedenis en (1856- 1857,2dln)'',- plàiedeutscheSprache
over de geschiedenis der oude en nieuwe

letterkunde.Nadathjvoortsin1816- 1818als
raad van legatie van het Oostenrjksch gezantschap bj den Bondsdagte Frankfortaan
de Main vertoefd had, verliet hj de staat.
kundigeloopbaan en bepaalde zioh btjdebeoe-

(1860,3dedruk 1874)'',- pKompendium der
vergleichenden Grammatik der indogermanischen Spxachen(1801;4dedruk 1876)'',- ,Die
Darwin'sche Theorie und die Sprachwissenschat'
t(1863;3dedruk 1873)''- rluitauische

M:rchen, Sprichwörter, Rsthsel und Lieder
fening derwetenschap.Op een in 1812- 1813 (1857)/', en plndogermanische Chrestoma-

uitgegeven tjdschrift,: r?Det
ltsches Museum'' thie (metanderen,1869)''.In 1862 stiehtte
liet hj rconcordia''volgen,bestemd Om al hj met K'
ihn hettjdsehxift: pBeitrsge zur
t

de ketters terug te brengen tût den sehoot vergleichenden Spraehtbrschung aufdem Geder R.Katholieke Kerk.Tn 1826 hield hj te biete der arisehen,keltisGhen und slawisehen
W eenen voorlezingen:pueberPhilosophiedes Sprachen'' en leverde daarin en o0k elders
Lebens'',- in 1827:mueberPhilosophie der uitmuntende opstellen)zooals:sztlr MorphoGeschichte'' en in 1828-1829 te Dresden: lûgie der Sprache''enz.
rU eber Philûsophie der Sprache und des
Sehleiden (Matthias Jakob), een uitsteW orts''. Hj overleed te Dresden den llden kend kruidkundige,geboren te H am burg den
Januarj 1829.Hj waseenbegaafd?geleerden sden April 1804, studeerde te Heidelberg in
werkzaam man, maar helde sterk over tot de regten, doch later te Göttingen en te
hetmysticismus,datallengsin ûbseurantismus Berljn in de natuurwetensehap,bepaaldeljk

ontaardde. Zjne talenten hebben vooral op in de krt
lidkunde.Nadat hj door onderscheihetgebied van degeschiedenisderletterkunde

dene physiologische en phytotomischeverhan-

van de taalstudie voortreffeljke vruchten delingen een goeden naam verw orven had,
gedragen.Zjnegezamenltjkewerken zjno.a. werd hj in 1839 hoûgleeraar te Jena en in
ln 1846 te Jveenen in 15 deelen in hetlicht 1863 te Dorpat.Sedert 1866 ishj emel
'itus
verschenen.
en woonde aanvankelt
lk te Dresden?doc'
hbeSchleich (Eduard),een uitstekend land- vindt zich thans te W iesbaden. Zjn hoofden

schapsohilder,geboren den lzden october1812

werk is:mGrundziige derwisschenschaftlichen

te Harbach bt!
'Landshut in Neder-Bejeren, Botanik (1842- 181342 dln;4dedruk1861)''.
vertrok in 1823 naar M iinehen, om er de In ditwerk zoekthj hetgebot
lw derbotanie
académie van Schoone Kunsten te bezoeken, op een wjsgeerig-wetenschappeljken grondmaar w erd wegens gem is van talentafgewe- slag Op te trekken, en de methodologisehe
zen.Nu begon hj landschappen teschilderen inleiding t0t dit werk heeft voor de beoefenaarvoorbeeldenvan a'VoryensternenRottmann, naars der natuurljke historie eenebljvende

terwjlhj laterdemeesterstukkenbestudeerde waarde.Van zjne overige geschriften vermelvan tan der Neer, .!?:vlIrtzz?,#f, Ruysdael, den wj:rBeitrigezurAnatomiederKakteen
.lz
l
f??ez: en ran Goyen. Hj volbragt reizen (1842)'''- ?Beitrâge zur Botanik (18,
1,4)'''doûr Duitschland,Frankrjk,Italië enNeder- DUeber Ernàhrung der Pianze und Sattbew eland en verw ierf tevens door ingespannen gung in denselben (1816)''
,- rGrundriszder
studie eene algem eene ûntwikkeling.Aanvan- Bûtanik (1846; 2de druk 1810)''! - rllandkeljk leverde hj tafereelen uithetBejerstthe buch der medieiniseh-phaxm aeeutlschen Botagebergte, doch later uitde vlakte en onder- ni
k (1852)'', pllandbtlch der botanischen
scheiddezich hoogstgunstig alscolûrist. Hj Pharmakognosie (1857)'',- rDie Pianze und
verkreeg den titelvan professor en werd 1id ihr Leben (Gde druk 1864)/' - rstudien (zde
der académiën te Miinchen,W eenen en Stok- druk 1857)'
',- rueberdasMaterialismusder
holm. Htj overleed te Miinchen den 9den Ja- neuern deutschen Naturwisschensehaft(1863)'',
nuarj 1874, en onderseheidene stukken van Das
DDa
ster
Me
es
rMe
(186
54
2ge
desl
der
11887643))
''
:;Al
de
nsc
hen
euhkts((
jzjne hand bevinden zieh in de Pinacotheek
aldaar.
DFiir Baum und Avald (1870)'',- rDasSalz
Schleicher (August). een verdiensteljk (1875)'',- en mDie Bedeutung derJudenftir
taalkenner, geboren te M einingen den 19den Erhal
tunq und MTiederbelebung der WissenFebruarj 1821,studeerde te Leipzig,Tiibin- schaften lm Mittelalter(1877)7'.O0k zond hj
gen en Bonn eerstin de theologie,daarna in

de Latjnsehe,Grieksehe en Oosterschetalen,

een paar dichtbundelsin het licht.

Schleierm acher(FriedrichErnstDaniël),

vestigde zich in 1846 te Bonn als privaatdoeenten zag zieh in 1852 tût hoogleeraarte

de vader del'nieuwexe Protestantsehe theologie, geboxen te Breslatl den zlsten November

Praag benoemd. Vanhier volbragt hj eene
wetenschappeljke reis naar Lithauen.Vjandeljke aanvallen,die hem het leven lastig
maakten,bewogen hem in 1857zjne betrek-

1768),studeerde te Halle in t
le godgeleerdheid,werd in 1794 hulppredikerteLandsberg
aan de W arthe, in 1795 predikant aan het

Charitê en het invalidenhuis te Berljn.in
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1802 H0fprediker te Stolpe en in 1804 uni- met eene reeks vàn voortreFeljkeverhande
versiteitsprediker en hoogleeraar te Halle. li
ngen over duistere onderwerpen der oude

Reedste Berljn had dr invloed vande beide phllosophie.00k nam hj jverig deelaankerSeltlegels en van Senr%ette Aàrz hem bj de keljke zaken,waarmede hj reedseen aanRomantiekengebragt,terwjl.hj eralsschrj- vang gemaakthad in 1804 metzjngeschrift:
ver was opgetredrn met zjne beroemde DZwei unvorgreiiichen Gutachten in Sachen

Reden iiber die Religion an die Gebildeten des protestantischen Kirchenwesens in Bezie-

unter ihren Verâchtern (1799 en laterl''en hung aut'den preuszischen Staat'' waarin hj

metzjnerMonologen (180097dedruk 1868)''
, wees op de nadeelen der scheiding van de
alsmede met zjne pBriefe eines Predigers Protestantsche Kerkgenootschappen. Toen
auszerhalb Berlin (1800)',. O0k schreefhj: voorts in 1817 de vereeniging op eene door
XVertrauten Briefe iiber Schlegels'Lucinde hem als voorzitter bestuurde synode t0t stand

(1801)''en leverdeeenevertalingdergeschrif- kwam en het plan t0tinvoerinr eenerpresten van Plato met belangrjke inleidingen byteriale en synodale regeling ln gereedheid
(zde druk 1855- 1862)''.M'jdersschreefhj: was, zoeht hj die zaak - schoon vruchteGrundlinien einer Kritik der bisherigen Sit- l00s - zooveelmogeljk te bevorderen. Ook
lenlehre (18034 2de druk 1834)''.Nadat in verzette hj zich tevergeefstegen dereadie
1806 de universiteit te Halle tjdeljk was in hetKabinetdes Konlngs.Onder den naam
opgeheven,begafht1zich naar Berliln, waar van Pacipe'
usthzzcdry,
sschreefhj in 1824een
hp voorlezingen hield ter opwekking van va- XTheologisches Bedenken iiber das liturgische
derlandlievende gevoelens,terwjlhj opuit- 'Recht evanjelischer Landesherren''
,hetwelk
noodiging van ron z
s'fdïz en ron .
Sk@lùo!#/in den oudea strjd overderegtsbeginselen met
het departem ent van Openbaar Onderwjs betrekking t0t Kerk en Staat wederom deed
werkzaam was en de stichting derFriedrich- ontbranden. Eindeljk had hj als kanselredeW ilhelms-universitët met krachtbevorderde. naar grooten invloed op het ontwikkelde pu-

Toen schreef hj: pDie W einachtsfeier,ein bliek Hj overleed den lzden Februarj 1834,
Gesprëch (1806; 4de druk 1850)'',- pueber en zjneverzameldewerken werdendoorzjne

den soqenannten ersten Briefdes Paulusan vrienden in 3 afdeelingen in het licht gezon-

den Tlmotheus (1807)'? - ?Gelegentliche den (1836- 1856).Deeerste:rzurTheologie
Gedanken iiber Universltâten lm Deutschen (11 dlnl''bevat behalve de reeds gemelde
Sinn (1808)''- en pueberHeraklit(1808)''. tweez nameljk: pDie christliche Sitte' en
In 1809 werd hj predikantaan deDrievul- XChrlstliche Glaube'',devolgendegeschriften:
nleitung in das NeueTestamenf',- pllerdiçheidskerk, en bj het openen dernieuwe mEi
unlversiteit in 1810 zag hj zich daaraan ge- eneutik und Kritik mit besonderer Bezieplaatst als gewoon hoogleeraar. Hj onder- hung aufdasNeueTestament'',- nGeschichte

scheidde zich door rlkdom van denkbeelden der christlichen Kirche'',- pDasLebenJesu'',
e practische Theologie'',- en 3deelen
pDi
met kleine opstellen;- de tweede afdeeling

en keurigheid van taal, doorgodsdienstig gevoel en een scherpen redeneertrant, zoodat
zich eerlang een breede stoet van leerlingen
rondom hem verzamelde. De collegiën,door
hem gegeven, strekten zich uit over het geheele gebied der godgeleerdheid en tevens

-

over dat der wjsbegeerte.Hj schreeftoen
zjne pKurze Darstellung des theologischen
Studiums (181142de druk 1830)''4 maar zjn
voortrefeljkstwerk is:pDerchristlicheGlaube
nach denGrundsâtzenderevangelischenKirche
in Zusammenhang dargestellt (1821- 1822,2
dln; 5de druk 1861)''.Daarin wordthet ge-

Erziehungslehre',- /1Vorlesunqen iiberAes-

omvat zjne ppredigten''; en van de derde
ofwjsgeerige afdeelinq vermelden wj:rDialektik'' - rEntwurfelnesSystemsderSittenlehre''1 - rDie Lehre v0m Staat'',- rDie
thetik'' - DGesehichte der Phllosophie'' en Psychologie''

Schleinitz (Alexander,vrjheervon),een
Pruissisch staatsman,geboren den 29sten December 1807 te Blankenbnrg in den Harz,
studeerde te Göttingen, werd in 1828 Pruis-

voel voorgesteld a1s de bron der godsdienst, sisch ambtenaar,in 1835 attaché bj den.
m-

meerbepaald hetgevoelvan afhankeljkheid, bassade,in 1841 rûferendaris bj hetdeparhetwelk den mensch leidtt0t de bewustheid
van de aanwezigheid des Allerhoogsten in

tement van Buitenlandsche Zaken,enbelastte

zich in Julj 1848 met de portefeuille van
des menschen geest. Hj onderstelt,dat dit laatstgenoemd departement in het ministérie
gevoelin de hoogste volkomenheidin Clzristus Qamphausen.Na weinigedagen echternam hj
heeftbestaan en doordezen inzjnevolgelin- zjn ontslag en werd gezantvan Prtlissenaan
genisopgewekt!uitditoogpuntbeschouwthj hetHofvan Hannover.In Mei1849bestuurde
voorts de verschlllende leerstukken derChris- hj de onderhandelingen over den vredemet
teljke Kerk.EentegenhangervanzjnepD0g- Denemarken,aanvaardde in Julj vandatjaar
matik'' is zjne xchristliche Sitte''in 1843 in het ministérie Brandenbnrg weder de pordoorJonasuitzjnenagelatenpapiereninhet tefeuille van Buitenlandsche Zaken, maar
lichtgezonden.Toen de académie vanweten- legde haarin 1850 neder en vestigde zich te

schappen, waarvan hj sedert 1811lid was,
hem in 1814 tot secretaris der wjsgeerige
afdeeling benoemde,liethj zjnebetrekking
bj het ministérie varen. Trouwens hj stond
bj de regéring alsdemagoog in een kwaden
reuk.Nuverrjktehj dewerkenderAcadémie

Coblenz.Tn 1858 werd hj nogmaalsminister

van Buitenlandsche Zaken,maarverw isselde
deze betrekking in 1861 metdie van minister

van hetKoninkljk Huis,welkehj bjvoortduring brkleedt.
Schlelz, de hoofd- en residentiestad van

scuLElz-scHLöMlLcH.
het voormalig vorstendom Ret
lsz-schleiz,en
sedertde vereeniging derbeidevorstendommen
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geding duurdeJaren lang,totdatdebeslissing
vieljdatSkhliemann als eigenaarwerderkend

Reusz Jonqere Ljn t0t êên Staat(1848)de tegen betaling eener s0m van 50000 francs.

tweede resldentie des lands,ligtaan het ri- N0g belangrtjkerwasde uitkomstderopdelviert
jeW iesenthalen bj een heuvel,waarop vingen te Mye,éne, de aloudestad van A.gahet,nieuwe paleis van den Vorstzichverhett. tm em non. 11i
*j maakte daarmede een aanvang
Men heeft er eenige regtbanken,2 kerken, '
jin 1876 in de Acröpolis, bj de vermaarde
een gymnasium ? een seminarium ,eene stoe- t Leeuw enpoort en de schatkamer van Atreus.

terj, onderscheldenefabrieken en bjna 5000 .
,Tn 1877 ontdekte hj er in diepe lagen eene
inwoners.
(groote hneveelheid wapens, sieraden!aarden
Schlettstadt,eenearrondissementshoofd- j vaten en geraamten.Onderscheidenedlervoorstad in het Duitsche Rjksland Elzas-luotha- (werpen zjn van gedegen goud enhebbeneene

anzienljkewaarde.Zj werden voorlooqigin
ringen,ligt aan deI11en aan den spoorweg 1a
veiligheid gebragt in de kelders der Ionlsche

v
an Straatsburg naar Basel (met zjtakken j
naar Markirch en Zabern)en heeft2fraaje bank

te Athene. Sehliemann heeft omtrent
R. Katholieke kerken, een reaal-progymna- zjne oudheidkundigenasporingen veelmerksium ,een seminarium vooronderwjzeressen, 1 waardigs medegedeeld in rlthaka,der Pelo-

eenige voormalige kloosters,eenevermaarde Iponnes und Troja (1869)'', rrrojanische
metaalweverj (toiles mêtalliques) en eenige lAlterthiimer,mitAtlas(1874)'',- enpAncient
andere fabrieken, veelooft-en wjnbouw en .
1Mycenae (1877)''.
ruim 9000 inwoners.In de 15deeetlw stichtte 1 Schlik (Franz,graafvon)tot.PJ.9dlsoen
A
#Wicpdl ereenegeleerdesohoûl,welkeo0k j
i'
cdit
vz/
ri/
rc/zezl, qeboren te Praag den 23sten
door Erasmus werd bezocht.
1

Mei 1789, wjdde zieh aan de studie der
Schliem ann (Heinrich),eenverdiensteljk iregtsgeleerdheid,trad bj hetuitbarsten v3n
oudheidkundige, geboren in 1822 te Neubu- l den oorlog van 1809 als luitenant in dienst
ckow inMecklenburg,wasgedurendebjna6 l
len klom spoedig op t0t den rang van ritJaar leerliny bj een koopman te Fiirsten-lmeester. Toen Oostenrjk zich in 1812 met
berg,nam ln ziekeljken toestand dienstop $Frankrjk verbond,nam hjzjnontslag,maar
een naarVenezuéla bestemd vaartuig,doch 1toen Oostenrjk in Augustus 1813 den oorlog
leed schipbreuk op heteiland Tesselen zag verklaardeaan Napoleon,werd hj wederritzich genoodzaakt, zich te behelpen meteene tmeester btJ de chevaux-légers en ordonnansgeringe betrekking op een kantoorteAmster- 1 offieier btj keizer I'
rans.Hj nam deelaan
dam ,waarhj zich toelegdeOpdekennisder lvorschillende veldslagen,werd bj W archall
modernetalen.In 1846 zondzjnpatroonhem zwaargewond,zoodathj een o0g verloor.en
naar Petersburg en in het volgende jaar ontving weldra als luitenant-veldmaarschalk
stichtte htier een huisvooreigen rekening. het kom mando 0V0r een regiment hussaren.
Nadat hj te midden zjneryestadiyebeslom- Na de revolutie vall1848 washjkommanmeringen zjne taalkennis ultgebreld en zich dant te Krakau en daarna bevelhebber van
o0k ln het Nieuw-Grieksch geoefend had, een korps van 8000 man,waarmedehtlOndervolbragthj eenereisdool'Europa,Syrië en scheidene overwinningen behaalde op de muiEgypte en bezocht in 1859 voor de eerste tende Hongaren,waarop hj van Kaschaueen
maalGriekenland.Toen hj een aanzienljk lrieesterljken terugtogt volbragt. Nadat hj
vermogen verworven had, ondernam hj in zich met het hoofdlegeronder W indisehyrötz
1864 eene reis om de wereld en vestigdezieh vereenigd had, verwierf hj lnet dezen de
in 1866 te Parjs, waar hj zich metonge- zegepraal in den slag bj Kapolna. Daarna
meene geestdxift aan de studie der Oudheid- werd hj kommandantvan het2dearmeekorps
kunde wjdde. Na eene voldoende voorberei- en generaal en chefin Moravië,- in Junj
ding bragt htlnu een langgekoesterd planten 1854 opperbevelhebber van het legerin Galuitvoer, bezocht het eiland Ithaca en begaf litsië: vertrok metdit laatstein 1859 naar
zich vervolgens naar de kustvan Klein-Azië, Italié en was er ua den slag van Magenta

waar htj de plaats opzocht van hetaloude
Troje (den het
lvelvan Hissarlik),en maakte
in April1870 een aanvang metopdelvingen,
welke de beide volgende jaren op meer uit-

bevelhebber van hettweede Oostenrjksche
leger. Bj Solferino streed hj aan het hoofd

gebreide schaal werden voortgezet.Devrucht

17den Maart 1862.

zjner volharding, gepaard met den moed
zt
jner echtgenoote,uitGriekenland geboortig,
overtrof zjne stoutste verwachtingen,zoodat
hj hetnaauweljksbetwjfelde,dathetoude
Troje door zjne bemoejingen uit de lang
verwaarloosde puinhoopen herrees. Onpartj'dige oudheidkundigen echter, zooals C'tçrti'tzs
en Sybel, erkenden we1 is w aar de echtheid
dergevondene voorwerpen;doch warentevens

van den regter vleugel, nam na den Vrede

van Villafranca zjn ontslag,en overleed den

Schlömilch (Oscar)!een uitstekend wis-

kundige,geboren te W elmar den 13den April

1823,wjddezich teJenazBerljnenW eenen
aan de beoefening der wlskunde en wijsbegeerte,vestigde zitth in 1844alsprivaatdooent
te Jena,werd er in 1846 buitengewoonhoogleeraar en vertrok in 1849 a1s gewoon hoogleeraar naar de polytechnisc,he school te

Dresden.In 1874 echterzag hj zich benoemd
van oordeel,dat zj meerendeels t0t de mid- totgeheimraadvan onderwjsbjhetministérie
deneeuwenbehoorden.Hjgeraakteintusschen van Eeredienst, waarna hj zich belastte met
in procès met de Turksehe regéring over den de regeling van hetonderwjsaan dereaaleigendom der gevondene zaken; het pleit- schalep in Saksen.Van zjne geschriften ver-
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melden wj: gAnalytische Studien (1848,2 académieengewoonhoogleeraarindeRussische
dlnl'' - pHandbuch deralgebraischen Ana- geschiedenis.In 1769ging hj als hoogleeraar
lysis (184545dedruk 1873)'')- XKompend.
ium naar Göttingen en volbragt wetenschappeljke

der höhern Analysis (1853, 2 dln)''
, -- reizen naar Frankrjk en Italië.In 1804 zag
XUebungsbuch zum Sttldium der höhern Ana- ht
j zich doorden Keizer van Rusland in den
lysis (1868q2dedruk 1873- 1874,2 dln)'',- adelstand opgenomen,werd em eritus,enoverXGrundziige einer wissenschaftlichen Darstel- leed den gdenSeptember 1809.Van zjnege-

lung der Geometrie des Maszes (1849; 3de schriften vermelden wj:pversuch eineral1druk,2 dln)'', en rLerbuch deranalyti- gemeine Geschichte des Handels und der
schen Geometrie des Raums (185544dedruk Schiffahrt (1861)'', - pAllgemeine nordische

1877)''. Sedert1856geefthj metanderen het Geschichte (1772)''.- en pUebersetzangen
rZeitschrift fiir Mathematik und Physik''in des russischen Chronisten Nestor bis zum
het licht.
Jahr980(1802- 1806,5 d1n)'.Voortsoefende
Schlosser (Friedrich Christoph),een uit- hiJ*grooten invloed op de openbare meening
stekend geschiedschrjverj geboren te Jever door ztjn rBriefwechsel (1776- 1782, 10
den liden November1776,studeerdein 1794- dl
n)'', doorzjne nstaatsanzeigen (17831797 te Göttingen in de theologie,legde ver- 1793, 18 dln)'',- en doorzjne pvorbereivolgens op raad van zjn vriend Köppen zich tung zur W eltgeschichte fiir Kinder (3dedruk
t0e op de wjsbegeerte en was tevens huis- 1790)'
7. rzjne dochter Dorotltea,gehuwd
onderwjzer.Tot zjne eerste geschriften be- met Rodde, burgemeester van Liibeck, was
hooren:rAbëlard und Dulcin (1807)' en rDas beroem d door hare geleerdheid,verkreeg in

Leben des Theodor von Beza und des Peter 1787 de doctûrale w aardigheid en overleed te

Martyr Vermili (1809)''. In 1808 werd hj Avignon den 12denJunj 1825.Haarbroeder

conrector te Jever, m aar liet in 1810 deze Ohristian, eerst hoogleeraaraan de universibetrekking varen en keerde naar Frankfort teit te Moskou, daarna buitengewoon hoogaan deMainterug,waarhj zjnepGeschichte leeraar aan die te Bonn,sc'hreef:rAnfangsder bilderstiirmenden Kaiser des oströmischen grinde der Staatswirtschaft (1$04- 1806, 2

Reichs (1812)'' bewerkte. D00r den Vorst- dln)'',en overleed te Liibeck in 1831.Een
u-t
Primas werd hj in 1812benoemd t0thoog- kleinzoon van A'
mstw
L'
l
fdfzV ,dieden naam

leeraar aan het nieuwe lycéum aldaar,doch draagt Van Knrd epzlSehlözer,Tverd geboren
toen dit laatste in 1814 werd opgeheven,er- te L'
libeck den 5denJanuarj 1822,studeerde

langdehjdebetrekkingvanstadsbibliothecaris.
Tn 1819 werd hj hoogleeraarin de geschiedenisteHeidelberg,erlangde erdetitelsvan
Hofraad en gehelmraad9 en overleed den
23sten September 1861.Van zjne gesc,
hriften
vermelden wj:rW eltgeschichteinzusammen-

te Göttingen,Bonn en '
Berljn,sehreef:plues
premiers habitants de la Russie (1846)'',rChoiseul und seine Zeit (18494 2de druk

1857)''
,- rLivland und die AnfëngedeutschenDiLe
bensim baltischen Norden (1850)''
,
e Hansa und die deutsche Ritterorden
hsngender Erzëhlung (1817- 1824,4 dln;2de in den ostseelsndern (1851)1
',- pverfallund
druk 1839-1841)'',- Geschichtedes18und19 Untergang der Hansa (1853)'',- rFriedrieh
Jahrhunderts(182352dln;5dedruk1865- 1866, der Grosze und Katharina 11 (1859)'', 8 dlnl'', - nuniversalhistorisch Uebersicht Die Familie v0n Meyern (1855)'' enz. Hj
der Geschichte der alten W elt und ihrerKu1- was achtervolgens gevolmagtigde te Rome en

tur (1826-1834,9 dln)'',- pzurBeurthei- minister-residentvandenNoordduitschenBond
lung Napoleons und seiner netlesten Tadler te M exico,en werd in 1871 ambassadeurvan
und Lobredner (1832-1835, 5 dln)''
, - hetDuitsche Rjk te W ashington.
XDante (1855)'', - en :,W'
eltgeschichte fiir Schlûter (Andreas), een beroemdbeeld-

das deutsche Vqlk (1844- 186;3dedruk 1870 houw er en architect, geboren te H am burg in
1874, 18 dlnl''
, van welke de eerste 8 dee- 1662,werdin 1692HofbeeldhouwerteBerljn
len naardeggschriften van kltlosser bewerkt en in 1699 Hofarchitect.Hj bestuurde er den
zjn door Kr%egk.Hj onderscheidt zich niet bouw van het Koninkljk paleis,en vertrok
zoozeer door een schitterenden stjlalsdoor in 1713 naarPetersburg,waarhj o?lastvan
eenevrjzinnigedenkwjzeeneeneonpartjdige Peterde Grooteonderscheidenejalelzen deed
waarheidsliefde, en zjne werken zjn door verrjzen, en overleed aldaar ln 1714.Zjn
het volk met grooten bjvalontvangen.In ruiterstandbeeld van den Grooten Keurvorst
1876 verrees te Jever een gedenkteeken ter opdeLange Brug te Berljn isvoorzekereen
zjnereer.
dervoortreFeljkstebeeldhouwwerken uitdien
Schlözer (AugustLudwig von),een ver- tjd.Voorts heeft men van zjne hand een
diensteljk Duitsch publicist en geschiedvor- XStervenden Krjgsman''in het tuighuis te
scher,geborenden 5denJulj1735teGaggstedt Berljn,alsmedeonderscbeidenekunstgewroch-

in het land van Hohenlohe-lfirchberg, stu- tenin dekasteelenCharlottenburgenSanssouci.
deerde te Göttingen en te W ittenberg in de
Schm alkalden, eene arrondissementstheologie,vertrok in 1755 alshuisonderwjzer hoofdstad in het Pruissisch district Cassel,
naar Stokholm en vervolgens naar Upsala en ligt aan de zuidwesteljke helling van het
keerde in 1759 naar Göttingen tertlg. Toen Thiiringer W ald en aan het riviertje de

hj zich vervolgens in dezelfdebetrekking te Schmalkalde. Ztjis sedert 1874 door een zjPetersburg bevond,legdehj zich t0e op het tak nletden sverra-spoorweg verbonden.M en

Russisch, las er de oude en middeneeuwsche heefter 3 voorsteden:een kasteel,2kerken,

kronieken en werd erweldra adjunctbj de een aanzienljk raadhuis,onderscheidenescho-
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1en en fabrieken,en ruim G000 inwoners.De m llsellm 0n werd in 1852 professor in de
stad is merkwaardig wegens het aldaar ge- dierkunde te Praag. In 1853 aanvaardde
rps Frida. eene wetenschappesloten Deltmalkaldiseh Trdràpz?t
d(zieonderdeze htjmet Franz
woorden).
ljke reis om de wereld,ging over GriekenSchm alkaldische artikels noemtmen landj E/ypte en Arabië naar Ceylnn,voorts
de door L'uther in December 1536 te W itten- naar de Kaap de GoedeHoop,naarAustralië,
berg opgestelde geloofsbeljdenis, welke t0t Chili, Panama, W est-Tndië, Peru, de Vergrondslag zou dienen voor de onderhandelin- eenigde Staten, Canada en Cuba. In 1857
gen op een door paus P aulus 11I te M antua keerde hj naar zt
ln vaderland terug en
zâamgeroepen concilie,dateehterin Februartj toefde, wegens de gebeurtenissen van 1848
1537doordeProtestantscheStanden teSehmal- van zjn hoogleeraarsambt ontzet,op de goekalden gewraakt en eerst in 1558 als sym - deren van den ridder ron Frb#l'?:in Stiermarbolisch erkend werd. Het handschrift van ken,alsmedeteParjsenteBerljn,totdathjin
Lnth'
er,in de boekertjteHeidelbergbewaard, 1862 benoemd werd t0t hoogleeraar in de
is door M arheineke in hetlichtgegeven(1817). dierkunde te W eenen.Tn 1863- 1865volbragt

Schm alkaldisch V erbond (Het)werd hj op lastderregéringten behoeve dervis-

den 3lsten December 1530 te Sehmalkaldtln
gesloten door 9 Protestantsche Vorsten en

Graven uit de Huizen Saksen,Brt
lnswtjk,
Hessen, Anhalt en Mansfeld? alsmede door

elf Rjkssteden,tergezamenljke verdediging

van hun gelûof en tot handhaving hunner

staatkundige onafhankeljkheid tegenover den

Keizer en de R. Katholieke Standen. De
voornaamste aanvoerders van het Verbond
waren keurvorst Johan de .& .
s/8A3#i.t7:,Johan
Frdtlrik de Grootmoediye van Saksen en landgraaf Philip van Hessen. De bgndgenooten
bew ogen zieh in dezelfde staatkundigerigting
en hielden in 1537 te Schmalkalden eene
bondsvergadering,waarop deSchm alkaldische
artikels werden vastgesteld.Hunneweigering,
afgevaardigden te zenden naar het Concilie
van Txente gaf in 1546 aanleiding t0t den
Schmalkaldischen oorlog,die na de Overwin-

seherj reizen langs de Oostenrjkscheen in
1868 langs de Fransehe kust.Van zjne geschrit'
tenvermelden wj:pzurNaturgeschichte
der Infusorien (1846)5',- gAusdem Seelenleben der Thiere(1846)'',- nGrundziige der
Zgologie (1853)',,- mzur Naturgeschichteder
Adria(1852)''- rzurNaturgeschichteAegygtens (1854)'' - rDie geographische Verbreltung der Thiere (1853, 3 dln)'',- rNeue
wirbellûse Thiere (1859- 1861)''
, - rReise

um die Erde(1861,3dln)'',- en ;Zoologie
(1871-1872,2 d1n;2dedruk 1877).

Sehm eller (Joseph Andreas),eenverdiensteltjk taalkenner,geboren den 6denAugustus
1785 te Tirschenreuth in de Bovenpfalz, be-

zoehthetlycêum teMiinehen,tradinSgaansche

krjgsdienst, werd i11 1806 onderwjzer aan

eene school te Madrid en stichtte in 1808

0(a11e sehool te Basel
. Htjnam deel aan den
ning der Oostenrjkers bi
j Mi
ihlberg metde vrtjheidsoorlog en legde zich daarna t0e op
vernietiging van het Verbond eindigde.
de kennis der tûngvallen in Bei
jeren. Als
j:XDie
uchten van zjn Onderzoek leverdehi
Schmalz (Theodor Anton Heinrich),een vr
verdiensteljk regtsgeleerde,geboren denl7deu Mundarten Bayerns grammatisch dargestellt
Februarj 1760teHannover,studeerdeteGöt- (1821)'', en mBayrisches W örterbuch,miturtingen eerst in de theologie en daarna in de kundliehen Belegen (1827-1836, 4d1nq2de
regten.Hj werd aehtervolgens hoogleeraar te druk 1868- 1877)'/.In 1827 werdhj profes-

Rinteln, Königsberg en Halle, in 1809 lid

van den hoogen senaat van appèl te Berljn
en in 1810 bj de stichting der universiteit
hoogleeraar aan deze en eerste reetormagniicus.Hj overleed den zosten Mei 1831. Van
zjne gesehriften vermelden wj:rDas Recht

s0r aan de kadettenschool te Miinchen, in
1828 buitengewopn hoogleeraar in de OudDuitsche letterkunde aan de universiteit aldaar? in 1840 tevens onderbibliothecaris van

deRjksboekerjenin 1846gewoonjjtjtlgleejvaar.
lltjoverleed den 27sten Julj 1852. Van ztjne
der Natur (1795, 3dln)'',in 1831 Op nieuw overige werken noemen w!J: eene uitgave
uitgegeven door Javoke Onder den titel:rD ie van eene oud-saksische))Harmonie der EvanW issensehaft des naturlichen Reehts'', - gelien (1841)'' --rMuspilli (1832)':.-- rLaXEncyklop:die der Kam eralwissenschaften

teinische Gediehte des10 und 11Jahrhunderts

rLehrbuch desdeutschen Privatrechts(1818)'',
en rDas deutsche Staatsrecht (1825, 2
dln)''.
Schm arda (Ludwig Karl),eenuitstekend

fahrt(1844)''- mcarminaburana(1847)''-

/4- rst. Ulrichs
(1797; 2de druk 1819)'', - rllandbuch des (met Jakob GrïAz;vl; 1838)'
Des Böhmischen Herrn
kanonischen Rechts (18154 3de druk 1834)'', Leben (1844)'', - p'
DaseuropiiischeVölkerrecht(1817)'',- Le0 von Rozmital Ritter-, H otl und Pilger-

rllademars v0n Laber Jagd

nebstden andern

Minnegedichten (1850)'1 - rMiinchen unter

derVierherzogregierung,1397- 1433(1833)'',

zoöloog,geboren te Olmiitz den 23stenAugusen nUeber die sogenannten Cimbern der
tus 1819,studeerde te MTeenen in de nattlur- VII und XIIIKommunen aufdenVenedischen
en geneeskunde, werd in 1848 assistent van Alpen und ihre Sprache (1838)''. Een door
den leeraar in denatuurljke historieaan de hem nagelaten Cimbrisches MTörterbuch'' is
Josephs-ae'
adêmie te Mreenen,in 1847 leeraar in 1855 door Bergmann in hetlichtgezonden.

Schm erling (Anton, ridder von), een
in de natuurltjke historie en aardrjkskunde
aan de reaalschool te Graz, in 1850 hoog- Oostenrjksch staatsman,geboren te W eenen
leeraar in de natuurljke historie aan de den 23sten Augustus 1805,studeerdealdaarin
universiteit al4aar, stichtte er een zoölogisch deregten en trad in 1829 instaatsdienst.Hj
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k10na spoedig op.Daarhjdoorzjnegeboorte W eenen waren daarvan de vruchten. 0p zjn
t0t de Neder-oostenrjksche Standenbehoorde verzoek werd hj den 27AtenJulj 1865eervol
en zich door vrjzinnige denkbeelden onder- ontslagen en w eder tot voorzitter van het
scheidde, verkreeg hj,alstegenstander van H ooggeregtshofbenoem d.In 1831- 1865 w as
Xvetternich,doorzpnedeelnem ingaandevolks- hj lid van den Boheemschen Landdag en
beweging van Maart 1848 grooten invloed, tevens vertegenwoordigde hj in 1861- 1867
zoodat men hem naar Frankfort afvaardigde, W eenen op de Standenvergaderingvan Nederom er de beraadslagingen over de nieuwe Oostenrjk.Voortswerd hjvanwegeBohemen

grondwetvoorDuitschland bj tewonen.Na naar den Rjksraad afgevaardigd en den lsten

he
theenqaanvanColloredobelasttehjzichden April 1867 door den Keizer voorlevenslang
19den Mel1848 gedurende eenige weken met t0t lid van het H uis der H eeren benoemd,
he
tvoorzitterschapindeBondsverqadering.De waarhj meermalen debetrekking van eerste
stad Tuln bcnoemde hem t0t 1ld van het vice-president bekleedde.Steeds bleefhj geDuitsche Parlement; hiervoegdehj zich bj trouw aan zjneliberalebeginselen,aan zjne
de constitutioneel-monarchale partj en zocht
er zooveelmogeljk de belangen van Oostenrjk te bevorderen. De Rjksbestierder benoemde hem t0t minister,en schoon hj aanvankeljk de portefeuille van Binnenlandsche
en Buitenlandsche Zaken aanvaardde,behield
hj ten slotte alleen deze laatste.Daar hj
echtermetjverdeGroot-DuitscheofOostenrjksche partj vertegenwoordigde en niets

Grooi-Duitsche gevoelens en aan zjne vjandige gezindheden tegen Praissen.
Schm ettau (Samuël,rjksgraafvon),een
Pruissisch generaal-veldmaarschalk, geboren

te Berljn den 26stenMaart1684,streedonder
prins Eugeniws en M arlborowyk bj Höchst:dt

en Malpiaquet, alsmede later aan de Rjn,
trad in 1714 in Poolsche dienst, en werd

kolonelbj deartillerie.In 1717kwam hjin

w ilde w eten van de Pruissische hegemonie, Oostenrjkschedienst,vochttegendeTurkeh,

zag hj zich weldra van hetmeerendeelzjner daarna tegen de Spanlaarden op Sicilië,bevroegere medestandersverlaten.Nadathjom stuurde in 1720 de belegering van Messina,
die reden den 15den December 1848 was af- streed in 1733 als luitenant-veldmaarschalk

gett'eden,begafhjzich naarOlmûtz en ver- aan de Rjn en werd in 1735 t0t veldtuigvolgens naar W eénen, waar men hem reeds meester en in 1741 t0t veldmarschalk bevorgekozen had t0t afgevaardigde naar de O0s- derd.Hj had 28 veldslagen en 32belegerin-

tenrjksche Nationale Vergadering. W eldra gen bjgewoond.Bj het uitbarsten van den
echterkeerdehj alsOostenrjksch gevolmag- eersten Silézischen Oorlog riep I'rederlk 11

tigde naar het centraalbestuur te Frankfort hem als Pruissisch onderdaan terug, doeh
terug en ,verzette zich,als een van de m eest daar ron Reltmettau ongaarne de wapenswilde

begaafde leiders der Groot-Duityche partj, voeren tegen Oostenrjk, zag hj zich door

m et kracht tegen het Pruissische erfkeizer- den Koning afgevaardigd naar de Hoven
schap.Toen echter den 27sten Maart 1849 de van Frankrjk en van den Keizer.Na het
Pruissischepartj deOverhand verkreeg,ver- eindigen van dcn eersten Silézischen O0rlog

liet hj tegen het einde van Aprilde Verhj den 28sten Julj 1849 zich belastte met
de portefeuille van Justitie.Hj kon zich ech-

gadering en begafzich naar W eenen,alwaar

ter niet vereenigen m et de reactionaire politiek van het ministérie Schwarzenberg,zoo-

dat hj in het begin van 1852 zjn ontslag
nam , waarna hj voorzitter werd van het
Hooggeregtshof.Na de afkondiging dernieuwe

Oostenrjkschegrondwetwerdhjalsderedder
en toekomstige hervormer van Oostenrjk met
geluich door het volk begroet,en den 13den
December 1860 ontving hj zjnebenoeming

werd hj voorzitter van de Aeadémie van
W etenschappen te Berljn; als zoodanig
toonde hj zich een jverig bevorderaar van
wetenschappeljke expeditiën, inzonderheid
ten behoeve der aardrjkskunde.Hj overleed
te Berljn den 18den Augustus 1751.
Schm id.Onderdezennaam vermeldenwj:
Karl OAH.SJïJ. Erhard Sc/z-id, een verdiensteljk letterkundige. Hj werd geboren

den 24sten October 1761 te Heilsberg in het
land van W eimar, studeerde te Jena,werd
in 1791 hoogleeraar te Gieszen, in 1793 te
Jena,en overleed aldaarden 10dinApril1812..

t0t minister met den bepaalden last, de Van zjnegeschriften vermelden wj:rKritik
aangelegenheden van 'slands vertegenwoordi- derreinen Vernunft(1786;4dedruk1802):',ging, van eeredienst en onderwjs,van kun- rW örterbuch zum Gebrauch der Kant'schen
sten en wetenschappen te leiden.Deorganieke Schrif
ten (17864 3de druk 1795)'' - rver-

wetten voor de verteyenwoordiging van het such einer Moraljhilosophie (1790;4dedruk

Rjk en van deverschlllenden landenvan 26 1802)''?- mEmplrischePsychologie(1791,2
Februarj 1861 zjn hoofdzakeljk van hem dln;2dedruk 1796)'',- pphysiologie,philoafkomstig. Zj voldeden echter niet aan de sophisch bearbeitet (1798- 1801, 3 d1n)'',verwachting, en hare toepassing werd ver- en pAlgcmeine Encyklopëdie und M ethodolo-

traagd,terwjlron s'
c/z-erlïzw vooralmetbetrekking tot Hongartje veel te kortkwam.
Ook bragthj geeneverbetering in de kerkeljke zaken.Ztl
'n jvervoordeGroot-Duitsche
bedoelingen vervoerde hem toteenevjandige

giederW issenscllaften (1810)''
.
Christoph '
ppzà Sehmid, een schrjver voor
dejeugd,geboren den 15denAugustts1768te
D inkelsb'
lihl, studeerde te Dillingen,ontving

in 1791 de priesterwjdingjwerd schoolopzie-

houding tegen Pruissen, en de voorstellen ner te Thannhausen aan de Mindel?in 1816
tot hervorming van den Bond in 1863,als- pastoor te Stadion bj Ulm,in 1827 domheer
mede de Sleeswjk-Holsteinsche politiek te te Augsburg, en overleed aldaar den 3den
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September 1854.Van zjne talrjke,in verschillende talen Overgebragte werken voor het
aankomend geslacht,in 1860 in 18 deeltjes
ve
rzameld, vermelden wj:rDie ostereier'',
-

metMaœimiliaan,aartshertogvan oostenrtik.
In 1872vestigde hj zich teParjs,m=rvertrok in 1875 weder naar Ri0 de Janeiro.A1s
dichter Onderscheidthj zich dooreenerjke

', - pDer W eihnachtsabend'' verbeelding,een diep gevoelen m eesterschap
rGenoveva'
XRosa v0n Tannenburg'',- en pDas B1u- over de taal. Hj leverde: rpoetisehe Frag-

menkörbchen/'.Zjne rErinnerungen''zjn in mente (1860; 2de druk *18654/'y pltaiser
1853- 1857 in 4deelen - zjne rBriefe und Maximilian (1868)'',- en pRequiem (zdedruk
Tagebuchblëtter'' in 1868 in het licht vem 1870)'/. Zjne mGesammelten Dichtungen
schenen.
(187392dedruk 1876)''bevatten daarenboven
Leopold scApàC#, een vrjzinnig R.Katho- den:pDsm onenwalzer''.
liek godgeleerde en schrjver, geboren te
Schm idt.onderdezennaam vermeldenwj:
Ziirich den 18den Xei1808,studeerde te TiiIsaac JD-'
IIdr/ k
bkl
tmidt,een verdiensteljk
bingen,Miinchen en Marburg,bekleedde hier Nederlandsch wiskundige.Hj werd geboren
en daar het ambt van pastoor en werd in
1839 professor in de R .Katholieke theologie
en in 1842 in de philosophie te Gieszen.In
1849 zag hj zich gekozen t0tbisschop van
Mainz,paar de Paus weigerdedebevestiging,

i
n 1782, wa8 qeruimen tjd werkzaam a1s
lector in de w lskunde aan de artillerie-en
genieschool te Delft, en overleed aldaar den

26ste)
lJanuarj 1826.Hj schreef:pBeginselen
der statica en dynamiea (1824),')- rBeginwaarna hj het hoogleeraarsambtin degod- selen der hoogere meetkunst(zdedruk 1826)':
geleerdheid nederlegde en zich bjdatin de - pBeginselen der diFerentiaal-en integxaalwjsbegeerte bepaalde.Van zjne geschriften rekening (2de druk 1837)''1- benevensververmelden wtj: pueber die jtingste Mainzer talingen van de rMeetkunde''), DAlgebra''en

Bischofswahl (1850)'',- rDerGeistdesKa- Trigonometrie en goniometrie vanLa Croiz.
tholicismus oder Grundlegung der christlichen

W illem Aez
'ltâik kbkltmidt,een Nederlandsch

Irenik (1848- 1850:4 dln)'',- pGrundziige genre-en historieschilder.Hj werd geboren
der Einleitung in d1e Philosophie (1860)''.- te Rotterdam den 12den April1809,oefende
XDas Gesetz der Persönlichkeit (1862)'', - zich metjver in hetteekenen enschilderen

XUltramontan oder Katholisc'
h (1867)'',- en en nam in 1835 het besluit? zil!h onverdeeld

XMittheilungen aus der neuesten Geschichte aan de kunst te wjden.Zjnegenrestikken
der Diöcese Mainz (1868)''.Hj overleedden en portretten vonden allengsmeerbjval,en
zosten December 1869, nadat hj 2 jaar te reedsin 1837werd hj1idvandeKoninkljke

voren de R.Katholieke Kerk verlaten had.
Atadémie van Beeldende Kunsten te AmsterH eemann T/z:otfpr Sl'ltmid! geboren den dam , alsmede van het genoctsehap Arti 8a3osten Maart1815 teW eiszenklrcheninOpper- crum.In 1838 versierde hj de tentoonstelling
Oostenrjk. Hj studeerde te Xiinchen in de te Rotterdam m eteene pFamiliegroepvan drie

regten, trad in Bejersche staatsdienst,werd meisjes'',meteen genrestuk,genaamd:rRjkin 1848 lid van het geregtshofte Miinchen, d0m en armoede'', en m et een ander, het
maar ontving reeds in 1850 pensioen wegens DHuweljkscontract''geheeten,In 1839leverde
zjne deelneming aan de staatkundige bewe- hj:eenerltraamkamer''en eenerlfinderschool''
gingen van dien tjd. Daarna hield hj zich alsmede een pMonnik bj eene zieke vrouw'',
uitsluitend bezig m et letterkundigen arbeid.
Het eerste stuk van zjne hand,dat in het
lieht verscheen,washettretlrspel:XCamoëns''
,
datin 1843 m etbjvalwerdopgevoerd.Voorts

leverde htJboejende opstellen in de pGartenlaube''. Van zjne romansnoemen w'
Ij:rDas
Schwalberl (1861)'', zAlte und neue Geschichten aus Bayern (1861)'',- rDerKanzler
v0n Tixol (1862, 3 d1n)'', - rAlmenrausch
und Edelweisz t1864)'', - nBayrische Geschichten aus Dorfund Stadt(1864,2 d1n)'',
p1m Morgenrot
h (1864,3 dln)'',- rFrie-

de1 und Oswald (1866,3 d1n)'', - pMiitze
und Krone (1869,5 d1n)'', rDieTiirken
in Mi
inchen (1872, 2 d1n)'', - pconcordia
(1874)''1 - en rDer Bauexnrebell (1876)''.
Zjne rDramatisebe Schriften (1873)':zjn in
2 en zjne pGesammelte Schriften (zdedruk
1813)''in 29 deelen in hetlichtverschenen.

in 1840 eene nBegrafenis'' - en in 1841
rEene biecht'',welke laatste op de Haagsthe

tentoonstelling werd bekroond.Zjn stuk:pDe
laatste oogenblikken van een kloostervoogd''
in 1842 geschilderd,wordtzeer geroemd.Te

Brussel verwierf hj grooten bjval,en Lodefzl
ïëllPhilipsschonkhem eenegoudenmedaille.
Zjn stuk: rDe Proflndis'',in 1845 te 'sGravenhage geëxponeerd, w erd aangekochtvoor

hetmuséum teKeulen.Vobrtsse'
hilderdehj:
,1Eene geBtoorde godsdienstoefening der Protestanten'', - poldenbarneveldt, zjn vonnis
vernemend''1- en rEm ilia van Nassau,door
professor H eurnius bezocht''.In 1840 volbragt

hj eene reis naar Duitschland, zag zieh in

1842 benûem d t0t leeraar in de teekenkunst
aan de Koninkljke Aeadémie te Delft,begaf
zieh in 1848 naarEngeland,om aldaaronderscheidene portretten te schilderen, werd in

,%Ael
l.ï#den
, ee
naa:
ard
van
Dr
anIkrdénabekend
nd vonOnde
n ve
iens
tel
gk datJaar 1id der 4deklasse van hetKoninkljk
Nederlandsch Instisuut,een jaarlaterridder
mor.Hj werd geboren den 22stenJulj 1823 der Orde van de Eikenkroon, en overleed
te MuribjBern,legdezich toeopdenhandel den lsten Junj 1819.I1j vormde onderscheien vertrok naar Brazilië,waarhj een han- dene leerlingen,en talrjkegravures en lithodelshuis stichtte te Rio de Janeiro en in 1852 graphieën zjn naarzjn stukken vervaardigd.
t0t Oostenrjksch consul-generaal benoemd
W ill
telm Adolf Sc/
zvli#f,een verdiensteljk
Irerd. Daarna knoopte hj betrekkingen aan geschiedschrjver.Hj werd geboren teBerljn

dichter,
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den QGsten September 1812, aanvaardde in kendeontleedkundeteStraatsburg.Hjschreef:
1840 de betrekking van privaatdocent, in XDie Spongien des Adriatischen Meers(1862,
1845 die van buitengewoon hoogleeraar te

met3supplementen,1864-1868)''
,- rGrundBerljn, vertrok in 1848 als afgevaardigde ziige einer Spongienfauna desatlantischenGenaar het Parlement te Frankfort, en zag n
bie
st
mu
s(
s18
(z
7d
0e)// - s,DescendenzlehreundDarwizich in 1851 te Ziirich en en in 1860 te Jena
druk 18752'/,- pDie rhabdocölen
t0tprotbssor benoeld.In1874- 1876washtj Stradelwi
irmerdessiszenWassers(1858)''
1lid van den Duitschen Rjksdagen behoorde XHandbuchdervergleichenden Anatomie (7de
er t0t de yartj der nationaalliberalen.Van druk 1876)',- pllandatlasdervergleichenden
zjne geschrlften vermelden wj:rGeschichte Anatomie (zde druk 1854)''
j- gueber die
der Denk- und Glaubenstkeiheit im 1 Jahr- Entwickelung der vergleichenden Anatomie
hundert der Kaiserherrschaf'
t und des Chris- (1855),' - pluehrbuch der Zoologie (1854)''
tenthums(1847)''
,- ppreuszensdeutscheP0- rLeitfaden derZoologie(3dedruk 1874)'',litik (1850, 3de druk 1867)''
,- rGeschichte Bilderausdem Norden(1850)9',- pNaturgeder preuszisch-deutschen Unionsbestrebungen schi
chtlicheDarstellungen(1858)''- rGoethe's
(1851)'',- rDerAufstandin Konstantinopel Verhëltnis zlz den organischen Naturwissenunter Justinlan (1854)'',- pzeitgenössische schaften (T853)'',- pDasAlterderMenschGeschichten (1859)'',- pElsasz und Lothrin- heit und dasParadies (met Unger,1866)''
,gen (1859; 3de druk 1870)/' - rrableaux en rDas Mikroskpp (1851)'',terwjlhj zich
met
de
bewer
ki
ng
de
r
l
age
r
e
di
er
en
bel
as
tte
de la révolution française publiés sur 1es papiers inédits du département de la police in pDas Thierleben (zde druk 18787'' van
secrète de Paris (1867- 1871, 3 d1n)''j- Breltm.
X
Epochen und Katastrophen (1874)''
,- rPa- Friedrieh ScAwzidf, een uitstekend bouwriser Zustânde wëhrend der Revolutionszeit, kundige.Hj werd geborenden22stenoctober
1789-1800 (1874-1876)/'
, - en rDasPeri- 1825 teFrickenhofen in W iirtemberg,bezocht
kleische Zeitaiter (1877)''.O0k was bj van de polytechnische schoolte Stuttgart en deed
1844 t0t 1848 redacteur van hetrzeitschrift met goed gevolg in 1856 het examen a1s ar-

fiirdie Gestshichtswissenschaft',terwjlhj de chitectteBerljn.Zjnplanvooreenevotiefkerk

8ste uitgave bezorgde van Beeker's: rW elt- te W eenen erlangde den derden,datvoorhet

geschichte (1860-1863,18 d1n)''.

stadhuis te Berljn den eerstenprjs.ln 1857
Reinricl
t JlIïJs Seltmidt,een verdiensteljk werd hj professor in de architectuuraan de
letterkundige. Hj werd geboren den 7den académie te Milaan en zag er zich belastmet
Maart 1818 te Marienwerder, studeerde te de restauratie van Sant' Ambrogio. Sedert
Königsberg, was in 1842-1846 leeraar aan 1859ishjprotbssoraandeacadémieteW eenen.
eene reaalschoolte Berljn en vertrok in 1847 Hj deed aldaar dekerk derLazaristen vernaar Leipzig, waar hj t0t de medewerkers rjzen1voorts eene kerk te Fi
infhaus en eene
van den rGrenzboten'' behoorde en zich in in spitsboogstjltdGraz.W jdersheefthjzich
1848 met I'reytag met de redactie van dit verdiensteljk gemaakt doorhetbouwen van
tjdschrift belastte. Hj schreef: pGeschichte hetgymnasium te W eenen,alsmede doorhet
der Romantik im Zeitalter der Revolution voltoojen Van den toren Van St. Stéphanus
und Restauration (1847)/,,- rGeschichte der en door zjne ontwerpen VO0r het Huis der
deutschen Nationalliteraturim 19 Jahrhundert Heeren en datderAfgevaardigden,eneindeljk
(1853, 2 d1n)'' later getiteld: Geschichte door dat Van het thans voltooide raadhuis
der deutschen Literatur seit Lessings T0d aldaar.Hjis1idvanverschillendeacadémiën.
(5de druk 1865--1876, 3 dlnl' - en pGe- Sehm idt-cabanis (Otto Richard), een
schichte der französischen Literatur seit der humoristisch schrjver?geboren te Berljn den
Revolution (1857, 2 dln; 2de drt
lk 1873- zzsten Junj 1838, wjdde zieh eerst aan den
1874)'9. ln 1861 aanvaardde hj te Berljn de boekhandelen daarna aan hettooneel.Nadat
redadie der pBerliner allgem eine Zeitung'', hi
j in verschillende schouwburgen wasopgewelke in 1863 oghield te bestaan.Voorts treden, zag hj zich door ongesteldheid geleverde hj:rGeschlchte desgeistigen Lebens noodzaakt, de kunstenaarsloopbaan te laten
in Deutschland v0n Leibniz bis aufLessings varen en zi
ch bj letterkundijenarbeidtebeTod, 1681--1781 (1861--1863 2 dlnl'' - palen.Hj behoordeeeni
qen tpdt0tderedactie
DUebersicht der englischen Literatur im 19 van het tjdsehrift:pvlctoria''en redigeert
Jahrhundert (1859)//,- rschiller und seine sedert 1869 de yBerliner M ontagszeitung/'.

Zeitgenossen (1859)'',- rDie Nothwelldigkeit Van zjne geschrltten vermelden wj: Vereiner neuen Parteibildung (1866)'', - en stimmteAkkorde (1868)'',- pAllerleiHumore
DBilderausdem geistigen Leben unBererZeit (1872; 2de druk 1876)'' - pW as die Spott(1870- 1874,4 dln)rz.
drosselp;F(1874)'',- pveilchenundMeerrettig

Eduard Oskar fcl-it
ff, een verdiensteljk (1875;2'
1edruk1876)'' BuntesNichts(1876)''
,
dierkundige.Hj werd geboren teTorgauden - pW enn Frauen lseheln!(1876)'',- pZ00zlsten Februarj 1823,studeerdete Halleen lyrische Ergisse (1876)/', - pHepp, hepp!
Berljn in de wiskunde en natuurljkehistorie, (1877)'', - en pDer grosze Struwwelpeter
vestigde zich in 1847 als privaatdocent te (1877)',.
Jena en werd er in 1849 buitengewoon hoogSchm idt-phiseldeck (Justus von),een
leeraar.In 1855 vertrok hja1sprofessornaar Brunswjksch staatsman, geboren den 8sten
Krakau,ill 1857 naar Graz,en sedert 1872 April1769 tesvolfenbiitteljstudeerdeteHelmis hj professor in de dierkunde en vergelj- sta-dtin deregten)tradinBrunswjkinstaats-
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diensten bekleeddeerOnderscheideneaanzien-

waar hi
l-den 19den Junj 1850 overleed.Hj
chreefo.a.:pUrsprachlehre (182T)''- preuljkebetrekkinren,zooals:dievangeheimschrj- s
yervan hetmlnistérieenz.,werd vervolgens tonia oder ausfiihrliche deutsche Sprachlehre
ln W estfalen staatsraad en directeur-generaal (1y28)'
' - pKurzes deutsehes MTörterbuch
der belastingen, maar keerde in 1814 naar

Brunswjk terug, waar hj 1id werd van den
geheimen raad. Als gezant van hertog Friedric/z W ill
telm nam hj deelaan hetCongèrs
te W eenen, en na het overljden van dien
Vorstzag hj zich belastmethetbestuurdes
lands.In diebetrekking verwierfhj deach-

(Ede druk 1837)'', - pGrundrisz der politischen und historischenW issenschaften(18301832, 3 d1n)''
, - en rzwölt
'Biichern v0m
Staat(slechtsgedeelteljk verschenenl''.

Schnaase(Kar1),eenverdiensteljkschrj-

ver over kunstaangelegenheden, geboren te
Dantzig den 7den September 1798,studeerde

ting des volksy m aar geenszins de tevreden- te Heidelberg en teBerljnin deregten,was
heid van hertog Karel. Deze bedreigde hem van 1819- 1825 werkzaam a1s pleitbezorger
zelfs met gevangenis,omdat hj zjne brief- te Königsberg en te Dantzig en volbragt
wisseling m et den Koning van Engeland niet daarnaeenereisnaarltalië.ln 1826werd hj
wilde mededeelen. Pe staatsman nam alzoo assessor te K önigsberg, in 1829 1id van het
de wjk.naar Hannover en zag erzieh be- geregtshof te M arienwerder,daarna procureur
noemd tot minister van Justitie en t0t land- te Diisseldorf en in 1848 pobertribunalrath''

j zjn ontslag,om
drost van Hildesheim.Laterkeerdehj naar te Berljn.In 1857 nam h'
Brunswjk terug en overleedte Mrolfenbûttel zich aan debeoefeningderletterentewjden,
den 23stek1Septem ber 1851.

stichtte in 1858 metanderen hetrchristliche

Schmidt-W eizenfels (Eduard), een Kunstblatt, toefde in 1865 en 1866 te Rome
Duitsch sehrjver,geboren teBerljn den lsten en vertrok in 1867 naarW iesbaden,waarhj
September 1833, bezocht het gymnasium al- den 19dea Mei 1875 overleed. Ilj schreef:
daar,w erd in 1848 secretaris derPruissische /1Niederl:ndische Briefen (1834)'',
rEinNationaleVerqaderingenvervolyensderEerste leitung zu Ludwig Schwanthalers W erken
1840)'',- pueberdasVerh:ltnisderKunst
Kamer,nam ln 1850 a1svrjwllliyerdeelaan (
den veldtogt in Sleeswtjk Holstein en begaf zum Christenthum und besonderszurevangelizich toen naar Parjs, waar hj zich bj de schen Kirche (1852)'', rltiickblick auf die
beoefening derletteren bepaaldeen inFransche

Holbein-Ausstellungin Dresden (1871)'',- en
DGeschiehtederbildendenKiinste(1843-1864,
staatsstreek in hechtenis genom en en later 7 dln;2de druk 1865- 1877,8 dlnl''!een der
uithetland verbannen.Nadathj korten tjd voortreFeljkste werken Op dit gebled.Zjn
in Engeland vertoefd had, keerde hj terug marmeren borstbeeld is geplaatstin het munaarBerljnenwoondeachtervolgensteLeipzig, sêum teBerljn.
Praag en Gotha.Ilierltnoopte hj vertrouwe- Sehneider.Onder dezen naam vermelden
ljke betrekkingen àan met hertog Ernst11 wj:
en zond de opzienbarende brochure in het
Johann Gottlobkbkhneider een verdiensteljk
lieht: pD er H erzog v0n Gotha und sein Volk letterkundige,geboren te Kollmen bjW urzen
(1861)''. In 1861 vestigde hj zich weder te den 18den Januarj 1750. Hj studeerde te
anek beBerljn, en sedert 1872 is hj gevestigd te Leipzig en te Göttingen, was lr'
Kannstatt,waarhjhetmstuttgarterMuse
'um'' hulpzaam bj zjne uitgave van Grieksche
redigeert.Hj schreef:rFrankreichsmoderne dichters,werd in 1776 hoogleeraar in de phiLi
teraturseit der Restauration (1856,2 d1n)'', lologie te Frankfbrt aan de Oder en trok in
hre Zeit(1857)'',- qst
sharn- 1811 in die betrekking naar Breslau,w aar
pRàhelund î
horst(1859)'',- pGeschichtederFranzösischen hj tevens bibliothecaris werd der universiteit
Revolutionsliteratur (1859)'', - pFriedrich en den 12den Januarj 1822 Overleed. Men
Gentz (1859)'',- pcharaktere der deutschen heeftvan hem :pscriptores reirusticae1794Literatur (1859,2 dln)'',- mparlementarische 1797,4 dtn;2de druk)1825- 1840,6d1n)'',Cllaraktere (1862)'', - r'
Fiirst Metternich KArgonautica (1803)''
, pvitruvius (1808,
ypolitica (1809,2 dlnl''vanA'
rist6(1862, 2 d1n)'',- rFichte und das deutsche 4 dlnl'''- !
eles,- plllstoriadeanimalibus(1812,4dln).,
Volk (18621/',- rFrankreich und die Fran- t
zosen (zdeéruk 1869)'',- mFerdinandFreilig*', pbe naturaanimoeconomica (1815.1
rath (1876)'', - alsmede de historische ro- malium (1T84)''van Aelianus,- pde fabelen
teomans:ppolignac (1866, 2 d1n)'',- pllinter van Aesopws(1812)''- pde werken van Tl
Schlosz und Riegel (1866)''
, ppascal Paoli zArc,
:ff
zd 1818-1821, 5 dln)'',- pEclogae

dagbladen schreef. llj werd echter na den

(1867)':,- rlfapit:n Bonaparte (1861)'' -

physicae ex scriptoribus praedpue Graecis

W ied, studeerde te Marburg en te Gieszen
en werd achtervolgens rector te Dierdorf,directeur van het yeminarium te Idstein en in
1828 hpogleeraarin degeschiedenisteGieszenj

menten, bezocht ill 1805 de universiteit te
Leipzig,componeerdeonderscheidene stukken
en werd in 1807 organistin de universiteits-

r'
Der achtzehnte

Brumaire (1869)'',- rFiir- excerptae(1801,2 d1n)'',- en pGroszeskristengeschichten (1869)'7
,- pDieSöhneBarne- tischesgriechisch-deutschesW örterbachtl7g7veldts (1871)'' - pDer Aufstand in Algier 1798;3de druk 1819- 1821,2 d1n)''.
(1872)''-- en pAdelstolz (1873)''.
Ikéedrol
ö Sc/
zleit
/'
r,een voortreFeljk comSchm itthenner (Friedrich Jakob), een penist, geboren den 3den Januarj 1786 te
v
erdiensteljk taalkundige,yeboren den 17den Altwaltersdorf bj Zittau. Hj bespeelde op
Maart 1796 te Oberdreis ln het vorstendom lzjarigen ouderdom reedsverschillendeinstru-

kerk aldaar.Van 1810- 1813 washj orkest-
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directeur bj een tooneelgezelschap, dat bj
afwisseling te Dresden en te Leipzig voorstellingen gaf en werd in laatstgenoemd jaar
wederorganistindeSt.ThomaskerkteLeipzig.
In 1821werd'
hj organisten kapelmeesterte
Dessau en overleed aldaar den 23sten November 1853. T0t zjne beste stukken beho
oren deoratoria:rDasWeltgericht(1820)'',
e Si
ind:ut (1824)'',- rDasverlorne
rDi

geboren te W eimar den 15denJanuarj 1831.
Reedsvroeg legdezj zich toeop deDuitsche
letterkunde.Haarhuweljk bragthaarin 1852
te Rotterdam yen zj hield in onsvaderland
voorlezingen In verschillendesteden.Zj verrjktezich voortsmetdekennisvan hetMa-

leisch en vertaaldeuithetNederlandsch:postindischeDamenundHerren''en pErinnerungen
aus der Laufbahn eines indischen Oëciers''
.
Pa
dies', - rpharao'':
' - ,,3
Christus das De studie van hetMiddel-Hoogduitsch bragt
Kinra
;
3
,
d'
',- rlchristus der Mittler ,- en rAb- haar t0t die van hetMiddel-Nederlandsch,en

salon (1828)''.Voorts leverde hj missen,7 zj leverde eene vertaling in gebonden stjl
ppera's,ouvertures,quartettenenz.;enschreef: van: l:BeatryB''.O01t schreefzj onder den

XElementarbuch der Tonsetzkunst,,- pvar- pseudoniem van W illtelm Wer.g eene Duitsche
schule der Musik'',- en gllandbuch des Or- vertaling van de pGeschiedenis der Nederlandsche letterkunde''van Jonekblod.In 1872
ganisten (1829-1830)'.
LndwL.q dc/zzleïddr,eenyerdiensteljktooneel- vielhaar de zeldzame eereten deel,datzj
speler en schrjver, geboren te Berljn den benoemd werd t0t honorair lid van de Maat29stcn April 1805. Hj vergezelde reeds als sehappj van Nederlandsche letterkunde te
eknaag zjn vader,'op kunstreizen, verbond Leiden,en in 1873 ontving zj van onzeR,
zich ln 1820 aan den Koninkljken schouw- géring de groote gouden medaille van vernste.
bu
rg te Berljn,en bleefernagenoey 30Jaar dieSchnel
alsuitstekenâ comicus werkzaam.Ilpschreef:
ler. Onder dezen naam vermelden
*.
XSchauspielernovellen (1839,2 dln)'',- pDer WjJ.
reisende Student/', - rDer Heiratsantragauf
J.l%
'
us Frlsz Borgias z
gcAzzdll:r, een verHelgoland''1- pDerKapellmeistervon Vene- diensteljkgeschiedschrjver,geborenteStraatsdig'',- :TlllerKurmârkerund die Picarde''1burg in 1777.Hj studeerde te Freiburg,nam
Bi
ihnenrepertoirdes Auslandes''
,- hetblad: deel aan den oorlog tegen de Franschen,
rDer Soldatenfreund''1enz.Wejenszjnereac- legde zich vervolgens te W eenen t0e op de
tionaire gezindheden m oest hp in 1848 het letteren, en scllreef onderscheidene tooneeltooneel vaarwel zeggen, Gaarna Friedrieh, stukken,zooals:qDie Gefangenschaft''en het
Wilhelm IV hem met den titelvan hofraad treurspel:pvitellia''.Daarnawerdhjachtervol-

t0tztln voorlezer benoemde.Koning W ilhelm 1 genshoogleeraarindeçeschiedenisteLinzente
handhaafde hem in die betrekking, belastte Graz,maarondervondln1816wegenszjnevrjgevoe
enns182
zo0
ve
hem methettoezigtop zjneboekerj enbe- zi
denni
n,ge
dat
hj li
3a
1sle onaangenaamhenoemde hem in 1865 t0t geheim hofraad.Gehoogleeraar in de
durende den veldtogt van 1866 bevond hj wjsbegeerte naarFreiburg vertrok!waarhj
zich alsberigtgevervoordenrstaatsanzeiper'' den 13den Maart 1832 overleed.HIjschreef:
in het hoofdkwartier. Van zjne geschrlften W eltgeschichte (1810- 1812, 4 dln)''
,vermelden wtj voorts nog: rDie Gallerie der Staatengeschichte des Kaiserthums OesterKostime (1844- 1847, 12 aEeveringenl'', - reich (1817- 1820,5 dln)'',- pGeschichtevon
rGeschichte der Oper und des Opernha,uses Böhmen (1827, 3 d1n)'',
roesterreichs
zu Berlin (1848-1852,5 aEeveringenl',- Ein:asz aufDeutschland und Europa seitder
DKönig W ilhelm ,militërische Lebensbesehrei- Reformation bis zllden Revolutionen upserer

bung (1869)'',- rKaiser W ilhelm (1867-

Tage (1828,2 d1n)'',- en lrllinterlassenen

gegen die Regierung der Republik Paraguay

terjtaal-en oudheidkundige,geborenteHolz-

1871)'' - ,Die preuszischen Orden,Ehren- W erke (1834- 1842?16 dln)''
,uitgegevendoor
zeichen und Auszeichnungen (1867- 1872, M ûnch.
6'
Arï.
:J1s Saneller,een verdiensteljk dich12 dln)'',- en rDer Krieg der Tripleallianz

(1872-1875, 3 dln)''.Hj overleed tePots- gau in het Lechdalden 5den Novem ber 1831.

dam den 1-5den December 1878.
Hj studeerde te Innsbruck en W eenen in de
Ikgène zgc/zsditfdr, een Fransch industrieel letteren en natuurkunde, was in 1856- 1868
en staatsmanjgeboren te Nancy in April1805. professor aan het gymnasium te Roveredo,
Met zjn broeder en in 1845 alleen belastte begaf zich vervolgens in die betrekking naar
hj zich met de directie der groote jzer-, Innsbruck en werd er in 1869 inspecteurvan
ager
staal- en machinenfabriek te Creusot, waar l
Va
n zen
jnein 1874 van middelbaar onderwjs.
10000 werklieden hun brood verdienden. In
gedichten noemen wj: rAusden
1845--1848 was hj vol
Bergen (1857)*' - rlenseit des Brenners
ks
v
e
r
t
e
g
e
n
wo
o
r
d
i
g
e
r
,
Van Q0 Januari
j tot 10 April 1851 minlster (1864)'7,- pAm Alpsee(1860)'',- en rElvan Handel en Landbouw ,w erd in 1852 lid dorado (1871)'
'.Voortsleverdehtl
':vMxrchen
en vice-president, in 1865 presidentvan het und Sagen ausW elschti
rol(1867)'',- rDie
W etgevend Ligchaam en ontving in 1868 het romanischen Volksmundarten Siidtirols (18;0j

grootkrlpis van het Legioen van Eer.Zjne
staatskundige loopbaan nam een einde bj den
val van het Keizerrjk,en hj overleed den
27sten November 1875.
Lina z
gcFlleïder,aanvankeljk Lina Tlrdller,
eene zeerverdiensteljke Duitscheschrjfster,

dl1)'',- pstreifziige zur Erklërung tirolischer Ortsnamen (1873)'', - rLandeskunde
v0n Tirol (1870)'', - pDie Volksschule in
Tirolv0r 100 Jahren (1874)'', - en zjne
voortrefeljke pskizzen und Kulturbilder aus
Tirol(1877)''.

SCHNEPFENTHAL- SCHOEDLER.
Schnepfenthal.zie onder Salzmann.

Schnitzler (Johann Heinrich), een verdiensteljkgeschiedschrjver,geborenteStraatsburg den 8sten Junj 1802,vertoefde a1shuisonderwjzervan 1823-1828 bj eeneadelljke
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en Rwdolf 1,
J> Hab8bwv.
l te verBieren.Daarenboven vervaardigdehj deteekeningenvoor
de zoldering der zaal in hetpaleis,die met
beelden uit de gedichten van Homlrns z0u
worden getooid, en leverde voor hetkasteel
Kappenberg in het land van Miinster: pDe
dood van Barbarossa''in olieverf.In 1848 ver-

familie in Rusland, w as er o.a. den QGsten
December 1825 getuige van den opstand te
Petersburg en verzamelde aldaar,te Moskou trok hj a1shoogleeraaren diredeurvan het
en in het Sergeïklooster te Troitza belang- muséum van schilderjen naar Dresden.T0t

rjke bouwBtofen vooreenegeschiedenisvan
Rusland.HjwerddaarophoogleeraarteStraatsburg, waar hj den 19den November 1871
overleed.In 1864 volbragt hj op last der
Keizerljke regéring nogmaals eenereisnaar
Rusland,welke hj t0taan de overzjde van

))Eene Heilige Familie in hetgroen'', DChristus met het Kruis, vöör de poorten
van Rome Petrus ontmoetend'' - en rllet
afseheid van Siegfried van Chriemhilde''.

zjne geschriften noemen wj: rEssai d'une
statistique générale de l'empire de Russie
(1829)'',
pLa Russie, la Pologne et la
Finlande? tableau statistique, géoqraphique
et historlque (1835)'', ,rllistoirelntimede

en voor een mprentbjbel/'. In 1858 verbond
hi
j zich met Grûneisen te Stuttgart t0t de
vernieuwde uitgave van het pchristliche
Kunstblatt/'. O0k vervaardigde hj cartons

de W olga en t0t aan Kasan uitstrekte.Van

zjne latere stukken in olieverf behooren:

Voorts vermelden wj zjneteekeningen voor

de prachtuitgave van !,DerNibelungen Noth''

van glasschilderingen voor de Paulskerk te
la Russie sous 1es empereursAlexandre 1 et Londent- rluutherteW orm s''inOlieverfvoor
Nicolas(1847,2d1n)'',- pLaRussieancienne het Maximilianéum te Miinchen en pllet
et moderne; histoire, descriytion, moeurs nieuwe Jerusalem '' datOnvoltooid bleef,daar

(1854)''- rDeseriptiondelaUrimée(1855)'', hj den z4stenMei1872 teDresden overleed.

?Cathérine etsa cgur (1865)'', en slues Met betrekking t0t zjne kunstrigting vol
gde
hj den middenweg.In zjne stt
lkken open(1866, dln)''.O0k vermelden wj vanhem : baart zich de geestvan het Protestantismus,
KStatistique générale de la France (1842- en men vindt daarin geene sporen van de
1846,4 d1n)'',- en rrAtlashistorique et pit- ziekeljke,dweepachtigeopvatting,waardoor
die van Oeerbeek en Sehadow zich nnderscheitoresque (1855-1862,4 d1n)''.
Schnorr von Carolsfeld (Julius,rid- den; zjne behandeling van het vleesch is
der), een uitstekendhistorieschilder,geboren krachtig en volleven,en zjn genie a1skunte Leipzig den 26sten Maart 1794, ontving stenaar schittert vooralin zjneromantische
het eerste onderrigt in de schilderkunst van stukken te Miinehen.
zjn vader,bezochtin 1811de Académie van
Schnyder von W artensee (Xaver),
Schoone Kunsten te Weenen en voeçde zich een verdiensteljk componisten schrjver over
aldaarbj eenevereeniging vanjeugdlgekun- m uzikale aangelegenheden,geboren te Liizern
stenaars,die zich een eigenw egw ildenbanen. den 18den April 1786, w jdde zieh eerstte
Toen ontstonden zjne stukken: rDe aalmoes Ziirich, daarna te W eenen ouder de leiding
van den Heiligen Rochus (in het muséum te van Klenlen en Beethoren aan de studie der
Leipzigl' en rlletbezoek derHeiligeFamilie toonkunst. Nadat hi
j in 1815 deelgenomen
(in het muséum te Dresdenl''. In 1817 ver- had aan den veldtogt teyen de Franschen,
trok hj naar Rome,waar hj zich aansloot erlangde htj eene aanstelllng aan het opvoeinstltutions de la Russie depuis Alexandre 11

aan het door Overbeek, Schadow , Cornelius
en anderen gestichte Duitsche genootschap,
hetwelk do0r het aanvaarden derR.Katholieke overlevering de aloude kunstw ilde her-

dingsgestieht van Pestalozzite Yverdun?doeh
vertrok reeds in 1817 naar Frankfortaan de
Main, w aar hj den zisten Augustus 1868
overleed.Zjnecompositiën onderscheiden zich
scheppen. Toch bleef hj getrouw aan zjne door grooten rjkdom van melodieën, door
Protestantsche gevoelens. Van ztjne doeken helderheidennaauwkeurigheid.Devoûrnaam ste

uit dien tjd noemen wj:pDe bruiloftte Ka- zjn:rFortuna (romantise'
heoperal'',- pDer
na'',- nJacob en Rn'
chel'',- eene rlleilige Friede (quartetl'',- rKantate zur Feiervon
Familie''en eene rMadonna methetkind''- Pestalozzi's 73 Geburtstag (1818)'/,- en de
*De drie Christeltke en, de drie Heidensche Zwitserscheopera:rlleimwehundHeimkehr''.
ridders volgens Ariosto', - pRuth op den Zjne oGedichte (1869)''ztjn door Mitller 1,
0/
1
akker van Boas'', - en pchristus met de

kinderen''.O0k behoorde hj tot dekunste-

der Frerrtzuitgegeven.

Schoedler (Friedrich),een verdiensteljk

naars, die de Villa Massimi te Rome met natuurkundige,geboren den 25stenFebruarj
fresco'shebbenversierdphjontleendedaartoe 1813 te Dieburq in hetgroothertogdom Hesde Btofaan den porlando furioso''vanAriosto. sen,bepaalde zlch aanvankeljk bj depharVoortsvervaardigdehj in dien tjd prachtige made,BtudeerdeteGieszeuindenatuurkunde,
teekeningen van landschappen. Nadat hj in was ill 1835--1838 assistent van Llebig,be1827 het professoraat in het historieschilde- gaf zich vervolgens naarrl'iibingen,volbragt
ren te Miinchen had aanvaard,belasttekoning eenige wetensehappeljke reizen en ontving
Lodewj;k I hem metdetaak,vjfzalen van in 1842 eene aanstelling als leeraar in de
het paleis mettafereelen uithet Nibelungen- natuurkundige wetenschappen aan het gymlie;, alsmede drie zalen met tafereelen uit nasium te W orms en in 1854 a1s directeur
het leven van Karel de Gropfe, Barbarossa van deprovincialereaalschoolteMlinz.Zjne
XIII.
Q
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geschriften onderscheiden zich doorduideljkheiden beknoptheid.Daarvan vermelden wj:
rDieChemie derGegenwart(1853;3dedruk
1859),'en vooralhet.Bl!ch derNatur(1846y
2 dln;20ste druk 1875)'',hetwelk in nagenoeg alle Europésche talen is overgebragt.

00k leverde hj een gedeelte van Wagner'n:
DHandbuch derNaturkunde(zostedruk1863)''
en bjdragen in IâebLg'.
gpllandwörterbuch der

de bruin gekleurde regterzjdemetbruine of
oranjekleurige vlekken versierd. Hj heeft

tusschen de oogen eene streep van zes of

zeven knobbeltjeg.Men vangthem in menigte
op de kustderNoordzeq.O0k wordthj gezouten en gedroogd,en zjn vleesch levert
alsdan eene lmakeljke spjs.
Seholastlek noemtmen '
in het algemeen
de wetenschap en wjsbegeerte der middeneeuwen. Zj was een mengsel vgh wjsbe-

Chemie/'.bezorgde eene volksuitgave van het
FThierleben''van Brehm,en schreefopstellen geerte en godgeleerdheid, waarin tevens letln de pAnnalen der Chemie und Pharmacie,,. ter- en geschiedkundige bestanddeelen waren
Eindeljk noemen wj van hem :s,lliehöheren opgenomen.De godgeleerdheid echter had in

technischen Schulen (1747)''
,- pDer Latein- den vorm vankerkeljkegodsdienstleerdaarin

zwang in derRealschule (1473)'',- hetbljspel:pDer verwiinschte Brief''en onderscheidene gedichten ep novellen, meestal in het
tjdschriftpEuropa''geplaatst.
SchöFer,zie Boekdrnkkun%
kt.
Schokland, een eiland,t0t de provincie
Overjssel behoorend, ligt in de Zuiderzee,
omstreeks 11 Ned.mjlten westen van V0llenhoven. Vermoedeljk is het door groote
watervloeden in de 13deeeuw ontstaan.Zjne

de overhand, en de wjsbegeerte was hare
dienstmaagd. Het tjdperk der scholastielte
wjsheid begint volgens sommigen in de dagen van Kareïde X opfd.In de door hem ge-

stichte scholen werdendezevenvrjekunsten

onderwezen.Langzamerhand evenwelbreidde
de gezigtskring zich uit en men k0n op den
duur de studie der metaphysica niet verwaarloozen.Er verrezen universiteiten,enerston-

den mannen op,diealsvoortreFeljkedenkers
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haven is voorde scheepvaartvan veelbelangt voortschreden op den W eg der wetenschap.
Dit eiland wasw eleer veelgrooterjen in het Zj voerde heerschappj t0$in de 16deeeuw ,
eerste vierdedeeldezer eeuw had men ereene toen laeon en De8cartem de grondleggerswer-

aan
-zienljke veeteelt.In 1825 is hetechter den van eenezelfstandigewjsbegeerte.
geweldig door stormen geteisterd en vervolScholekster (Haematopus) is de naam
gensaanmerkeljk afgenomen,zoodatmen het van een vogelengeslacht van de familie der
door kunstwerken boven w atermoesthouden. plevierachtigen (Charadriadae),totde ordeder
Zelfs de eenigzins hooger gelegen darpen Steltloopers behoorend.Hetheefteen langen,
Em meloort en Ens kwamen onder de magt Bterken bek, die zjdelingszamengedrukten
van het zeewater, zoodat men hetdrinkwa- meteenewigvormigepuntvoorzienis,- voorts

ter van elders moestaanvoeren.Eindeljk zag vrj lange, met schubben bedekte pooten,
de regéring zich in 1858 genoodzaakt, een
wetsontwerp t0t ontruiming van Schokland
yan te bieden. Dientengevolge ontvingen de
inwoners schadeloosstelling voor hunne 0nroerende goederen en konden naareldersver-

kortevoeten met3 teenen,aan den voetdoor
een vlies vereenigd, lange vleugels en een
vierkanten staart. De scholekster leeft van
wormen, w eek- en schaaldieren en bewoont
de stranden en duinen.De Europésche scholhuizen1terwjlhetgrondgebiedvanheteiland ekster (H.ostregalus) is zwart en wit;hj
werd toegeltend aan de gemeente Kampen. nestelt in de dulnen en vliegtsnel.Zjn bek

Sedert dien tjd wonen er slechtsdriehuis- is oranjekleurig,zjne oogen zjn karmozjngezinnen,belastmethetopzigtoverdeRjks- rood, en zjne pooten donker-vleeschkleurig.
w erken en den aldaaraanwezigen vuurtoren. Hj heefteenebreede,wittestreepopdevleuSchol (De), Ple-oneden #llf-,
sg (zie gels,enzjneejerenzjn bruinachtiggeelmet
Plat6nohen),behoortt0t de famllie derPlew- donkerderylekken en grjzestippen.
rowerffdg. Deze visch,wiens gedaante wj Schohën zjn langereofkorteverklaringen
uit bjgaande âguur kunnen opmaken,isop Van de werken Jan oudeLatjnsche ofGriek-

8CHOLIZN-SCHOLTEN.
sche schrjvers.De bewerkers dier scholiën
dragen den naam van seholiasten.De namen
van dezelaatsten zjn veelalonbekend.
Schöll.Onderdezennaam vermeldenwj:
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naam van een vogelgeslacht van de familie

der Pelikaanachtigen (Steganopades),t0tde
orde der Zwemvogels(Natatores)behoorend.
Hçt onderscheidt zich door een vrjlangen,
M aœimilian Samson FrïetfrïcA Sehöll, een zan
amgedrukten bek, waarvan de bovenkaak
staatsm an en letterkundige,geboren den8sten in een haak uitloopt,terwjlde onderkaak
Mei1796teHarskircheninNassau-saarbricken. als afkehaktis,- voortsdoor zjdelingsche
Hj studeerdeteStr'
aatsburg indereqten,v01- neusgaten in eene sleuf onderaan den bek,
bragtalshuisonderwjzerbjeenefamilleinLjf- door eene naakte keel,een ronden staart en
landgroote reizen,vestigde zichin 1790a1sad- een zaagsgewjs ingesneden nagelvan den
vocaat te Straatsburg, moest weldra wegens middenteen. De meest voorkomende soort
de Revolutiedewjk nemen en werdeigenaar (C.Cormoranus Meyerj, 0ok materraaf gevan een boekhandelenvaneeneboekdrukkerj noemd, is weinig grooter dan een gewone
te Basel.In 1814 aanvaardde hj opaanbe- eend,glanzig zwart,metbronskleurig bruine
veling van A leœander ron Al-àp
' ltff eene betrekking in het Kabinet des Konings van
Pruissen, met den titel van hofraad, werd
door den staatskanselier,vorstvon Alrt
' fepùeqg
naar W eenen geroepen,vertoefdeergedurende
hetCongrèsenwasvervolgenst0t1818raadvan

vleugelsm et donkerblaauwe randen,meteen
zwarten, van onder vleeschkleurigen bek,
eene om het 00g naakte huid, een gelen
keelzak en groene oogen. De k0p is in den
paartjd met eene kuif versierd en aan den
k0p en de djen ontwaart men banden van
legatiebjhetPruissischgezantschapteParjs. witte vederen. Men vindt dezen vogel 0P
In 1819 werd hj te Berljn referendarisbj onze binnenlandsche plassen en meren! Waar
den Vorst-staatskanselier, vergezelde dezen h.ij zich m et visschen voedt.Iletwjflelegt
op de congressen teTeplitz,Troppau,Laibach in hetnest,op boomen ofhooge struiken geen Verona (1822),maar wjdde zich nahet plaatst,3 of4 groenachtige eieren.

o
verl
Hj
sjd
tieern
fvan Hardenberg aan deletterkunde.
op eenereisteParjsden GdenAugustus 1833. Van zjne talrjke geschriften
vermelden wj:pllistoire abregéede la littératuregrecque(1813,2d1n;2dedruk1824)''
,XHistoire de la littérature romaine (1815),
4 d1n)'' rcongrès deVienne(1816)''e6n vervolg op hetw erk van Koeh:rllistoire

Scholte (Hendrik Peter),met de Opck
(zie aldaar)een van de grondleggersvan het
Kerkgenootschap derChristeljk-Gereformeer-

den in Nederland,werdgeborenteAmsterdam
in 1805,studeerde te lueiden en werd predikant te Doeveren, Genderen en Gansoyen.

Nadat hj hierveleaanhangersverworven en
wegenszjne afscheiding van de Hervormde

abrégée des traités de paix etc.(1817- 1818, Kerk vele vervolgingen ondervonden had,
15'dln)'',- pArchives politiques ou diploma- vertrok hjin 1846naardeVereenigdeStaten
tiques (1818- 1819, 3dlnl/',- Tableaudes van Noord-Am erika en stichtte in den staat
révolutions de l'Europe (1823 3 dln)'',- en Jowa eene bloejende Nederlandsche kolonie
rCours d'
histoire dese'tatseuropéensJusqu'
en en vervolgensde stad Pella.Hj was ervoorts
niet enkel a1s leeraar, maar in onderschei1789 (1830- 1834,46 dln)''.
Gustavd#p(/'Sehöllteen verdiensteljk Oud- denemaatschappeltjkebetrekkingenwerkzaamheidkenneren schrjveroverkunstaangelegen- o0k alsredacteur van ,,Pe11a's W eekblad''en
heden.Hj werd geboren teBriinn den zden overleed in 1868.Voorts heefthj een rro0t
September 1805, wjdde zich te Tiibingen aantal brochures, bezwaar- en twistschrlften
en later te Göttingen aan de studie der oud- in het licht gegeven en wasvan 1836- 1844
heidkunde,vestigde zich in 1833 als privaat- redacteur van hettjdschrift:rDereformatie''
docent te Berljn ,werd er in 1835 lector in dat te Amsterdam bj Höveker in het licht
de mythologie en kunstgeschiedenis aan de verscheen.
Academi
' e van Schoone Kunsten, reisde in
Scholten.Onderdezennaam vermeldenwj:
1839- 1840 met 0.M ûller in Italië en GrieBenl'amin T:drf:.
s van W enele xgc/zolfdp,een
kenland, werd in 1842 professor in de oud- verdiensteljk Nederlandsch regtsgeleerde,geheidkunde te Halle, in 1843 directeur van boren te Amsterdam den 23sten September
kunstaangelegenheden te W eimar,en in 1861 1763. Hj studeerde en promoveerde in de
opperbibliothecaris aldaar.Behalve bjdragen regten en letteren en werd in 1787pensionaris
in tjdscbriften en vertalingen der treurspelen van Schiedam ,later van Delft,w elke betrek-

van k
Mpltoeles leverde hj: pDie Tetralogien kinq hj tot1795 waarnam.Nadathtjvoorts
derattischenTragiker(1839)'',- psophokles, eenlge jaren als ambteloos burger gesleten
sein Leben und W irken (1842)'',- pueber had,werdhjin1802lidvandengemeenteraad
die Tetralogie desattischen Theatersund die

te Delft en in 1807 raadsheer in het depar-

Kompositionsweise desSophokles (1859//,
DMTeimaxs Merkwiirdigkeiten einst undJetzt
(1847; nieuwe druk 1857)'', - en ,Kar1August-Biichleln (1857)'/.O0k deed hij:,Ar-

tementaalgereqtshofte 'sGravenllage.Voorts
benoemde konlng Lodewi;k hem t0tlid van
belangrjke commissiën en schonk hem de

Orde der Unie.Na hetherstelonzeronafhanchà'ologische Mittheilungen aus Griechenland'' keljkheid werd hj lidenkamerpresidentvan
uit de nagelatel' papieren van 0.M ûller in het hoog geregtshof,ridder derOrde van den
het licht verschjnen,bençvens:rBriefe und Nederlandschen Leeuw encuratorderLeidsche

Aufsâtze g0n Goethe (1846)'',- en rGoethe's hoogeschool.00k werd htjdirecteur der H0lBriefean Frauv0nStein(1848-1851,3d1n)''. landsche MaatBchappj van W etenschappen te
Schollevaar (Carb0) ofaalsckolver is de Haarlem en 1kdderM'
zatschappj vau Neder:*
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landsche letterkunde te Leiden, en overleed zjn vader,predikantaldaar.Hj ontvingzjne
den QGsten April1829.
opleiding te Zutfen en onderscheidde zich
Wessel z
sï
c/lolfel, een Nederlandsch godge. reeds a1s knaap niet slechts door leergierigleerde,geboren den 8stenMei1785.Hj stu- heid, maar 00k door ongemeene volharding.
deerde en promoveerde te Utrecht in de god- Meer geneigd t0t de studie der technische,
geleerdheid, werd achtervolgens predikant te dan t0t die der klassieke vakken,zocht en

Vleuten, Harderwjk en Delft, waarhj in
1851 zjn emeritaatverkreeg,en vestigdezich
vervolgens teLeiden,waarhj den 5denDecember 1856 overleed.Hj was lid van het

vond hj spoedig plaatsing in eene-fabriek.
Ras echter ontwaakte bj hem de lust om
als reizend geze) naar den vreemde te trek-

ken? ten einde aldaar zjn kennis van het

Provinciaal Utrechtsch Genootschap en vande fabrlekwezen te vermeerderen.Nadat hj er
Maatschappj van Nederlandsche letterkunde m et opmerkzaamheid had rondgezien keerde

teLeiden.Hj heefteengrootaantalleerrede- hj naarhetVaderland terug en stichtte eene
nen en vlugschritten in het licht gegeven.
verfstoffen-en aardappelmeelfàbriekteW arnsJohannes Aàndcl.: Seholten,een uitstekend veld bj Zutfen (1838), en toen deze (1841)
Nederlandsch godgeleerde en een zoon van eeneprooidervlammen werd,begafhj zich
den voorgaande.Htj werd geboren te Vleu- naar de provincie Groningen en deed eene
ten den 17den Augustus 1811, studeerde te nieuwe fabriek van dezelfde artikelen verrjUtrecht in de letteren en in de godge- zen te Foxhol(
gemeente Hoogezand,1841),
leerdheid, promoveerde ald>ar in 1836 met waarna hj, een paar jaar later, de verf-

d
e kaq, werd in 1838 predikantte Meer- fabriek veranderde in eene aardappelstroopkerk, ln 1840 hoogleeraar te Franeker, in fabriek.Hier had hj Jaren lang wegensbe1843 buitengewoon en in 1845 gewoon hoogleeraar te Leiden, en schreef: rD e leerdes
Vaders des Zoons en des H. Geestes.Eene
bjdrage tot de kennis van het wezen des

Christendoms (1845)'', rover hetgodsbegrip van Krauze (1846)'',- pMr.C.W .Opzoomer op het gebied der godgeleerdheid en
wjsbegeerte beoordeeld (1846)'',- rDeleer
der Hervorm de Kerk in hare grondbeginselen
uit de bronnen voorgesteld en beoordeeld

krompenheid van geldmiddelen met groote

moejeljkheden te worstelen,maar hetvertrotlwen op de deugdeljkheid zjner zaak
verliet hem geen oogenblik. Teregt k0n hj
boven dezefabriek dan ook hetwoord rEure-

ka''schrjven.D00rzjneonwrikbarevolhar-

dingen doorzjnonvermoeidenjver,qepaard
aan een genialen blik in de omstandlgheden

des tjds,kwam hj allebezwaren teboven,
zoodat hj zjne fabriek uitbreidde en met

(1848- 1854,2 d1n;2dedruk 1860)'',- pAnt- nieuw e ondernem ingen ging vermeerderen.
woord aln mr.Is.da Costa (1852)''- pllis- Z00 werd hj in 1854 dooraankoop eigenaar
torisch-kritische inleiding t0t de schriften des van de grootste aardappelbranderj ln 0ns
Nieuwen Testaments (1853-1856)', rGe- Vaderland. Vervolgens werden door hem 0p-

schiedenis der rodsdienst en wjsbegeerte
(1854)''
?- nGeschledenisderchristeljkegodgeleerdheld gedurende hettjdperk des Nieuwen
Testaments(1856)'',- pDevrtjewil.Kritisch
onderzoek (1859)'',- nlletkritischstandpunt
van C.W .Opzoomer (1860):'
,- roverde
oorzaken van hethedendaagsche materialisme
(1860)'',- pDe oudstegetuigenisaangaande
de schriften des N. T.'s (1860)'' - rllet
Evangelie naar Johannes. Kritisch-historisch
onderzoek (1864)''.- rsupranaturalisme in
verband met den Bjbel,Christendom en Protestantisme.Eene vraag des tjds beantwoord
(1867)''- >Dedoopsformule(1869)'',- rHet

gerigt eene aardappelm eel-, stroop-, sago-,
dextrine- en beenzwartfabriek te Zuidbroek

(1859), de suikerraënaderti rselfhelp'' te
Groningen (1862),eene aardappelmeelfabriek

te Veendam (1866),en eene teStadskanaal

(1866).lntusschen wasdeblik van den ondernemenden industriëel ook gevestigd op het
buitenland.Te Brandenburg aan deH avelver-

rees in 1866 zjne aardappelmeel en stroopfabriek rFoxhol'', en in 1869 eeneandere te

Neu-loypin.Een Jaar later stichtte Raolten

de fabnek pW illem 111''te Tarnow in Gali-

cië en in 1872 eene naar zjn oudsten 0p-

zigtergenoemdeterpetrokow''(P01en).Eene

oudste evangelie.Kritisch onderzoek naar de fabriek, in 1870 gesticht te Tangermiinde
samenstelling, de onderlinge verhouding, de aan de Elbe, werd in 1875 naar Landsberg
historiyche waarde en den oorsprong der aan de W arthe overgebragt,evenalsdie van
Evangeliën naar Matheusen Marcus(1868)'', Tarnow naar Olmiitz.Bovendien werd door
inische Evangelie. Kritisch 0n- hem in 1877 n0g eene aardappelmeel- en
sHet Paul
derzoek van hetEvangelienaarLucas(1870)/', stroopfabriek hier te lande aangekocht en
-

DeajostelJohannesin Klein-Azië.Histo- wel te Zuidwending (gemeente Veendam),

p

risch-kritlsch onderzoek (1871)''
, - pIs de
schrjver van het boek derHandelingen dezelfdea1sdievanhetderdeEvangelie?(1873)'',
pstrausz en het Christendom (1873)'
',een bundel leerredenen en drie Latjnsche
redevoeringen. Daarenboven leverde hj bjdrageninversehillendegodgeleerdetjdschriften.
W illem AlbertRcholten, een verdiensteltjk
Nederlandsch industriëel. Hj werd geboren
te Loenen op de Veluwe (Gelderland)den

zoodat het getal zjner fabriekentwaalfbedraagt, welke gedreven w orden door 34
stoomketels met 30 stoommachines,tezamen
van meer dan 1000 paardenkrachten.

In deze fabrieken wordtJaarijksvoormillioenen omgezet, en zj verschaFen aan honderden werk en brood. Bovendien ondersteunde Scholten krachtig de Nederlandseh-

Amerikaansche stoombootmaatschappj,waarvan eene bootzjn naam draagt.
6den Odober 1819, en verloor reeds vroeg
Deze verdiensteljke njverheidsondernemer
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isriddervan deOrde van den Nederlandschen
Leeqw en van het Legioen van Eer,en doet
thans op de Groote Markt te Groningen eene
woning bouwen, die, welligt eenige tonnen
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Britsch consulen gevolmatigde op Haïti, B100t er in 1850 een
voor Engeland voordeelig handelsverdrag en
gouds kostende,de stad ztjnexinwoning t0t bragt den vrede met k%oulouque t0tBtand.In
sieraad zalverstrekken.
1857 werd hj consulvan Siam te Bangkok,

Schöm ann (Georg Friedrich), een vex- doch keerde in 1864 in ziekeljken toestand
diensteljk letter-en oudheidkundige,geboren naar Europa terug,en overleedin denabjte StxalBund den Q8sten Junj 1793,wjdde heid van Berljn den 4den Maart1865.T0t
zich te Greifswald en te Jena aan de studie zjnegeschriften behoort0ok nog de rHistory
der letteren,w erdin1813conrectorteAnklam
', Zjn broeder Otto,
in 1814 leeraar aan het gymnasium te Greifs-, of Barbadoes (1847)'
geboren den 28sten Augustus 1810 te Voigt-

wald,enin 1826yrofessorin deoudeletteren st:dt in Thiiringen,studeerde te Halle in de

en welsprekendheld aldaar. Later zag htjer natuurwetensobap, redigeerde in 1846- 1848
zich benoemd t0tbibliothecarisen in 1854 t0t m et Froeiexn hettjdschrift:mFortschritteder
geheimraad. Hj heeftzich vooralverdienste- Geographie und Naturwissenschaft'',vertrok in
ljk gemaaktjegensdeGriekscheletterkunde, 1849 naarAustralië,vanwaarhj belangrjke
bepaaldeljkdoorzjnegeschriften:rDecomitiis meteorolûgisehe waarnem ingen overzond aan
Atheniensium (1819)'',- rDerattischeProcexz hetGeographisch Genootschap te Londen,en

(metAtE.Meier,1824)'',- pAntiquitatesjuris
publid Graecorum (1838)''
,- en sGriechische
Alterthiimer (1855- 1859), 2 d1n;3dedruk
1
871-1873)''.Daarenboven leverdehj:peene
uitgave der repevoeringen van Isaelts,metde
vertaling (1831),- van rAgisetCleömenes''
van Plwtarcl
tl
ts,- vertalingen van Grieksche
en Latjnschegeschriften,- pDieLehrev0n

overleed te Buthsfelde in Zuid-Australië den
tGden Augustus 1851.

Schön (IleinriehTheodorvon),een Pruis-

sisch staatsman,geboren den 20stenJanuarj

1773 teLöbegalleninPruissiseh Lithauen,stu-

deerdein deregtenenindewjsbegeerte,trad

in 1793 a1s referendaris in Pruissische staats-

dienst,en vertrok,nadathj in 1796te Berden Redetheilen (1862)''
,- pDieHesiodische 1jn hetvereischte examen had afgelegd,in
Theogonie,ausgelegt undbeurtheilt(1868)'', 1798 naar Engeland,om zich aldaax metde
enpllesiodiquaeferunturcarminum reliquiae

staatsinrigting bekendte maken.Daarop werd

(1869)'.Eenekeurlezinguitzjneacadémische
verhandelingen is opgenomen in zjne mopuseula academica (1856- 1871,4 d1n)''.llI
'
joverleed te Greifswald den 25sten Maart 1879.
Schom berg (Friedrich Hermann von),zie

hj lidvan de militaire commissieenvan den
domeinraad te Bialystûek,en in 1802geheim
fnanciexaad teBerlijn.Na den rampspoedigen

-

Dehönberg.

Schom burgk (RobertHermann),eenverdiensteljk aardrjksklmdige,geborenden 5den
Junj 1804 teFreiburg aan de Unstrut,was
aanvankeljk voor den handel bestemd.Hj

slag b$jJena volgèe hj hetKoninklgk H0f
naar Königsberg,waarhtjt0tqeheim staatsraad en t0t hoofd eener afdeellng van algemeen bestuux benoemd werd.Het denkbeeld
der wedergeboorte v'
an den Pruissischen Staat
is van hem afkomstig, en,00k het mpolitischen Testament''van Stein w erd oorspronke-

ging in 1829 naarNoord-Amerikaenvanhier ljk door hem Ontworpen. Na het aftreden

ln 1830 naar W est-lndië,waarhj zich,in- vanStelnwerdhj1idvanhetnieuweministérie,
zonderheid op het kleine eiland Anegada,
toelegde op de kennis der natuur. De uitkomsten Van zjn onderzoek verzamelde hj
in een geschrift,hetwelk hj inleverdebj het
Gengraphisch Genootschap teLonden,waarna
dit laatste hem de middelen bezorgde voor
eene wetenschappeljke expeditie in Bxitsch
Guyana. Dientengevolge schreef hj: rDiscription ofBritish Guyana geographical and

maar legde weldra de portefeuille neder,om
alsregéringspresidentteGumbinnen werkzaam
te w ezen.Na de oprneping desK onings van

3 Februarj 1813 bevorderde hj met jver de
krpgstoerustingen in zjne provincie.Toen er
vervolgens Russische troepen bknnenrukten en
zich van het Oosteljk gedeelte des lands
meester maakten, kwam hj daartegen met
kracht in verzet en wist de texugroeping te

Statistical(1840)'',- hetprachtwerk :pviews bew erken van generaal Paulueel.D en 15den
in the interior of Guyana (1840)''en mede- Mei 1818 werd hj gouverneur-generaalvan

deelingen in dewexken van hetGenootschap, het land tussehen de W eichsel en de Rusdat hem de groote gouden medaille verleende. sische grenzen, daarna lid van den raad
Zjnebotanischeen zoölogischeverzamelingen van bestllur in de door de Bondgenooten bezond hj aan hetBritsch Muséum ,en nadat zette Duitschegewesten,maax keerde in Mei

htj korten ttjd ztjn vaderland bezochthad, t0tzjn post teGumbinnen terug,totdathj
plaatste hj zieh op lastvan deBritscheRe- zich in 1819 benoemd zag t0toyperpresident
qéring aanhethoof
kleenercommissieterrege- van West-pruissen.Hierlegdehj eene ongellng der grenzen van Britsch Guyana. De meene werkzaamheid aan den dag en werd
wetensehappeljke uitkomsten dezerexpeditie in 1824, bj de vereeniging van Oost- en
werden beschreven doorzjn broederkieltard W est-pruissen,aan het hoofd yeplaatstvan
ixl het werk : pReisen in Britisch Guyana hetgeheel.Bjdetroonsverwissellngvan 1840
1840-1844 (1847, 3 dln)''.Voorts schreef zocht hj voorPruissen meer vrjzinnige inSehomb%rgk: rThe diseovery Of the empixe of stellingen te verkrjgen en leverde 9.a.btj
Guiana bj sir W .Raleigh (1848)''.Bj zjn den Koning eenememoriein,getiteld:pW oher
terugkeerwerd hj doordeKoningint0tridder und wohin?''1waarin hj aantoonde,datde
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bnreaucratieonvereenigbaarwasmetdeeischen

ljk kwam hj wederin deNederlandschegedeBtjdsen metde beschavingvanhetPruis- lederen en vergezelde Willem III op zjne
sische volk.Hoewelde Koning weinig gezind expeditie naar Engeland en in 1689 naar
was?aan zjn raad gehoor te geven,werd lerland,waarJakob11eenelandingbeproefde.
ScApl, zonder evenwel zjn post a1sopper- Hj sneuvelde in den slag aandeBoyne den
presidentte verliezen,a1s minister naar Ber- 3osten Julj 1690.
ljn ontboden.Hetbleek echtereerlang,dat Schönbrunn, e#n keizerljk kasteelin
het stelsel van het Hût
'nietin overeenstem- hetaartshertogdom Oostenrjk unterderEnns,
ming was@@ met zjne overtuiging,zaodathj ten zuidwesten van W eenen en metdezestad
in 1842 ZPn ontslag nam waanla de Koning door een paardenspoor verbonien,was reeds
hem t0t burggraafvan Mariënburg benoemde. onderkeizerM atthoseen vorsteljk Jagtslot,
Na dien tjd woondehj op zjnbuitenverbljf ontving in 1744 van M aréa TFzerd.
Wc zjne
Arnau bj Königsberg,waar hj den 23sten tegenwoordige gedaante en dient steeds geJulj 1856 overleed.Na zjn dood verscheen durende een gedeelte van den zomer totverhet boek: rAus den Papieren des Ministers bljfvan het Hof.De vôôrgevel heeft eene
und Burggrafen v0n Marienbnrg,Theodor v0n breedte van 156 Ned.el,en erzjn (die der
Schön (1875-1876,4 dln)''.
bjgebouwen er onder begrepen) 1441 verSchönbein (ChristianFriedrich),eenver- trekken.Bezienswaardig zjn erdeslotkapelj
diensteljk scheikundige, geboren den 18den de groote zaal,drie landschapszalen,de zaal
October 1799 te Metzingen,studeerde te Tii- met de schilderstukken van Hamilton en de
bingen en Erlangen in de natuurkundige we- ceremoniënzaal. Aan de zuidzjde van het
tenschappenj bezocht in 1826 Engeland en kasteel breidt het park zich uit, hetwelk
Frankrjk en zag zich in 1828 benoemd t0t steeds geopend is voor het publiek.Aan de

hoogleeraar te Basel.Hier werd hj 1id van tuinzjde heeftmen een terrasmeteenegroote
den Grooten Raad,enoverleedteBaden-Baden

den 29sten Augustus 1868. Hj verrjkte de
scheikundige wetenschap metbelangrjkeontdekkingen.In 1839 leverde hj ozon,en in
1844 bragt hj aan het licht,dat phosphor
hetvermogen bezit,de daarmede inaanraking
gebragte zuurstof in ozon te veranderen.In

1845bereiddehjnitro-sacchariùeynitro-amylum

waterkom en 32 marmeren standbeelden.
Voorts vindt men er een botanischen tuin,

met warme kyssen,en op eene verhevenheid

de pGloriëtte'', eenezuilenhalter lengte van
95 en terbreedte van 19 Ned.el.Den 26sten
December 1805 werd er de Vrede van Preszburg bevestigd,en den 14den October 1809 de
Vrede van W eenen gesloten.

en schietkatoen, en verkreeg door oplossing
Schonen , in het Zweedsch Dkâne, een
van ditlaatsteinaether-alkoholhetcollodium , Zweedsch landschap,omvathetzuideljk gehetwelk op zjneaanbevelingin deheelkunde deelte van Gothland en is verdeeld in de 2
gebezigd werd.Later hield hj zich vooral lân M almö en Cltristéanstad. Hetland is er
bezig met de oxydatie en ontdekte op dat over hetgeheelvlak,maardraagteentweetal
gebied zooveel nieuwe f:iten, dat de denk- vanhetoostennaarhetwestenvoortschrjdende
beelden omtrentdie aangelegenheideenemerk- landruggen, van welke de zuideljke in den
waardige w/ziginq ondergingen.Behalve bj- Romeleklint zich ter hoogte van 86 en de

dragen in tjdschrlften enz.schreefhj:pDas noordeljke zich in den Kullen terhoogtevan
Verhalten desEisenszum Sauerstol (1837)'',- 175 Ned.elverheft.Tot de rivierenbehooren
Beitrage zur physikalischen Chemie (1844)'', er ixl het zuiden de W estra-W ram en de
e Erzeugung des Ozons (1844)'', Kv inge-Aa, en in het noorden de Rönne-Aa
rueber di
-

en pu eber die langsame und rasche Ver- en de Helge-Aa.Schonen is de korensehuur
brennung der Körper in athmosphërischer van Zw eden. Zjne bewoners onderscheiden
zieh door een eigen tongval en door het beLuft(1845)''
.
Schönberg (Friedrich Hermann von)of waren hunner oude zeden. D e voornaamste

8ehomberg, een vermaard krjgsbevelhebber, bronnen van bestaan zjn er hoofdzakeljk
gebh
oren te Heidelberq in 1618,diendeeerst landbouw en veeteelt.Hetrjk derdelfstoFen

m Zweden en daarna ln deNederlanden,eerst levert er looderts, marmer en aluin, en in
onder Frederik A'
eltfrïk en vervolgens onder de laatste Jaren worden er 00k steenkolen
W illem fJ, en trad in 1650 in Fransche gedolven.Schonen isde zetelvan hetrjkste
dienst.D00rLodewl
jk XIV in1660naarP0r- gedeelte der Zweedsche aristocratie! welke
tugal gezonden? noodzaakte hj door zjne hier uitgestrekte bezittingen keeft. De aan-

overwinningen ln1668 Spanlet0theterkennen der heerschappj van het Huis Braganza.
Nadathj in 1675 nietmindervoorspoedig in
Catalonië gestreden had,ontving hj,hoewel

zienljkste stad iserMalmö;voortsheeftmen

er Christianstad, Lund en Helsingborg.Te
voren behoorde Schonen aan Denemarken;

hetwerd eerst bj den Vrede van Roeskilde

Protestant, den maarsschalksstaf. Gedurende (1658)voor goed aan Zweden af
kestaan.Poden veldtogt in de Nederlanden in 1676 ont- gingenvan Denemarken- delaatstein 17090
M;
zi
c
h
T
ie
der
van
di
t
ge
we
s
t
zettehj Maastricht.Bj deopheëng van het
rneester te
Edict van Nantes (1685) begaf'hfJzich in maken?bleven zonder gevolg.
Brandenburgsche dienst,w erd gouverneurvan
Schönlein (Johann Lucas) een verdienPruigsen, generalissimus van het leger en steljk geneeskundige,geboren den 3ostenNom inister,m aar schaarde zich w eldra onderde vember 1793 te Bamberg,studeerde teLandsvanen van Portugal,waar hj j0tgraafvan hut,W iirzburg,Jena en Göttingen,werd in
A efpk en t:t grande benoemd wefd.Einde- 1819 privaatdocent te W irzburg en zag er
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zich in 1820 benoemd t0tbuitengewcon enin - en rNarrativeofanexploratorïexpeii
tion
1824 t0t gewoon hoogleeraar en t0t directeur tothesourcesoftheMississippiRlver(183Q)''.

van het Juliushospitaal.In 1833vertrok hj
a1s yrofesscr naar Ziirieh en in 1839 naar
Berlpn,waar hj voortsgeroepen werdt0tde
betrekkingvanppyermedicinaalraadenreferendaris bj hetminlstérievan Onderwt
jsen t0t
die van ljfarts desKonings.In 1859keerde
hj terug naarzjne geboorteplaats Bamberg,
en overleed aldaar den 23stenJanuaxj 18G4.
HP** vestigde te W iirzburg de natuur-geneeskundigeschool.Zjnevoûrlezingen zjn inhet

Schoolspaarbanken worden in den

Jongsten tjd in België,Engeland en 0nsVaderland meer en meeringevoerd,om het opkûmend geslacht aan spaarzaamheid te gewennen. De leerlingen van lagere Bcholen

worden nameljk in de gelegenheid gesteld,
zelfsdekleinste geldeljkebjdragenaan hun
onderwjzer ter hand te Btellen,die daarop
de geheele s0m winstgevend belegt en aan

elk zjneinbrengBt,vermeerderdmetderente,

licht verschenen onder de titels:pAllgemeine later kan terugbetalen.Het denkbeeld t:t de
und specielle Pathologie und Therapie (1832 stichting van schoolspaarbanken is in 1866
4 dln;4de druk 1839)'',- rllm nkheitsfàmilie uitgegaan van den Belgischen staatsm an La%-

derTyphen.(1840)'',- enpltlinischeVûrtrâge r-f.Hetvond grootenbjval,enverschillende
in den Charitékrankenhaus zu Berlin (1842; regéringen zjn geneigd die stiehting met
3dedruk 1843- 1844)''.
krachttebevolderen.
Sehoonheld ,zie Aentketiek.
Schoock (Martinus), een verdienstel/k

Nederlandsch letterkundige, geboren te ZaltSehoonschrkven (calligraphie) iB de
Bommel den lsten April 1614, studeerde en naam van eene kunst,welke nietalleen duipromoveerde te Utrecht en werd in 1638 deljk en naauwkeurig,maartevenseen sierhoogleeraar in de oude talen en in de wel- ljk schriftlevert,hetwelk wegensden vorm
sprekendheid.Kortdaarna aanvaarddehjeen der lettersen de aangebragte ornamenten uit
professoraatte Deventerjdochvertrokeerlang een aesthetisch oogpunt een kunstwerk kan

naarBerljn,waardeKeurvorstvanBrandenburg hem t0tzjn bistorieschrjverbenoemde.
Hj vestigde zich te Frankfortaan deOder,
droeg den titelvan honorair hoogleeraar,en
nverleed aldaar in 1669.Hj was een wispel-

worden genoemd. Het schoonschrtjven met

letterverslering werd vûoralbeoefend vôôrde
uitvinding derboekdrukkunstqdoch 0:k thanB
n9g heeft men in verschillende landen vermaarde calligraphen,aan wiedevervaardiging
turig en twistziek geleerde, die eene lange van een of ander merkwaardig document
reeks van gesehriften overvelerleionderwer- wordtopgedragen.Hetschoonschrjven,inden
pen heeftnagelaten.
zin van goedenduideljk scbrjven,isin 0ns
School (Eene) iseen vertrek,waar leer- land opgen:men onder de leervakken van het
lingen zich vereenigen,om onderwjsteont- middelbaaronderwjs.
Vangen. Zulk een vertrek moetruim genoeg
Sehoorl(Janvan)of'
plsuaorel,eenverzjn voorhetaantaldaarinaanwezigepersonen; diensteljk Nederlandsch schilder,geboren te
het moet eene voldoende hoeveelheid lucht Schgorlbt
J Alkmaar den lstenAugustus1495,
ontvangen,droogen zindeljkwezenentevens vond in W illem O@rleI1z.teHaarlem eenhardgoed verwarmd en gelueht.Hetmoetvoorzien vochti
renmeester,maaroefendezichmetjver,
wezen van de noodige leermiddelen en van was3Jaarbj hem werkzaam ,begafzichtoen
goede Bchoolbanken en in hetalgemeen v01- naar den schilder W illem &:-R:z.teAmsterdoen aan de eischen,door de hedendaagsche dam , vervolgens naar Jan van *15.:: te
gezondheidsleer ten behoeve derschoolgaande Utrecht, bezocht de groote meesterBte Keukinderen gesteld.- Eene school noemt men 1en, Spiers en Straatsburg? voorts Albrecld
ook w e1 de vereeniging der leerlingen van D'
izer te Niirnberg,begafzich naar Venetië,
denzelfden beroemden meester,bjv.op het en vandaarmet eenige bedevaartgangersnaar
gebied der schilderkunst ofder wdsbegeerte. Jerusalem, keerde te Venetië terug en reis4e
naar Rom e, waar jjP** nog vertoefde, toen
Zie voortsonderOnderwl
b.

Sehoolcraft (Henry Rowe),een Ameri. zjn landgenootAdrlaan den pauseljkenStoel

kaansch geleerde, geboren den 28sten Maart beklom.Deze belastte hem metde uitvoering
1793 te W atervliet in den StaatNew York, van onderscheidene w erken en beloonde hem
legde zich vooralt0e op de schei-en delfstof- vorsteljk.Na den dooddesPausenverliethj

kunde, deed verschillende wetensehapyeljke Italië en reisde over Frankrjk,waarschitreizen, w erd in 1820 benoemd t0t l1d der terendc aanbiedingen van Frans 1 niet in
commissie, belastmethet onderzoek der k0- staatwaren hem te doen bljvenjwantztjn
perlagen bj hetBovenmeer,hervatte daarop hart dreef hem naar de doehter van zjn
zjne wetensehappeljke togten,trad in het eerstenmeester.ToenhtjteHaarlem aankwam,
huweljk met de kleindochter van een voor- was zj gehuwd meteen goudsmid.Diep gemalig opperhoofd der lndianen en zag zich schokt, bepaalde hj zich bj de kunst.Bj
vôôr en na metstaatkundigeonderhandelingen afwisseling waBbjteUtrechten teHaarlem
belast.Hj overleedteW ashington den loden w erkzaam en overleed in eerstgenoemde stad
December1864.Van zjnegeschriftenvermel- den 6den D ecem ber 1562.Kunstkenners houden vele aan hem toegeschreven stukken
voor oneeht.Algemeen worden aan hem toegekend: een portret, in het Belvedère te
W eenen, - portretten van bedevaartgangers
ofthirty yearswith theIndian tribes(1853)''j naar het Heilige Land, ûp het stadhuis te

den wj:plnformation respeding the history,
condition an4 prosped s of the Indian tribes
ofthe United StatesOfAmeric'
a (1851- 1855,
5 dlnl''1- ppersonal memoirs ofa residence

SCHOORL- SCHOPPE.
Utrecht,- de H.Maagd en de stichters van beiden Grundprobleme der Ethik (184142de
he
t Kruisgasthuis,desgeljks op hetstadhuis druk 1860)'' - en pparerqa und Paralipote Utrecht,- de Krmsiging van Christus,te
Keulen,- een minnend paar,op Corshamshouse in Engeland,- Tobias,dooreenEngel
geleid, op het stadhuis te Haarlem j - de
afbeeldingen van riddersvan St.Jan,op het
Btadhuis te Haarlem ,v de doop vanChristus
in de Jordaan,-- en de loféang van David,

mena (185143dedruk 1874)'.Zjnepsâmmtliche W erke''zjn nazjn dood doorFrauen:J##f ill 6 deelen in het licht:e#0V0n. De
wjsbegeerte van Dekopenhaner vindt haren
grondslag in de Vernunftkritik''van Kant,
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beidedesgeljksteHaarlrm.
tische element van dien wjsgeer.Zj noemt,
Schoorsteen (Een)lseen kanaalofbuis evenals Kant,de in ruimteen tjdvoorhant0t afvoer van verbrandingsproducten en t0t dene dingen enkelverschjnselen,- ruimte
bevordering van de luchttrekking. De door en tjd vormen van hetdenkvermogen,maar
het vuur verwarmde en van zuurstofberoofde verwerpt,evenalsFicAf:en in strjd methet
lucht is soorteljk ligter dan depmringende gevoelen van Kant,de meening,datmenvan
lucht en stjgtderhalve omhoog,terwjlhare hetbestaan der verschjnselen bdsluiten kan
plaats door frissche lucht vervangen wordt, t0t het bestaan van een achter die dingen
welke de verbranding onderhoudt.W ordt de aanwezig voorwerp alsoorzaak vandeze.Hj
verwarmde luchtin een schoorsteen opgevan- is de vader der pessimistische wereldbeschougen,dan koeltzj mindersnelaf,danineene wing en heeftalle krachten ingespannen om
opene ruimte en stjgt krachtiger omhoog, te betoogen, dat alles hier op aarde op eene
zoodathierdooreene gewenschteluchttrekking
veroorzaakt wordt.Men bevordert die trekking door het opstoken van het vuur,zoodat
het verschil van temperatuur tusschen de
lucht in den schoorsteen en de buitenlucht
vergroot Nvordt - en doorverm eerdering der
hoeveelheid verwarmde lucht,'tgeen geschieden kan door verlenging van denschoorsteen.

ellendiçewjzeisingerigt,zoodat'
smenschen
leven elgenljk geenewaarde heeft.Van zjne

reden van belang den binnenwand van den
schoorsteen glad te maken. Ilzeren schoorsteenbuizen zjn wegens een sterken aanslag,
vaak 00k wegensde vorming van zwavelzuur

Tkorwaldsen en schiep er een musicêrenden
herdersknaap,- Oedipusmetden SphinxjVenus met een spiegel,- Sappho enz.O0k

voornaams
te aanhangers en volgelingen noe@*
m0n W P
lps Sartmann, .#c#Al.:dl en
: E. f
D ndner.

Schöpf (Peter),een verdiensteljk beeldhet onderwjs aan de Acadêmie aldaar en
In het algemeen zjn ronde schoorsteenen vervaardigde op zjn 20ste jaarreeds kunstdoelmatiger dan kantige, omdat zj geene gewrochten in den geest der Ouden,welke
hindernisopleveren voordespiraalvormig 0g- hem grooten roem bezorgden. In 1832 ging
klimmende rookkolom; 00k is het om dle hj naar Rome, bezocht er hetatelier van
houwer,geboren te Miinchen in 1804,genoot

beitelde hj reliéfsvoo1*hetW alhalla,onderen jzervitriool,nietaan te bevelen.Hetbest scheidene borstbeelden v00r de Rumeshalle
zjn voorzekergemetseldesehoorsteenen,van enz. en overleed te Rom e den 13den Septembinnen m et verglaasde tegelsbekleed.Om het ber 1875.
inregenen of het invallen van den wind in
Schöpfin (Johann Danipl),een verdienden schoorsteen te verhinderen,werd dezetot steljk geschied- en oudheidkundige,geboren
opdenJongstentjdgewoonljk meteenevaste den 7den 8eptember 1694 te Salzburg in
of draaibare kap bedekt, terwjl men thans Breisgau, studeerde te Basel en te Straatsbj naauwe opening van den schoorsteen zel- burg, verkreeg ill laatstgenoemde stad e0n
ven die bedekkingveelalonnoodigacht.Hooge leerstoel in de geschiedenis en w elsprekendsehoorsteenen vindtmen vooralbj fabrieken, heid, w erd in 1760 Fransch historiograafen
Schopenhauer (Arthur),een uitstekend overleed den 7denAugustns 1771.Hj schreef
Duitschwjsgeer,geborenteDantzigden22sten 0.a.:rAlsatia illustrata(1751- 1771,2dln)'',
Februarj 1788,legdezichaanvankeljkt0eop - pHlstoriaZarinyo-Badensis(1763- 1766,7
den handel en deed reizen naar Engeland en dln)'
',- ennAlsatladiylomatica(1772-1775,
Frankrjk,maarkoosnadendoodzjnsvaders 2 d1n)''.Zjne belangrjke boekerj en zjne
eenewetenschappeljkeloopbaan,studeerdete verzamelingvan oudheden vermaaktehj aan
Göttingen, Berljn en Jena,schreefin 1819: destadStraatsburg,maarzjwerdenden24sten
Die W elt als W ille und Vorstellung'',v01- Augustus1870 bj hetbombardementdoorde
bragt eene reis naar Italië, vestigde zich als vlammen verwoest.
privaatdoeent te Berljn en vertrok in 1831
Schoppe(Amalia,eigenljkEmmaSophie),
naar Frankfort aan de Main,waarhj zich eene verdiensteltjke schrjfster, geboren den
methetvervaardigenvanw/sgeerigeopstellen 9den October 1791 op het eiland Femern aan
bezig hield,en werd(loortoedoenvanFrauen- de kust van Holstein was de dochter van
Jft
ït
ff vooral in zjne laatste levenslaren in den geneesheer W eire,ontvingeenevoortreFezjne waarde erkend.Hj overleed den zlsten ljkeopvoeding,stichtteeenekostschoolvoor
September 1860. Behalve reeds genoemd ge- meisles en trouwde metden advocaatRehoppe
schrift,waarvan in 1873 eene tweede uitgave te Hamburg.Voorts maakte zj kennis met
%tinw.
g Kerner en
verscheen, schreefhj: pueberdievierfache Varnhagen, Ohamésso en J%.
W iirzel deB Satses vom zureichenden Grund leverde gedichten in Jaarboekles enz. O0k
(181344dedruk 1875)',- pueberdenW illen leverde zj: rGesammelte Erzëhlungen und
in derNatur(1836;34 druk 1867)''
,- rDie Novellen (1828-1136, 8 d1n)'',- oErinne-
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rungen auB meinen Leben (1838,Q dln)''en gerigt. De steek van den Européschen schorvele geschriften voor dejeugd.In 1851ver- pioen (ziebjgaandeafbeelding)kan voorden
trok zj naarNoord-Amerika en overleed den mensch pjnljk
' wezen,zooals die van eene
25sten September 1858 te Shenedady in den wesp ot'van eenhorsel,maarisnietgevaarljk
Staat New-York.

voor het leven,

'
tgeen men van den steek

Schorn.Onderdezen naam vermeldenwj:
Jokann .Kc.r! Imdwig 'pozl Sa orn,een uit-

stekend kunstkenner,geboren den 9denJunj
1793 te Castell in Franken.Hj studeerde te

Erlangen,werdleeraarteCastell,envestigde
zich ln 1816 te M iinehen,voorts te Dresden

en toen te Stuttgart,waar hj zich metde
redadie van het rKunstblatt'' belastte. In

Y

1822 en 1823 volbragthj eene reisnaarltglië
en Frankrjk, en in 1826 werd ht
jprofessor

in de kunstgeschiedenis en aesthetik aan de
académie en aan de universiteitte Mi
inchen.

In datjaar reisde hj naar Engeland en de
Nederlanden en in 1833werdhjnaarW eimar
geroepen,waar hj werkzaam wasaan eene

reorganisatie der school voor Sehoone Kunsten en aan de versiering van het kasteel.

In 1839werd hj doordenGroothertogin den
adelstand opgenomen, en hj overleed den
17den Februarj 1842.Van zjne geschriften
De schorpioen.
vermelden wj:rBeschreibung derMiinchener
der
gr
oot
e
re
soo
rten in de keerkringslanden
Glyptothek (1830)'',- ptzeben der ausgezelchnetsten M aler,BildhauerundBaum eister niet verzekeren kan.Hetbeste m iddeltegen
(naar Vasari,1832- 1837,dl1 en 2)'',- en den steek van schorpioenen is geest van
rUmrisz einer Theorie derbildenden Ki
inste salm iak.

Schors (cortex) is de naam van het buiKarlSeltorn,een verdiensteljk historie-en tenste bekleedselvan boomstammen. Het begenreschilder en een neefvandenvoorgaande. staat uit vier lagen, nameljk de opperhuid,
Hj werd geboren teDiisseldorfin 1802,be- de buitenste schorslaag?de binnenste schorszocht de aeadémiealdaar,voortsvan 1824t0t laag en den bast.De opperhuid is bj alle

(1835)''.

1827 teParjsde ateliers van GrosenIngres jonge stammen en takl
ten hetbuitenste 0m-

en spoedde zich met CornelinsnaarMiinchen, kleedsel,van spleetopeningen en dikwjls00k
waar hj zich onderde leiding van Heinroln aan de oppervlakte van stekels en andere 0rA àyz verder ontwikkelde. In 1832 vertrok ganen voorzien. W ordt de plantouder,dan
hj naar Berljn, en werd in 1817 professor scheurt de opperhuid, om eerlang geheelen

aan de académie te Miinchen. Hj overleed alteverdwjnen.- Debuitenste schorslaag,
den 7den October 1850.In zjne genrestukken onder de opperhuid gelegen,bestaat uittafelopenbaartzich eeneanti-lt.Katholiekerigting. Ofdobbelsteenvorm ig celweefsel, maar alsde

Tjdens zjn verbljf te Miinchen leverde htl opperhuid verdwjnt,ontstaater eenevorming
tw ee cartons voor vensters van den dom te van talrjke,horizontale rtjen met elkander
Regensburg, en te Berljn schilderde htj: verbondene cellen,waardoor zt
jineenekurkPygm alion'',- pM aria Stuarten Riecio''- laag verandert.Iszj alszamenhangendgeheel
Karel V in het klooster San Yuste'' - zeer rekbaar!dan ontvangtzj den naam van
rPaus Paulus lTI''? - ïH et verhoor der periderma. Bj den berkeboora bestaatzj uit
W ederdoopers na de innemlng van Miinster'' een groot aantal lagen, welke zoo dun zjn
enz.- en toen hj ten derden maleteMiin- a1s papier.- De binnensteschorslaagbestaat
chen zjn verbljfhield,ontstond hetonvol- uit nagenoeg ronde:dikwjls met bladgroen

tooide, reusachtige stuk: rDe zondvloed'', gevulde cellen.- Omtrentden bastraadplege
thans in de nieuwe Pinacotheek.
men het artikelonder dezen naam.- Bt
J
-vele
Schorpioen (Scorpio) is de naam van boomen, vooral in een ruw klimaat,w ordt
eene familie der Spinachtige dieren (Arach- de schors,die zich niet genoeg metdenhoutnoideas.De schorpioenenhebben eenligchaam , groei kan uitzetten,door onregelmatige,netdatuiieen kopborststuk en een achterljfbe- vormige spleten ingescheurd. D aard.oor ont-

staat. Aan het eerste zjn 8 pooten vastge- staatderuweschorsbj pere-eneikeboomen,
hecht. De onderkaken ztln voorzien van en zelfs het fraaje periderma van kerse-en
Bchaarvormige voelers,langer dan de pooten. berkeboomen spljtwel van één.Doorvele
Hetachterljfisverdeeld in ringen,vanwelke boomen, bjv. door den plataan, worden de

de laatste zes de gedaante vorm en van een buitenste schorslagenalsschubbenafgeworpen,
staart en aan hetuiteinde eene gifklier dra- en m en merktditverschjnselvooralo0k op

gen met een haak.Aan weerszjden van het bj den wjnstok. De schors is een gewigtig
1jfzietmen 4 luchtgaten.Zj hebben5t0t12 deel van den stam. W anneer men rondom
oogen.Zj loopen snelen krommendenstaart dezen een kleinen schorsringwegsnjdt,moet
Qver ;en rug,zoodat de stektlnaar voren is

de boom sterven.Door de schors toch dalen
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de sappen naar beneden, die in het Jonge grooten bjvalvond en bj herhaling gedrukt
houtopklimmen.Zj isdan 0ok deverzamel- werd.Merkwaardig zjn daarinrdevjfnieten''
plaats van vele zelfstandigbeden,die men in waarin volgens den schrjverhetwezen van
het hout slechts in geringe mate aantrei'
t, het Christendom gelegen is, nameljk: De
zoodatm enige soortvan schors van belang is
w egens hare geneeskrachtige eigenschappen.
ln kruidachtige stengels vindt men soms
onder de opperhuid een w itglinsterendparenchym , met den naam van colleneltym bestem-

mensch wil niet, kan niet,moet niet,heeft
nieten deugt niet-''

Schot(Een)isdeontbrandingvaneenvuur-

m ond ofvan een draagbaar vuurwapen. M en
onderscheidt naar de rigting kern-,rizïdr-en
peld.Bj de grassen en cypergrassen heeft opzetscltoten,- naarde hoeveelheid buskruid
meàbastvezelsonmiddelljkonderdeopperhuid. sehoten met volle, rerzftllkf: ofversterkte la-

Schorsenéren , afkomstig van bet Itali- ding,- naar hetproledielschoten metko-

aansche 800?zG A6CJ (zwarte schors), zjn .çe& , kartetsen,granaatkartetsen en granaten,
planten uit de familie der Zaamgesteldbloe- terwjlmen voortswerptmetbommen,granamigen.Zj dragen lancetvormigejonder aan ten, spiegelyranaten, steenen, koyels,lïc/zf-en
den stengelen verder naar boven ongesteelde brandkoyels,- naar den stand van de as der
bladeren en gele bloemen,benevens penvor- zielelevatiesehoten,Aprizplfll: sehoten pl
onylmige, vleezige, van buiten zwarte wortelen, rende en borende dcApf:l,-- naardestrekklng
'
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dieeen keurigen schotelopleveren.W jgeven van hetdoelfront-,JcAcepddr-,jank-,dl/llder-,
in a de afbeelding van eene in het wild vevers-, rl#- en bricolseh#en, - en naar de
groejende en in b van het blad eener ge- uitwerking rol-, ricpcFlef-, demonteev en breskweekte plant,beideop l/sdedernatuurljke é'cAofds.
grootte,in c van een gedeelte vandenbloemSchotanus à Sterrenga (Christiaan),
bodem op 4-voudige grootte, in d van eene een verdiensteljk Friesch geschiedschrjver,

bl
oem op Gdedernatuurljkegrootte,inevan geboren te Schingen den loden September
tw ee tanden van den bloemkroonrand op 7voudige grootte,eu in f eene vruchtop de
dubbele'grootte.
Schortinghuis (W illem), in de eerste
helftdervoorgaandeeeuw predikantteW eener
(oost-Friesland)en Midwolde(Groningen),gaf

1603,werd eerstpredikantin zjnegeboorteplaats en vervolgens te Cornlum j doch in
1644 professor in de kerkeljkegeschiedenis
aan de hoogeschoolte Franeker,waarhjden
12den November 1671 overleed.Behalve een

aantal Latjnsche,hoofdzakeljk godgeleerde
in 1740 een boek in het licht,getiteld:pllet werken sehreef hj: pBeschryving van de
innig Christendom,totovertuiginq van onbe- Heerlykheyd van Frieslandttusschen 't Flie

genadigde,àesturing en oywekklng van be- en de Lauwers, met nieuwe caerten van 't
enadigde,in deszelfsallerlnnigste en w ezen- Landschap alsmede,de Grieteniën endesteden

ljkste deelen gestalteljk en bevindeljk voor- F
(1664)''
1- rBeschrjvinge en Chronyk van
gesteld'',datwegenszjngrof-mystiekeninhoud rieslandt tussehen t Flie en de Lauwers
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(1655)'',- en yKerckelycke en wereldlycke ring en de lotgevallenvandenHeidelbergsehen

geschiedenissen van Oost-en svest-Frieslandt Catechismus (1863)'',- pllet Oud-llollandseh

huisgezin der 17de eeuw (1867)'',- pDe
t0tdenjare 1583 (1658)''.
Schotel.Onderdezellnaam vermeldenwtj: openbare eeredienst der Nederlandsche HerJol
tannes OFzrïdïït
zczl Sel
totel,een uitstekend vormde Kerk in de zestiende zeventiendeen
Nederlandschzeeschilder,geborenteDordrecht achttiende eeuw (1870- 1871)'', - pvaderden llden Novem ber 1787. Schoon bestem d landsche volksboeken en volkssprookjesvan

om op hetgebied der fabrieknjverheid werk- de vroegstetjden totaan heteindeder 18de
zaam te wezen,legde hj zich met jvertoe eeuw (1872-1874,2 dln)''.- en pDeaeaop de teeken- en schilderkunst,oefende zich
onder de leiding van M eulemans en k%cltouman,
en oogstte in 1818 Op de tentoonstelling te
Amsterdam mettweezeestukkengrgotenroem.

dêmie te Leiden in de 16tte, 1;4e en 18de

eellw (1875, 2 d1n)''. Voorts leverde hj

eene vertaling van de rAlgemeene geschiede-

nis''van Beeker en een grnotaantalbjdragen
Nu werd hj a1smetbestellingen overladen, in binnen-en btliteplandst
lhe tjdschriften.
volbragtgedurig studiereizen op deZeeuwsehe
wateren en langs de Hollandsehe kust, en
werd nietalleen benoemd t0t ridder van den
Nederl
.andschen Leetlw ,maar ook t0t lid van

Petrn8 Joltannes ScFzofe!, een broeder van

den voorgaande en,evenals zjn vader,een
uitstekend zeeschilder. Hj werd geboren te
Dordrecht den l7den Augustus 1808,ontving

hetKoninkljk NederlandschInstituuten van aldaar eene goede ûpvoeding en legde zich

ondergcheidene binnen-en buitenlandsehe aca- voorts onder de leiding van M artin'î
u ,$'cAor#-

démiën.In 1827 bezocht htj Parjse11later man en van zjn vader met jvert0e op de
een gedeelte van Duitschland, alsmede de teeken-en schilderkunst.In 1827 maaktehj
kusten van Frankrjk en Engeland,waarhj kennismetdeberoemdstemeestersteParjs,
talrjke schetsen verzamelde,dienazjnover- werd in 1830 leeraar in hetteekenen aan het
ljden, den zlsten December 1838,ten getale marine-instituutte Medenblik,leverde op onvan omstreeks400 in zjnenalatenschapwer- derscheidene tentoonstellingen prachtige doeden gevonden.Een jaar na zjn doodwerd ken, nam deel aan een kruistogt naar de
een gedenkteeken terzjnereeronthuld inde Middellandsche Zee,bepaalde zich na de 0pGroote Kerk teDordrecht.Zjnebestestuk- heëng van gemeld instituut bj deschilderken zi
jnopgenomeninverschillendevorsteljke kunst,woonde8jaren teDtisseldorf,leverde
kunstverzamelingen in Nederland, Pruissen, uitstekendeplatenbj lllleldendadenderNederRuBland en Frankrjk,- voortsin hetmu- landersderzee''vanmr.deJbpg:,bragtzjne

séum van der Hoop te Amsterdam ,inTeyler's laatste levensdagen door te Dresden en overmuséum te Haarlem enz.Hjwasongetwjfeld leed aldaar den 23sten Julj 1865.Zjnevereen der grootste zeesehilders vau zjn tjd4 eerders plaatsten een gedenkteeken op zjn

zjne doeken onderscheiden zichdooreeneverbazende natuurljkheid;men ziet het water
golven en schuimen en dewolken drjven,en
het is alsofde frissche zeelkoelte ons uit zjn
stuk te gemoet waait.Zjne opvatting was
breed,maar eenvoudig,en zjn colorietkrach-

graf.

d Schotland, hetnoordeljk gedeelte van

root-Brittanje (ziealdaar),grenstin hetnoor-

den aan denAtlantisehen Oceaan,inhetoosten
aan deNoordzee,in hetztliden aan Engelan;
eu isin hetwestendnoreen kanaalvanIerland
tig. In het algemeen vindt m en trouwens in gescheiden. H et heeft eene kustlengte van
zjnestukkenmeerwerkeljkheiddandichterltj- 3540 Ned. mjlen metde eilanden (deOrkken gloed.
ney's, de Shetland-eilanden en de Hebriden)
GillesDiozedl .sJakobwsfcAofel,denoudsten eene oppervlakte van 1433 (
E) geogr.mjl.De
zoon van den voorgaande en een verdien- kusten zjn er meerendeels steilen sterk inges
nede
n,
zoodat
onde
rs
c
he
idene zee-armen
steljk oudheidkundige,gebûren te Dordrecht

den 9den April 1807.Hj studeerde in de (frths) ver in het land doordringen. Het
theologie en werd achtervolgens predikant noordeljkste punt des lands is Dunnethead
te Lage Zwaltlwe,Chaam ,Alfen en Baerle- op 58040/N.B.en 3022/W .L.van Greenwich,
Nassau, en Tilburg, verkreeg een eervol en het zuideltjkste de steile MullofGalloway

emeritaat en vestigde zieh daarna te Leiden. op 54038/N.B.en 4051'AV.L.vanGreenwich.
Hj heeft eene lange reeks van geschriften M en heeft er eene groote atwisseling van
- gein het licht gegeven,van welke wj noemen: hooge en lage landen, en het noordelpk
Commentatio de meritis B. Htlidecoperi in deelte, de H ooglanden,isbergachtig.Totde
linguam , literasque Belgicas, auro ornata hoogste toppen behooren er:de BenKlibreck

(1831- 1834)/', - rLeven, gedrukte werken (964 Ned.el hoog),- de Ben More Assynt
(1000 Ned.elhoog), de Ben Dearg (1082
e
nlPi
rva
rSc
he
ll
ing
1833)''7 ,qKer- Ned.elhoog), de Sleugach (1220 Ned.el
ke
gkete
Do
rdn
reedhet
(18
39
18(
45
, 2 dl
n) , - hoog), deW yvis(1044 Ned.elhoog),Geschied- en leiterkundige uitsganningen de Scour na Laplch (1150 Ned.el hoog),-

eq handschriften van Cornelisvan Alkemade

(1840)''
,- pluetter-en oudbeidkundlgeavond- de Mansool (1187 Ned.el hoog),- en de
stnnden (1840)'',- rDeabtdj vanRjnsburg Ben Attow (1220 Ned.elb004).Hetzuideljk
(1851)'' - pAnna Maria Schurman (185)3'/ gedeelte van de Hooglanden lshoofdzakeljk
l in Nederland door het Grampiangebergte bedekt,datzich
poude zeden en gebruikel
(1859)',- pGeschiedenis der rederjkers in in den Ben Nevister hoogte van 1342 Ned.
el verheft. Tussehen het Grampian- en het
eschiedenis van den oorsprong, de lnvoe- Cheviotgebergte strekken de Schotsehe Laag-

Ne
Gderland (1861-1862;2dedruk18712'',-
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landen zich uit,welke zich door een vrucht- hierin nagevolgd door Robert.
Fe#l#os,doch
baren bodem onderscheiden.- In de Hoog- diebeidenwerdenovertroFendoorRobertzlrl:
landen vindt men hoofdzakeljk Silurische en Allan O'
Mwlize#l-.Andere Schotschedichgesteenten,nameljkoorspronkeljken leisteen, ters?zooals Tkomson,R '
ame,Faleoner,Blaekchlorietleiengraauwak,metglimmerlei,gneis lock en Beattie, veroverden eene plaats op
kwarsiet en kwartslei door w elke zich gra, den Engelschen zangberg,welke later roem ,
Miet, syeniet en porfer een weg hebben ge- rjk ingenomen werd door Walter dcpff,
baand. 00k heeft men er kalksteen en tras, Campbellen Jokanna .ftzillïd. Sedert het midalsmede Devonischen zandsteen.Inhetmidden den der 18de eeuw durfden de Schotten op
des lands heeft men uitgestrekte steenkolen- e1k gebied van wetenschap den wedstrjd
en zandsteenbeldingen, - en in hetzuiden wagen met de Engelschen.Zj hadden eene
Silurischen lei-,zand- en kalksteen. - De ri- eigene wjsgeerige school,van welkeinzonvieren van Schotland ontspringen bjnaallen derheid David A'?
'4vl: de vertegenwoordiger
in hetgebergte, maarzjn weinig geschikt was,terwjlvooral TltomasAdi# zich onder
voor de scheepvaart;men heeft erdeTweed zjne tegenstanders onderscheidde. V00r de
de Forth,deTay,deDee,deDon)deSpey,de, vplks-ontwikkeling werd in Schotland veel
Nessen de Shin,welkezichindeNogrdzeeuit- betergezorgd dan in Engeland.Reedsin1696
storten,- en deaanzienljksterivieraan de was elke gemeente verpligt, eene eigepe
westkustis de Clyde.Men heeft* er prachtige school op te rigten.Het is waar,dat10œ/o

meren, met eene gezamenljke oppervlakte van demannen en 190/0van devrouwenniet
van 30 D geogr.mjl;hetvoornaamstevan kunnen lezen of schrjven,maardeze onwedeze is hetLoch Lomond.In het Glenmore- tenden zjn bjna allen afkomstig uitIerland.
dal is eene reeks van meren door het Cale- De 4 hoogescholen te Edinburgh, Glasgow,
donische Kanaalverbonden. Het klimaat on- Aberdeen en St.Andrews worden door 0mdervindt er den invloed van den Golfstroom streeks 3000 studenten bezocht.

envan dejsgevaartenderNoordeljkePoolzee. Destaatsregeling isvooralin denjongsten
In hetvoorlaarwaajen erkoudewinden uit tjd in Schotlandaanmerkeljk verbeterd.Het
het noorden en oosten, en in den zomer iseen zelfstandig Koningrjk,maarsedert16
zoele, vochtige winden uit het zuiden en
westen. In de Laaglanden beweegt zich de
thermometer tusschen - 8 en + 24OC.De
gemiddelde warmte iste Edinburgh 8,90C.De bevolking van Schptland bedroeg in 1877

M aart 1707 m et Engeland vereenigd onder

den gezamenljkennaam van Groot-Brittanje.

VolpensdeReformbillvan 7Julj 1832 bezit
er leder grondeigenaar,wiensgoederenjaarljks10pondsterlinjopbrengenthetstemregt.

ruim 3770000 zielen. Er zjn 3 steden met Schotland vaardigt16 pairsafnaarhetHooger
meerdan100000inwoners,nameljkGlasgow, H uis en 60 leden naar het Lager H uis.H et
Edinburgh en Dundee, en 7 met meer dan heeftzjne eigeneregtsbedeeling,endeStaatsQ0000 inwoners. De bewoner van Schotland kerkiserdePresbyt
eriaansche,waartoe450/0
isbezadigd,stouten volhardend en vroljker van de bevolking behoort.NaastditKerkgevan aard dan die van Engeland;hj is zeer nootschap is dat derVrje SehotscheKerk,in
aan zjn vaderland geheeht.Er bestaatechter 1843 gesticht,hettalrjkst.De Protestantscheen aanmerkeljk verschiltusschen den Hoog- Bisschoppeljke Kerk heeft vooral onder de
lander en den Laaglander. De taalvan den
eerste is het Ersisch, een tak van hetGaelisch en verm aagschapt naet hetIersch.Ilet
Schotsch derHooglandersiseeneafzonderljke
taal. uit het Angelsaksisch van Noord-Germaansche volkplantingen Ontstaan. Voorts
hebben de H ooglanders eene eigenaardige
kleeding zonder broeken,doch deze is in de

hoogere klasse hare aanhangers, en de R.

Katholieken vormen slechts9G/oderbevolking,
terwtjl hetgetalderTndependenten,Baptisten
enz. niet groot is. Het land is in 32 graafschappen ofin 8 districten verdeeld.
Een gedeelte van het eiland Brittannia,ten

noorden der Forth en der Clyde,was bjden
aanvang onzer Jaartelling aan de Romeinen

laatstehonderdJaarmeeren meerverdwenen. bekend onder den naam van Caledonië.DaarIn het zuiden van Schotland bevindt zich
de landbouw opeenhoogentrapvanvolkom enheid.Men verbouwt er vooral:haveren gerst,
voorts:tarweyaardappelen enz.O0k heeftmen
eruitgestrekte bosschen,D eveeteeltis ervan
veel belang; in 1876 had men er 188000
paarden,7 millioen schapen,ruim eenmillioen
runderen enz.Langs de kust bloeit de vis-

enboven had hetden alouden Keltischennaam

van Albu ofAlban (Albania).Die van Scotia
ofSehotland werd in overouden tjd aan lerland toegekend en eerst van de lode t0t de
12de eeuw van een gedeelte van Schotland

gebezigd,terwjldeze eerstin de 13deeeuw

de Oudere benamingen verdrong. Op de 00r-

spronkeljke bevolking volgden er de Kelten,
scherj, vooral op haring en kabel,
jaauw , bepaaldeljk ,
de Picten.HoewelJltliu Ctxeq
çcr
terwjlderivieren enmeren erveelzalm 0p- xeedsin 55 vöör Chr.Brittannië bezochthad,
leveren.T0t de delfstoFen behooren er lood
met zilver, aluin, steenkolen,marmer,granieten turf.
Na hetverliea derstaatkundige zelfstandigheid k0n zich in Schotland geene nationale
letterkunde cntwikkelen.Allan ./tz-dtz2/echter

werd het eiland eerst eene eeuw daarna,

onderkeizerClawdil
u,veroverd.Hetzuideljke
gedeelte ontving nu den naam van Brittannia

Romana,en hetnoordeljke dien van Brittannia BarbaraofCaledonia.EerstAgricola,sedert
78 na Chr.stadhouder in Brittannië,strekte

deed in het begin der18deeeuw hetvader- zjne heerschappj uit over het noordeljk
landsche volkslled weder ontwaken en werd

gedeelte enbragt den Caledoniërsin 86 inhet
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Grampiangebergteeenenederlaagtoe.Zgneveroveringgingechterverloren,enkeizereldriln/.d
deedaan denoordeljkegrenzenvanBrittannia
Romana een wa1oywerpen metkasteelen en
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in Schotland het leenstelselingevoerd.Zjn
kleinzoon en opvolger Maleolm IV kon zich
niet handhaven in hetgezag van zjn grootvader en werd in 1165 opgevolgd door zjn

wachttorens.Eerst ln 139 trok LollinsI/kùicffd broeder W illem de .feezlzn.D eze deed in 1173
verder en deed een tweeden wal verrjzen een inval in Engeland, maar werd in 1174
tusschen de monden van de Forth en de bj Alnwick gevangen genomen.roen hj in
Clyde. die in 208- 211 door keizer Severus 1175 de kroon herkreeg,moesthj die aanverBterkt werd.Toen deRomeinschelegioenen vaarden a1s een Engelsch leen.ln 1209 werd
het eiland verlieten,wasmen in het zuiden de afhankeljkheid van Schotland op nieuw
aan de invallen der Picten ten protli, wes- erkend, en W illem overleed in 1214.Zjn
halve de Angelsaksen te hulp werden geroe- opvolger Aleœander 11 mengde zich in de
pen.Evenwelvernemen wj eerstin de ;de burgeroorlogen van Engeland endeedin1216,
eeuw een en ander uit de geschiedenis van verbonden metdenKroonprinsvanFrankrjk,
Schotland. Er bestonden toen 4 versehillende zelfs een invalin het zuiden deslands;hj
rjken. In het noordwesten hadden zich de zag zich echter genoodzaakt,vredete sluiten
uit Ierland derwaarts verhuisde Scroten van en moestden leeneed zweren aan Hendrik111.
Dalriada gevestigd, onder aanvoering van In 1221trad hjinhethuweljkmeteenezuster

Ferglu, den zoon van Ere? en van zjne vandenKoningvanEngeland,terwjltweezusbroeders Loarn en Anqus. Meer oostwaarts

ters van Aleœanderzich in den echtverbonden

had men het rjk derèicten,en in hetzui- metaanzienltjkeEngelschen.Hjwerdin1299
den dat der Britten van Alclyde ten westen

opgevolgd dot)r zjn zoûn Aleœander 111.Deze
en het rjk dex Angeln van Bernicia ten behaalde in 1263 de overwinning op Hako,
oosten. Reeds in de tweede helft der 6de koning van Noorwegen.inden slagbj Largs

eeuw was er dûor den heiligen Columbanlts en verkreeg later van diens opvolgerM aynus
het Christendom onder de Pieten verkondigd; de heerscbappj over het eiland Man en de
deze behoorden met de Scoten t0t de Iersch- Hebriden tegen eene jaarljksche schatting
Christeljke Kerk,wier opperhoot'
d gezeteld van 100 m ark zilver.Na den doodvanAleœanw as op heteiland Hy ofJona. In het begin der 1I1 (1286) en na dien van zjne acbtder 8ste eeuw evenwelrukte Neetan'tbs,koning jarige kleindochter,M aryaretha rczlNoorweder Pid en,zich los van tle Tersche K erk en yen,traden onderseheidene krponpretendenten
onderwierp zich aanden Paus,waarna hjin Op) en onder deze konden de nakomelingen
;17 de volgelingen van Colqmban'
asverdreef. der dochters van den graaf ran A kzzfïzetfozl
In 844 maakte Kenneth rcc Alpin,koning (een broeder van Wéllem de .
& e'
?
z'
?
.
t
?)de beste
der Scoten,zieh meester van hetgezag over aanspraak doen gelden.Zj waren Joh,
n WJJII
de Picten, en het vereenigd gebied ontving en Robert Wrf
zce.De koning van Engeland,
in de lode eeuw den naam van hetkoningrjk Eduard I, aan wien de beslissing door het
Albanië. Het was reeds in de 9de eeuw door Schotsche Parlement werd opgedragen,kende
zeeroovers uit Noorwegen en Denemarken de Kroûn toe aan Baliol,en deze nam haar
geteisterd.In 945 werd,ten gevolge van een in 1292 a1s een Engelsch leen in bezit.Toen

verbond van M alcolm I van Albanië,hetrjk voorts Baliol zich met hulp van Frankrjk
van Alclyde in het voorgaande opgenomen, onafhankeli
jk wilde maken,deed Edward een
waarna Maleolm leenman der Angelsaksen inval in Schotland, nam hem in 1296 bj
w erd,en hetvereenigd gebied ontving inden Dunbar gevangen, Ontzette hem van zjne
aanvang der llde eeuw den naam van Scotia waardigheid en zond hem naar de gevangenis
(Schotland).De laatste Koning van den stam te Londen. Inmiddels werd Sohotland door
Kenneth Jn c Alpln was M aleolm II. Hj Engelsche stadhouders geregeerd. In 1297
werd opgevolgd door den zoon zjnerdochter, plaatste W illiam W allaee zich aan hethoofd
door Dunean, die in 1040 door M acbethtden van een oyst
and, zegepraalde bj Stirling,
zoon van Y nlaeelt,w erdgedood.Hoeweldeze maar werd ln 1305 gevangen genomen en ter
in 1050 eene bedevaartnaar Rome volbragt, dood gebragt.Doch in 1306 verjoeg Robert
Om vergiffenis te erlangen,werd hj in 1057 Wrflce, de zoon van den reeds genoemden
door M aleolm 1II, den zoon van D'anean, pretendent, als aanvoerder van den Schotomgebragt.Bj de verovering van Engeland schen adeldeEngelschen en beklom dentroon
door de Noormannen in 1066 koos M aleolm onder den naam van Robert1.W élmoestht
l
de zjde van den wettigen Engelschen kroon- koz't daarna v00r den graaf ran Pembroke
pretendent Edgar zefAelipg en bezorgde eene bj Methven het onderspit delven en zich

wjkplaats aan vele voortvlugtige Saksers. eenigentjd opdeHebridenverschuilen,maar
Hoewel hj Willem de Veroveraar niet ver- reedsin 1307daalèehj meteeneaanzienljke
drjvenkon,maaktehj tochbjvjfinvallenin krjgsmagt van de Hooglanden af,bragtaan
het noorden van Engeland vele gevangenen, de Engelschen eene aanmerkeljke schade t0e
die het land bevolkten en de beschaving be- en behaalde op de troepen van Edaard 11
vorderden. Alleen in de Hooglanden bleefde in 1314 bj Bannockburn eene beslissende
Keltische oorspronkeltlkheid heersc,
hen. Bj overwinning. De pogingen van den Paus t0t
den d00d van Malcolm in 1093 bezatSchot- herstel desvredes bleven vruchteloos.In 1322
land zjne tegenwoordige grenzen.Van zjne deed Eduard weder een invalin Schotland,

zonen is deJongste,Darid I:demerkwaar- waarop een waperstilstand voor13Jaren gedigste (1124-1153). Onderzjn beheerwerd sloten werd. Robeet eehter verbrak dien in
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1327,na den dood van Ednard en noodzaakte de regéring op deleestderEngelscheschoeide,

M ortimer, die tjdensdeminderlarigheid van voor het onderwjs zorgde,goede wetten uitL'
duard III hetgezag in handen had,bj den vaardigde en de njverheid bevorderde.NietteVrede van Newcastle, afstand te doen van min werd hj in 1436 door zaâmgezworenen
alle regten op Schotland. Robert verbeterde uitden weg geruimd.Zjn zoonJaeob11 was
nu het binnenlandsch bestuur en onderw ierp pas zes Jaar oud, zoodat sir Aleœander N de opperhoofden der clans zooveel mogeljk rinyston en de kanselier W illom OrïcAfpzlde
aandeKroon.Voortsriep hj naastden adel teugelsvan hetbewind in handen namen.Zj
en degeesteljkheid een15.ta1af
kevaardigden verwaarloosden bj onderlingen twist de bevan de groote steden des lands in het Parle- langen des lands.Eerst door de klimmende
ment.Hj werd in 1329 opgevolgddoorzjn magt van hetHuisDouglas (ziealdaar)wervierjarigen zoon Darid ff,doch onderschei- den zj t0t eendragtgedwongen,zoodat zj
dene Engelsche baronnen verlangden, dat eindeljk meesterwerdenvan deweêrspannige
Edltard -/cliol! een zoon van den vroegeren vazallen.Jaeob 11 kwam in 1460 bj debeKoning van dlen naam? den troon z0u be- legering van het kasteeel Roxburgh om het
klimm en.D eze landde ln 1332 in het graaf- leven.Daar zjn zoon JacobII1 eerst8Jaar
schap Fife,bragt den rjksbestuurder,graaf oud was,k0n de overmoedige adelzich weêr

Donald ran A txr, bj Dupplin eene nederlaag
t0e en werd doorzjne aanhangers te Scone
gekroond. Toen hj echter Eduard III als
zjn leenheer huldigde en zelts het kasteel
en de stad Berw ick aan Engeland atbtond,
plaatste zich Andreas M nrray, een 0om van
David,aan hetboofd van den verontwaardigden adel,en er ontstond eenenienwe worsteling met Engeland. Ednard 1II behaalde de

overwinning bj Halidpnhill;Darid moestnu
de wjk nemen naar Frankrjk en na zjn
terugkeerwerd hj in 1346 nabj Durham geslagen en gevangen genom en.Toch konBaléol
tegenover den vrjheidlievendenadelzjngezag
niethakdhaven,zoodathtjin1356 dekroon
nederlegde.Toen schonk E dnard aan Darid11

tegen een hoog losgeld de vrjheid en de
kroon, onder voorwaarde,dathj bj kinderloos overljden door een telg van het Engelsche Koningshuisz0u worden opgevolgd.Bj
het sterven van Darid evenwelgevoelden de
Schotten zieh niet verpligt tot hetnakomen
van deze bepaling en riepen Itobeet J'.
!',den
zoon eener dochter van Robert Wrlceen den
eerste der kStwarts,t0t den troon.
Aangespoord door de Franschen voerde
zïobert;f (i1390)bjnaaanhoudend oorlogteen Engeland.ZjnzoonenogvolgerRobeet1I1
llet de zorg voor de regering meerendeels

vrj bewegen, en 0ok nazjnemeerderjarigheid duurden deze woelingen voort, zoodat
hj in 1488 de nederlaag leed en op de vlugt

vermoord werd.Ztjn zoon en ogvolgerJakob
IF w>seen vriend van ridderljken glans en
verwierf daardoor de gunstvan den adel.In

1496 opende hj een 0orlog tegen Engeland,
waarbj hj den pretendent Perkin W arbeek
ondersteunde, maar sloot in 1499 vrede met

Engeland en trad in 1507 in het huweljk
Toen echterzjnschoonbroederHendrLk V1II
den Engelschen troon beklom ,verwjderde
hj zich van dézen,verbond zich in 1513 met
Frankrjk, deed een invalin Northumberland
en leed in laatstgenoemd jaar denederlaag
bj den berg Flodden,waar hj metde bloem
van den adelsneuvelde.Zjne gemalinbelastte
zichnulnethetregentschaptenbehoevevanzjn
tweejarigen zool1Jacob V.Zj bragtdenvrede

m etM aryaretha,eenedochtervanH endrik VII.

t0t stand met Engeland,trad in 1514 in het

huweljk met Douylas, graaf ran xd.
z/
gfz.
:,en
droeg aan dezen het bestuur op des rjks.
Dit huweljk veroorzaakte een opstand van
den jverzuchtigen adel, zoodat hertog John
nan Z IJtXPC:, een neef van Jacob JTT, uit

Frankrjk teruggeroepen en tot regent benoemd werd, terwjl M argaretha de vlugt
moestnemen naarEngeland.Doch 00kA lbany

over aan zjn Jongeren broeder,later hertog k0n het gezag niet handhaven.Erontstonden
van Albany: en onder zjn bestuur hadden nieuwe botsingen,w elke eerst een einde naer bloedige twisten plaats tusschen de hoofd- m en, toen Jacob F zelf aan het bewind
lieden der elans.Daar de eerzuchtige Albany kwam en den Oproerigen adel beteugelde.Na
den Kroonprins,den hertog van ./tpfAe
sl,y,we- den dood zjner eerste gemalin,eene dochter

gens zjn berispeltjken levenswandel in de
gevangenis gewotpen en vermoedeljk gedood
had (1402), zond de Koning zjn Jongeren
zoon Jaeob veiligheidshalve naar Frankrjk,
doch deze viel onderweegs in handen der

Engelschen. Smart over het verlies zjner
kinderen deed Robert 111 in 1406 ten grave
dalen.Albany belastte zich met hetregent-

schap ten behoevevan Jaeob I,diebj voortduring gevangen bleef,maar deed niets voor

de bevrjding van dezen.Na zjn overljden
in 1419 aanvaarddezjn zwakke zoon M '
ardac
het bewind; deze had een tegenzin in de

van I'
rans I van Frankrjk,trad hj in 1537
in het huweljk met M aria nan G'
Mid: en

wekte daardoor de vjandige qezindheid van

Engeland.Hj zelfwaagdeeenlnvalin Engeland,maar zjn legersloeg bj Solway Moss
1afhartig op de vlugt,waarna hj t0t zwaarmoedigbeid verviel en in 1542 stierf.
De Schotsche geesteljkheid was van ouds
nagenoeg onafhankeljk geweest van den
Pauseljken Stoel, doordien eene Nationale
Synode er dekerkeljke aangelegenheden bestuurde,totdatin 1468,in spjtvan het verzet des volks, de stichting van het aartsbis-

heerschapyj enzorgde,datdewettigeKoning dom St. Andrews van wege den Heiligen
in 1424 ln vrjheid werd gesteld.Jaeobusf Stoel werd doorgedreven. Daar de Koningen
was een ontwikkeld en degeljk vorst, die de Kerk als eene bondgenoote beschouw den
onderde woesteHooglander:deordeherstelde, tegen den invloedrjken adel,washaremagt
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verbazend toegenomen,zoodatzjindenaan- 1558 aangenomen Koningstitel, de Fransche
vang der 16de eeuw de helft van den grond- hulptroepen verlieten het grondgebied van
eigendom bezat.Dit wektetem eerdenw revel Sehotland, en aan de Standen des Rjks
van den adelenvandeburgerj,omdatdegees- w erd het regt toegekend om over vrede te

teljkheid zich zooweldoor heerschzuchta1s beslissen. Van de Kerkeljke aangelegendoor onwetendheid gehaat maakte. De Her- heden werd in het verdrag van Edi
nburqh
vorming vond dan oolt in Schotlaud een zeer geen gewag gemaakt,maar het Protestantlsvruchtbaren bodem.Zj werd ersedert1526 mus had daardoor eene glallsrjke overwinverkondigd d00r Patriek A t
'
z-ilftlzà?een leer- ning behaald; alleen de bewoners der Hoogmaakte er spoedig vor- landen bleven meerendeels getrouw aan het
l
i
n
4
va
n
Ln
t
h
e
r
,
e
n
demngen door de vurige prediking van Joltn oude geloof. Dogr den hervormer doltn ffboz
Knoœ, een jverig aanhangervan Calnqn.De werd nu,naar het voorbeeld van Genève,de
laatste Koning had het rjk in een tgestand Presbyteriale kerkordening ingevoerd, wier
van groote vetwarringachtergelatenaanzjne republikeinsche voxmen grooten aanstoot gapasgeborene dochter M aria tgffwrf,ten wier ven aan hetFransche Hot'.E en grootgedeelte
behoeve, op grond van een ondergesehoven der Kerkeljlte goederen kwam in het bezit
testament,de cardinaalDarid .& tKJt)z)t0taan der Protestanten. Reeds verbeidde de R.Ka-

zjn dood in 1547hetregentschap waarnam. tholiekepartj in Schotland wederdetusschenDaarop werd JakobA'
czélfop,graat'ranzrrtzzl, komst van Frankrjk, doch de dood van
rtiksbestuurder.Deze lietzich doorHendrik Frans11(1559)verjdeldehareverwachtingen
VIII overhalen t0t het plan, de jeugdige en deed M aria dfycrf in 1561 naaY SchotK oningin m et den prins van '
r /!31 te doen land terugkeeren. Aan het hoofd der zaken
trouw en, doch toen HendeLk begeerde, dat bevond zich haar halfbroeder Jacob,dien zj
M aria Sfvcef aan hem zou worden uitgele- t0t graafnan Jflrrc, verhief.Inmiddels volverd:zag hj van dat voornemen af,en de hardde Alaria in hare aanspraak op den troon

Rtjksbestuurder nam eene vjandige houding van Engeland en in haren jvervoorde R.
aan tegen Engeland.Dientengevolge ontstond Katholiekegodsdienst,vooralnadatzjin1565
een oorlog tegen Engeland,waarin deRegent met Henry,lord Darnley,van moederszjde
in 1544 bj Ancram-Moorde overwinning be- een nakomeling van Hendrik V11 van Engehaalde.Na den dopd van Hendrik V111 deed land en van vadersztjde tot het Huis der
de Engelsche rjksbestuurderSomersetmoeite, Stuarts behoorende,in hethuweljk wasgeom een huweljk t0t stand te brengen tus- treden. MTeldra Warell de aanvoerders der
schen de Koningin van Sehotlalzd en Ednaed Pyolestantsche partj genoodgaakt, naar EnV1.Daarzjneonderhandel
ingennietslaagden, geland te vlugten, waar zj door Elizabetl
t
verklaarde hj den Oorlog en versloegin 1547 gastvrj werdellontvangen.Nl
lkon M aria de
de Sehotten bj Pinkey. Niettemin wist de vernieuwde invoering van hetR .KatholicisKoningin-Aloeder, M ag.
ia '
ptzzlG'
aise,zjn ont- mus Ongehinderd doorzetten.Velerleiom stanwerp te verjdelen door hare dochter eerst digheden echter,zooalsdem oord,doorharen
in vestingen in veiligheid te brengen en haar gemaal op haar gunsteling R iceio gepleegd,
vervolgensnaarFrankrjk te doenvertrekken, hare minnarj metgraat'Botâwell:hetombrenwaarzj verloofd werd metdenoudsten zoon gen van Darnley en haar huweljk metBotltvan Hendrik 11, later koning Frans II.Na- qrell, deden haar aanmerkeljk dalen in de
dat voorts Arran in 1554 het regentschap openbare meening.Reeds wilde B otltwellzieh
had nedergelegd.trad de Koningin-Moederin meester maken van den Jeugdigen erfgenaam
zt
jne plaats op. Deze meende sterk genoeg van den troon,den zoon van M aria en Darnte w ezen om het gezag der R .Katholieke ley, toen de adel een leger bjeenbragt,dat
K erkleer tegengver datder Protestantsche te in Junj 1567 te Carberry de troepen der Kohandhaven. Bjgestaan door graaf Arran en ningin ontmoette. D aar deze laatste weinig
door den aaxtsbisschop van St.Andrews gaf strjdlust aan den dag legden en Bothwellde
zi
j op nieuw geldendheid aan de oude wet- wjk nam ,moest Maro afstand doen van den
ten tegen de ketters en stichtte eene geloofs- troon , Waarna ZP@* Op bet kasteelLochleven
regtbank,om afvalligegeesteljken tevonnis- w erd gevangen gehouden. De minderjarige
sen. De Protestantsche adel, dûor die ver- Jacob TV beklom nu den troûn,terwjlgraaf
m etelheid gekrenkt en door de veroordeeling
van een godsdienstleeraar te Perth n0g meer
verbitterd, greep in 1559 naar de wapensj
en er ontstond eene langdurige w orsteling
tusschen de Lords, die de Koningin niet
langer als regentes erkenden en gesteund wexden dopr Elizabetl
t van Engeland, aan de
eene en het met Fransche hulptroepen ver-

M urray zich methetregentschap belastte.W él
gelukte het M aria, uit hare gevangenis te

ontsnappen en eenaanzienljk legerbjeen te
brengen,m aar ditlaatste werd den 13den M ei
1558 bj LangsidedoorM grraygeslagen,z00datM arianaarE lizabetltvan Engelandvlugtte,
die haar deed gevangen zetten.Dem oord,in

1570 door zekeren Hamillon uit partt
lwoede
sterktelegerderRegentesaan deanderezjde. op Mnrray gepleegd,dompelde Schotland in
Gedurende dien burgerkrjg overleed M aria een draaikolk van burgertwisten,waarin .Elirlzz Gése, en de Koningin en haar gemaal zlùefAzich nietweinig mengde;zjeindigden

znnden afgevaardigden naarSchotland,waarna in 1578 methetaanvaarden derregéring door
in 1560 te Edinburgh de vrede tusschen de den twaalt
larigen Koning,wien een staatstwistende partjen gesloten werd. Frans 11 raad van 12 leden werd ter zjde gesteld.
en M c ia Nf- f deden afstand van den in W eldra bleek de voorbarigheid van dien stap,
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daar Hof-intrigues,meestaldoordeEngelsche Parlem ent nzetopen armen ontvangen,zoodat
Koningin op het touw gezet,en het bevoor- zj eerst tegen heteindevan 1641Engeland
deelen van gunstelingen gedurig de rustdes verlieten,metde beloftedesKonings,dathj

Rjks verstoorden.Eloabeth',doordeR.Ka- voortaan om de driejaarhetParlementbjtholieke Mogendheden bedreigd,slootin 1586 eenroepen en hieraan een belangrjkeninvloed
met Jaeob VI een verbond t0tbescherm ing op het Staatsbestuur toekennen zou. Later
van het Protestantismus en wist dezen door hadden de Sehotten in de EngelscheRevolutie
eenJaargeld en doorhetuitzigtopdeEngel- eene aanleiding om n0g verderte gaan.Schot-

sche kroon z0o te verblinden,dat hj zelfs
omtrentdeteregtstelling zjnermoeder(1587)
hetstilzwjgen bewaarde.Hoewelhj zichnu
tegenover zjne onderdanen verbonden had,

sche hulptroepen streden in 1644bjMarstonM00r en droegen bj tot de nederlaag der
Koninkljketroepen;0ok werd Montrose,die

in de Hooglanden de zaak des Koningszocht
hetProtestantismusin bescherming tenemen, te handhaven, ill 1645bj Philiphaugh door
werden toch de R.Katholieken heimeljk be- Leslée geslagen.Na de beslissende zegeptaal
gunstigd door het H0f,datnaar den wensch der Parlementstroepen bj Naseby (16 Junj
des Konings door de invoering van het epis- 1645) had Karel 1 geene andere uitkomst,
copaat de vrjheid van het Presbyteriaansche dan zich over te geven aan het Schotsche
kerkgenootschap beperkte en velerleionlusten leger, dat hem V00r 400000 pond sterling
deed ontstaan.Daar de magtvan den hoogen uitleverde aan zjne Engelsche onderdanen.
adel door de Hervorming was toegenomen, Niet lang evenwel duurde de eendragt van
dreefJaeob VI door,dat 00k afgevaardigden de Schotten en hetEngelsche Parlement.In
van den lageren adel zitting zouden nemen Schotland nameljk wilde men hetKoninkljk
in het Parlement.Ditlaatste legde de vrj- gezag we1 beperken, maar geenszins vernieheid der Kerk n0g meer aan banden, door tigen?en men had erbovenaleen afkeervan
de
benoeminq van predikanten in desteden de leer dex Independenten. Het Schotsche
aan den Konlng op te dragen en hethouden Parlement knoopte derhalve onderhandelingen
van Kerkvergaderingen zonder verlofdesK0- aan met den Koning, en nadatdeze de benings te verbieden.Intusschen werd de ker- krachtiging van het Covenant beloofd had,
keljke reactiegestuitdoorhetoverljdenvan zond het den hertog ran Hamilton met een
Elizabetk (1603),waarna Jacobde Engelsche leger naar Engeland;hetwerd echter in 1648
Kroon met die van Schotland vereenigde.Na- door Cromwelli
n drie qevechten verslagen,
dat Schotland geruimen tjd een krachtigen waaro? laatstgenoemde ln Sehotland een betegenstand had geboden aan de Engelsche stuur lnstelde,datvjandig gezindwasjegens
wapens,werd hetondereervolle voorwaarden den Koning. Na de teregtstel
ling van Karel
bj Engeland gevoegd. Het behield daarbj ontstond er op nieuw eene botslng tusschen
zjne elgene grondwet en wetgeving;zjne de Sehotsche Presbyterianen en deEngelsche
regtbanken en zjnParlementblevenonafhan- Independenten. Evenals in hetR.Katholieke
keljk van Engelandenhetbleeftevensinhet lerland, werd o0k in hetPresbyteriaansche
bezitvan eennationaalbestuur.Hetwasechter Schotland Karel11 als koning erkend en den

meerin naam dah inderdaadeenonafhankeljk lsten Januarj 1651 te Scone gekroond;maar
Koningrjk en werd langer dan eene eeuw Oromwell versloeg eerstLeslie den 3den Sepin meer dan één opzigtalseeneonderworpene tember 1650 bj Dupbar en op denzelfden
provincie behandeld. Een voorstel van den datum van hetvolgendeJaarden Koning zelKoning (1604),om beiderjken t0tééngeheel ven te W orcester, waarna Monk geheel
zam en te smelten, leed schipbreuk op den Schotland tot onderwerping bragt. Na den
onw ilvan het Engelsche Parlem ent.Karel1, dood van den Protector (1658) werd de herdezoon en oyvolgervan Jaeob(1625),volgde stelling van het Koningschap in Schotland
de staatkundlge rigting van zjn vader.De met kracht bevorderd door M onk. Daarvoor
openbare godsdienstoefeningen w aren tot op

echter moest Schotland zwaar boeten,door-

dien tjdnaarden wenschdesvolksgehouden, dien de Koning de noodlottige poging zjns
maar in 1635 namen Karel I en William

vaders t0t invoering van hetepiscopaat ver-

Lanq,aartsbisschop van Canterbury (Kantel- nieuwde en volvoerde, daar deSchetten door
berg),het besluit,de Schotten tedwingen, de Engelscheheerschappj ontzenuwd waren.
tot het aannemen eener eeredienst, welke Middleton en Lawderdale waren daarbj de
naar die der R. Katholieken zweemde.Dit
deed in 1637 teEdinburgheenevolksbeweging
ontstaan,welke eerlang in eene omwenteling
veranderde. Te midden van het woelen der
hartstogten werd in 1638 het bezweren van

voornaamste werktuigen van Karel. Vooral
Laudevdale, te voren een aanhanger van het

Covenant,bejverde zich,hetepiscopaataan
zjnewederspannigelandgenooten op te dringen, en maakte daartoe een gewetenloosge-

de geloofsbeljdenis van 1581(hetCovenant) bruik van hetzwaard,den strop en depjn-

vernieuwd, en deze verbreidde zich eerlang

bank.In 1679 vermoordden eenigeverbitterde

over het geheele land,terwjl depogingen, Covenanters den primas,aartsbisschop SAlrz ,
om haar met geweld te onderdrukken,niet
slaagden. D e Schotten, aangespoord door de
leiders der oppositie in Engeland en ondersteund door Roltelieu, trokken den zosten
Augustus onder aanvoering van Leslle en

grepen naar de w apens,rukten op tegen de
troepen desK onings,behaalden eenige voordeelen en kwam en eerst tot onderwerping,

toen de hertog van M onmo%tlthunbjdeBothwellbrug eene nederlaag had toegebragt. In

Monkoneoverde grenzen.Zjwerdendoorhet 1679 werd Jacob, hertog van T-pràj naar
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Schotland gezonden,om aldaarte regôren en danken aan Jokn flpz. 0p zjn aandringen
maakte erzich doorzjne wreedheidbtlallen werd door het Parlement in 1660 de rschotgehaat.Toen hj in 1685 den troon beklom, sche Confessie''en in 1661 de rKerkregeling
weigerdehj zeltb den in Schotlandgebruike- (B90k ofdisciplinel''aangenomen.Men heeft
ljken eed afte legren,alsin strjdmetzjn er een door de gemeente gekozen,wjders
gew eten,- werkte ln hetopenbaaraandevernietiging der grondwet, bragt de Jezuïeten
in Schotland en vaardigde eene acte van tolerantie uit, die niets anders bedoelde dan de
herstelling van het R. Katholicismus. Eene
Schotsche acte van suprematie verleende den
Souverein een gezag Over deKerk ,waarmede
zelfs HendrLk VIII zich zou hebbtm vergenoegd. Onder zulke Omstandigheden werd de
omwenteling, die in 1688 Willem I11 ran

zich zelf aanvullenden, uit ouderlingen en

geesteljkenzamengesteldenlrkerkeraad (kirksessionl''.Daarboven bevindtzichhetrpresbyterium (l0calpresbyteryl''
, bestaande uitde
ouderlingen en leeraren van eenigenabjelk-

andergelegeue gemeenten;-- daarbovenheeft
men eenige synoden,- en hethoogste magthebbende ligchaam in deKerk isdergenerale

Synode(Generalassemblyl'',diee1kjaarinMei
gedurende 10 dagen vergadert en btliten dien

Orc,
l# op den troon bragt,00k in Schotland tjdvertegenwoordigdwordtdooreeneSynodale
met vreuqde begroet,hoewelhetonttroonde Commissie.Dezetheocratisch-llervormdekerkVorstenhuls er nog talrgke aanhangers be- regeling en vooralde verkiezing der leeraars

hield. H un aanvoerder w as loxd Dundee,die door de gem eenten was steeds een twistappel
detroeyen van Willem onderMackay bj Kil- tusschen Kerk en Staat,vooraltoen men zich
likrankle het Onderspit deed delven (1689). verzettenmoesttegendeaanmatigingderAngliNa zjn dood ging die partj,van aanvoerder caansche bisschoppen,die liefstde Schotsche
beroofd,allengsteniet,en alleen in deH00g- Kerk in een wingewest der Anglicaansche
landen duurde de stl
-jd n0g voort,- 00k wilden veranderen.Z00we1 onderJaeob I als
nadatde slag aan deBoyne(1690)Jaeobver- onder Karel 11 bleven de Anglicaansche bis-

dreven had. Eindeljk werden de woelingen schoppen, bjgestaan d001' den Schotsehen
der clans in 1692 met geweld beteugeld. Na- adel,in hunne eischen volharden.Zj konden
datW illem,vöördatvolgenszjnwenschSchot- echtor aan deze slechts gevolg geven door
land en Engeland t0t één geheelvereenigd hateljke maatregelen van geweld, en het
waren, in 1702 dof)r den dood was wegge- Covenant (Solemm league and covenant),in
rukt,werd hj opgevolgddoor zjneschoon- 1638 als een verzettegen de Engelsche liturzuster Anna. W élnam hetEngelsche Parlement het besluit,de Engelsche Kroon op te
dragen aan Hannover,maar Schotland wilde
daartoe geene toestemming geven, zich in
1704 door de veiligheidswet voorbehoudende, na het afsterven der Koningin zelfstandig over de keus van een koning te
beslissen.HetEngelsche bestuur wisthetech-

gie vastgesteld, gaf het teeken t0t hetuit-

barsten der Engelsche revolutie, Eindeljk
gaf de wet van 1690 w eder kracht aan de
oude bepalingen van 1592,waarbj h:tregt
der reger
'ing t0t het benoemen van leeraren

werd opgeheven,terwjl hetregt van v0or-

dragt aan de grondbezitters, maar dat van
verkiezing aan de geheele gemeente werd
ter door omkooperj zoover te brengen,dat toegekend.D och reeds onder koningin Anna
de meerderheid van het Parlement zicb vöör zocht de staatskerk haar gezag te hernemen,
eene vereeniging derbeide Koningrjken ver- en de w et van 1711 herstelde hetpatronaat.
klaarde. In 1706 werd eene commissie van onophoudeljk verhieven zich stemmen tegen
32 leden benoemd,die hetontwerp eeneracte deze beperking? en het ontbrak niet aan
van vereeniging in gereedheid bragt.Nadat ontevredenen, dle in gem eenten van Dissendeze in het begin van 1707 door het Schot- ters hunne gevoelens openbaarden. In 1814
sche en wat later door hetEngelsche Parle- m aakte m 0n echter een aanvang met het

ment goedgekeurd was,werden de beide rj- bjeenbrengen van gelden, om hetpatronaat
ken onder den naam van Groot-Bré'
ttanql'
e(zie zooveel mogeljk af te koopen en hetregt
aldaar)totéén geheelvereenigd.Alleingeze- van verkiezing aan de gemeenten te verzetenen van ditgeheelgenieten dezelfderegten, keren.Een beslissende stap w erd voorts gevooralook met betrekking t0t den handelen daan in 1834!toen de Algemeene Synode op
de inkomende regten. Schotland moest totde den 28sten Melverklaarde,datzj heta1s een
staatsuitgaven het veertigste deel bjdragen grondbeginselder Kerk beschouwde,datgeen

en behield zjne regtsbedeeling.Inhetalge- geesteljke aan eene gemeente k0n worden

meene Parlementerlangden 16Schotschepairs opgedrongen,en tevens bepaalde,datde preszitting in het Hooger Huis en 45 afgevaar- byteriën zouden worden aangewezen en dat
)* eene leeraarsvacature het gevoelen
digden in hetLagerHuis.Intusschen zjnt0t m en ):ji.J

in hetmidden der18deeeuw poginyen aan. van de meerderheid der manneljke hoofden
gewend om de Stnartste herstellen In hunne van huisgezinnen z0u inwinnen10sa daarnaar
voormalige heerschappj,doch telkenstever- candidaten te bevestigen ofafte wjzen.Dit
geefs.
besluit,in hetvolgende Jaar onder den naam
van pveto-ade''vernieuwd,riep bj de oppoSc
hot
s
che
Ker
k
(
De
)
o
nd
e
r
s
c
h
e
i
d
t
z
i
c
h
van de Anglicaansche door eene naauwgezette sitie der Engelsche regéring het verzet der
gehechtheid aan de Calvinistische leer,door Non-intrusionisten (die van een opdringen eenvoudigheid van eeredienst en vooraldoor intrusion- van geesteljken nietswildenh0neene vrje, democratische kerkregeling.Zj ren),meestaluit de W higpartj,en van de
heeft hMr eigenaardig voorkomen vooral te gematigden(Moderates),meestaluitdeTories,
XIII.
3
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te voorschjn.DeNon-intrusionisten,bj ver- densagen (1866)'',- rznr Literaturdeschikorting rNons' geheeten, verklaarden na nesischen Buddhismus (1874)'',- en pAltaiheftigen strjdin 1843 op deSynodeteEdin- scheStudien (1860- 1872,5 aoeveringen).
Schouderjzie Geraamte.
burgh,datzjdeStaatskerk verlieten,waarna
zj den naam voerden van leden der Vrje Schout-bk-nacht is de laagste rang
Schotsche Kerk (Free Presbyterian Church) dervlagoëcieren,geljkstaande metdien van
en Chalmers t0t voorganger kozen. Men be- generaal-majoor bj de landmagt. Te voren
sloot, dat de voordragt van een leeraardoor moestdeschout-bj-nachtgedurendedennacht
den Kerkeraad! bjgestaan door notabelen, hettoezijthouden 0P de vloot;vandaarde
doch de verkiezlng door alle mansledematen naam . Hp voert zjne vlag aan de bezaansz0u geschieden en stichtte eene algemeene steng, en kommandeert doorgaans de vöörkas,waartlit de leeraars eenegeljke bezol- of achterhoede eener vloot. -- In vroegeren
diging zouden ontvangen. Reeds na weinige tjd Tverd eene vroedvrouw 0ok welmetden
w eken waren er 687 genootschappen t0t on- naam van schout-bj-nacht bestempeld.
en.Onder dezen naam vermelden
derstguninq der Kerk ontstaan,en tegen het @Schout
*
eindedesJaarstelde deze reedsongeveereen WpW:illem Oorzzell
millioen leden.Zelfs werden er palrs en parSehowten,geboren teHoorn

en kapitein ter zee gedurendeeene reisrondom de wereld onder het bevel van Jaeob le
Ma%l6,Campbellenz.O0k na dien tjd bleef M aire.Voorts nam hjdeelaaneeneexpeditie
de belangstelling in de Vrje SchotscheKerk naar oost-lndië in 1601- 1603, en overleed
steeds levendig.Niettemin volhardde de meer- in 1625in de Baaivan Antongi.Hj schreef:
derheid des volks ixl het lidmaatschap der Journaloftebeschrjving vandewonderlieke
Staatskerk ;hetmoestwel is waar de gVet0- reyse,gedaen doorW illem Cornelisz.Schouten
acte''laten varen,malr verkreeg toch hoofd- van Hoorn,in deJaren 1615,1616 en 1617.
zakeljk de daarin vervatte regten in de H0e jjP** bezuyden de Strate van Magellanes
nAberdeensbill''.
een nieuwe passagie tot in degroote Zuydzee
Schotschrift oflibllis de naam valleen ontdekten voortden geheelen Aerd-kloot0mvlugschrift, hetwelk ten doelheeft,een per- geseyltheeft.W atEylanden,vreem devolcken
soon of eene zaak op eene scherpe en hate- en wonderlicke avonture hem ontmoet zjn
lementsleden in opgenomen,zooals de hertog
van Argyle, de markies Breadalbatle, F=

ljke wjsaan de kaak testellen.Gewoonljk (1618, en later bj herhalingl''jin verschilwordt het zonder naam of onder een gein- lende talen vertaald.
geerden naam in hetlicht gezonden en z00Jan ScApvfel, een verdiensteljk Nederdanig opgesteld, dat schrjver en uitgever landsch dichtex, geboren te D ordrecht den
buiten het bereik bljven der strafWet,hoe- 5den Januarj 1787. Hj ontving eene zorgwelde bedoeling van eerstgenoemdeden aan- vuldige opvoeding,werd scheepsbouwmeester
dachtigen lezers duideljk genoeg bljkt.In en houthandelaar,deed onderscheidenereizen
onzen tjdwordtvandatonedelwapenminder in het buitenland,bouwde reedsin 1826 eene
toomboot en werd met G.M auritsen J,2.
gebruik gemaaktdan vroeger.

Schott (W ilhelm),een verdiensteljk be- tHooft opzigter der eerste Oost-lndische

oefenaar der Oostersche letteren,geboren den reederj te Dardrecht.Hj waseen voorbeeld
3den September 1806 te Mainz,studeerde te van weldadigheid,een jverig voorstander van
Gieszen,Halle en Berljn,legdezich vooral de orde der Vrjmetselaren en als zoodanig
t0e op het Turksch en Perzisch en werd in stichter en achtbare meester van de loge rla
1848 buitengewoon hoogleeraar in laatstge- Flamboyante'' te D ordrecht en lid van het
noemde stad, en in 1841 1id der Academi
' e. Groot-oosten van Nederland, - voorts lid

Vanzjnegeschriftenvermelden wj:pversuch van den stedeljken raad en van deProviniiber die tatarischen Sprachen (1826)M - pDe eiale Staten en ridderderOrdevandenNederlingua Tschuwascharum (1841)'', - pueber landschen Leeuw . Van zjne qedichten verden tungusischen Schamanenkultus am Hofe melden wj:gDe Vrjmetselarj ln driezangen
derMandschukaiser(1842)'',- pvocabularium -(1817)'' - pGedichten en gezangen (1819)''
chtoFeraan Z.M.den Koning derNe-.
sinicum (1844)'',- rAeltesteNachrichtenv0n
rDi
Mongolen und Tataren (1846)'' - pueber derlandenopdeszelfsvjftigsteverjaringtl8zzl'',
den Buddhismus in Hochasien und in China - ::De eer der Vrjmetselaren gehandhaafd

(1846)'' DUeber das altaischeundfnnisch- lierzang (1823)'',- pDichthulde aan H.M.
tata
ische
Sp
ra
hi
eng
(1849)/',- ,;lDas de Koningin der Nederlanden op derzelver
Re
icrh
Kar
ach
ac
ta
oe
ds
el
recht
Si-Li
ao (1849), - vjftigste verlaardag (1824)'', - pLjkzang
DUeberdiefnnischeSagev0nKullervo(1852)'', op mjne moeder Maria Schouten, geboren
ner Beschreibung derchinesi- Boet'',- en rBj hetgrafvan J.C.Schotel
rEntwurf ei
schen Literatur (1854)'',- rueberdiesoge- (1838)''.Hj overleedden 23stenApril1852,en
nannten indochinesischen Sprachen,insonder- zjne kostbarebibliotheek werd inhetdaarop
heitdie siamesische(1855)''
,- pchinesische volgendeJaarte Amsterdam onderden hamer
Spraehlehre(1857)'',- rueberdiechinesische gebragt.
Verskunst (1857)'', - pueber die Cassia- Schouw (Joachim Frederik), een uitste-

sprache im nordöstlichen Indien (1859)''
,- kend Deensch kruidkundige, geboren te KofUeberdieesthnischeSagen v0m Kalewi-poëg penhagen den 7den Februarj 1789,was eerst
(1863)'',- pueberdieechtenKirgisen(1865),,, w erkzaam op het kantoor van een adgocaat,
e innische und esthnische Hels Ueber di

studeerde vervolgens in de regten en legde
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zich tevens t0e op de natuurkennis, inzonderheid op de botanie.In 1812 volbragthj
met Dmitlt eene reis naar Noor:iegen en gevoelde zich sedertdien tjd vooralaangetrokken doorde plantengeographie.In 1821 Tverd

hj hoogleeraar te Kopenhagen en gaf een
tjdschrift uitter bevordering van algemeene
kennis, later het oryaan der liberale partj.
In 1841 belasttehj zlch methetbestuur van
den botanischen tuin te Kopenhagen en werd
in 1836 lid van het Parlement.In laatstge-

ill 1802 hoogleeraar aan de universiteit te
Göttingen, en overleed aldaar den zlsten 0ctober 1836.T0t zjnebelangrjkstegeschriften
behooren: rspecilegium iorae germanicae

(1725)'',- lsertum Hannoveranum (17951798)''
,- ,SystematischeSammlung krypto-

gamischerGewâchse(1796-1797)/',- rNova

genera plantarum (1797)5',- rFloragermanica (1806- 1865,Q dln)'',- pHortusGoet-

tinyensis(1809-1812,2d1n)'',- enpMonographla generisVerbasci(1813-1823,5 d1n)''.
noemde betrekkinr werkte hj niet weinig JulinsSc/lrl/rjeenverdiensteljlthistoriemede totontFikkellng van hetpolitiekeleven. schilder,geboren te Berltjn den 16den Junj

Toen de reger
'ing hem in 1842 niet herkoos, 1815. Hj bezocht de schilder-academiën te
hervatte hj de uitgave van zjn tjdschrift, Berljn en te Diisseldorf, verwierf grooten
welke in 1836 was gestaakt,en zette ze van roem doorzjn stuk:mpoging t0tveryi
ftiging
1847- 1852 voortonder een anderen titel.Als op keizer Frederik 11'' en begaf zlch vervoorzitter van hetW etgevend Ligchaam van volgensnaarItalië.Na zjnterugkeerteBer1848 t0t 1849 maakte hj zich weder zeer 1jn leverde hj OnderscheidenevoortreFeljke
verdiensteljk.Eene portefeuille wees hj in doeken, die zich vooral onderstsheiden dool'

1848 wegens zjne wankelende gezondheid

e0n

heerljk coloriet, zooals:>De overgave

van Calais''1 - pW allenstein en Seni''1 De dochter van Jephtha'',- PDe dood van
28sten Ayril 1852.Van zjnegeschriften noe- Le
onardo da Vind''1- rEsthervoor Ahasvewj:pBeltrëgezu einerallgemeinen Klimatologie (1827)'', pGrundtr:k tilen almindelig rus'' - Db slaapwandelende lady Macbeth''
rHet afscheid van oldenbarneveldt'',enz.
Plantegeograyhie (1822)'', - srskildring at
van de hand,en overleed teKopenhagen den

Hj is professor aan de schilderacadémie te
XEuropa(1827)'',- pNaturskildringer(1827)''
, Berljn en lid derAcadémiete W eenen.
eenereeksvan yopulairevoorlezingen,- en
Schrank (Franz v0n Paula von), een
Veirligets Tllstand i Danmark (1826)'',-

)!Tableau du cllmat et de la végétation de verdiensteljk geleerde en jverig beoefenaar
l'Italie (1839)''.Zjn bronzen standbeeld werd der natuurljke historie en der landhuishoudin 1857 op een der pleinen van K openhagen kunde,geboren teVarnbach denzlstenAugusonthuld.
tut 1747,ontving zjne opleining op deJeSchouw burg is de naam van een ge- zuïetenschool te Passau,waarhj in de orde
bouw , waarin tooneelvoorstellingen worden werd opgenomen, bezocht het collegie te
gegeven. Het heeft eene voldoende ruim te Tyrnau en vervol
rens de hoogeschool te
voor de vertooners en isaldaar voorzien van W eenen en legde zlch met jver toe op de
de noodige machinerie t0t hetaanbrengen en natuur- en sterrekunde. Aan laatstgenoemde
veranderen der decoraties,
voorts is er hoogeschool promoveçrdehj in detheologie,
plaats voor het oxkest, - en het overige. en in 1776 gafhj: rBeitr:ge zurNaturgetevens verreweg het grootstegedeelteisinge- schichte'
'inhetlicht.Inhetzelfdejaarwerdhj
rigt v00r de toeschouwers. Hier vindt men belastmet hetonderwjsin de wis-en natuurhet parterre, het amphitheater,de loges en kunde aan hetlycéum teAmberg in Bejeren,
de gaanderjen a1s evenzoovele rangen,waar deed verschillende wetenschappeljke togten

hetpubliek zich kan nederzetten.Voorts zjn door dat Rjk, werd in 1784 hoogleeraar in

aan een grooten schouwburg een foyer,eene de landhuishoudkunde te Ingolstadt,zag zich
restauratiezaal enz.verbonden.T0tde meest in 1809 aan het hûofd geplaatst van den
beroem de schouw burgen behooren La Scala nieuw aangelgden botanischen tuin,en ove1*-

te Milaan en hetgrooteoperagebouw teParjs. leed aldaar den 22sten December 1825.Hj
Schouwen (HetZeeuwscheeiland)grenst was ridder van meer dan ééne orde en lid
in hetwestenennoordwesten aan deNoordzee, van de Koninkljke Académie van W eten-

isin hetnoorden doorhetBrouwershavensche schappen te Miinchen. HiJ- heeft meer dan
Gat en de Grevelingen van Goeree en Over- 40 groote w erken en meer dan 200 verFlakkee,in hetzuidoosten doorhetDjkwater handelingen geschreven. Daarvan noemen
en de haven van Zierikzee van Duiveland wj:rpoetischeVersuche (1774)'
'
, rlfurzen in hetzuiden doordeOoster-scheldeen den gefaszte Geschichte der vornehmsten schönen
Roompot van Noord-Beveland gescheiden.Het Geister Griechenlands und Roms (1781)/',isomdjkt,behalveaandezeezjde,waarhet DAllgemeine Anleitung, die Naturgeschichte
door duinen wordt beveiligd.H et telt op 160 zu studi
ren (1783)',- rverzeiehniszdt
#rbiso Ned. mjl omstreeks 18000 inwoners en her hinlënglich bekannten Eingeweidewiirmer
heeftZierikzee tot hootdplaats.
(1788)'' - rBaierscheFlora(1789,2 dln)''
,

Schrader. Onder dezen naam vermelden

-

'GrundriszderallgemeinenNaturreschichte

r

wj:
. und Zoolopie (1801)'',- pGrundrlsz einer
Heinria AdolfscAz.t
z#dr,een verdiensteljk NaturgeschlchtederP:anzen(1803)//,- pF10rnacensis (1811- 1818, z
l dln metplatenl'',
kruidkundige,geboren te Alfeld bj Hildes- Mo
heim den lsten Januarj 1767.Hjstudeerde - pplantaerarioreshortiacademiciMonacena
in de geneeskunde en w erd in 1797 Vorst- sis (1819- 1820, 2 dln)'',- en lrRede iiber
bisschoppeljk medieinaalraad te Hildesheim , die Urkunden der Vorwelt (18P7)''. ;1.,,
*'
3

SCHRANT- SCHRENCK.

Schrant.Onderdezennaam vermeldenwj: rum minuscognitarum (1766)''- pBeschreiJohannes AJJfMJ: Sa rant,een verdienste- bung derGriisernebstihren Abbildungennach

ljk letterkundige,geboren teAmsterdam den der Natur(1769-1810,3 dln metqekleurde
24stenMaart1783.Hj studeerde aldaarin de platenl'', - en pDie Sëugethiere m Abbilletteren? vervolgens aan het R. Katholiek dungen nach der Natur mit Beschreibungen
seminarlum te W armond in de theologie,ont- (1775 enz. 4 d1n, door anderen met n0g 3
ving in 1806depriesterwjding,werd pastoor dln vermlerderdl''.

te Bovenkarspelen zag zich in 1818 benoemd
Schrelber.onder dezen naam vermelden
**
t0t hoogleeraar in de Nederlandsche taal en WIJ
.
*
letterkunde te Gend.Na de Belgische omwenA loys Y ïlAelv, Sa reiber, een Duitsch ge-

teling werd hj overgeplaatst naar Leiden, schiedschrjveren dichter,geboren te Kappel
bekleedde er in 1843- 1844 het rectoraaty in Baden den 12den October 1763.Hj stuwerd in 1853 emerittls en overleed den 13den

Maart1866 op zjn buitenverbljfVreêwjk bj
Leiden.Van zjne talrjke geschriften noemen
wj: rlueven van Jezus, een geschenk voor
deJeugd (180893dedruk 1824)'/,- pGezondheidslessen en regelen voorden kinderljken
leeftjd (1816)''
,metgoud bekroond,- rlfort
overzichtvan deGeschiedenisderNederlanden
(1823)''
, pBeknoptenatuur-enstaatkundige
beschrjvingderNederlanden(1826/',- 9,Pr0even van Nederlandsche dichtkunde en van
Nederlandschenprozastjl(1827- 1829,2dln)'',
en nDe Kimbren en hunne lotgevallen
(1850)''.
Joannes Acffïc.s Sehrant,een neefvan den
voorgaande en een verdiensteljk Nederlàndsch geneeskundige, geboren te 's Gravenhage den l3den Januarj 1823. Hj stu-

deerde te Freiburg,werd hoogleeraar aan het
gym nasium te Baden en aanvaardde vervolgens de betrekking van huis-onderwjzerbj
den graaf v>n Went
falen te Mainz.In 1799
keerde hj terug t0tzjn vroegerprofessoraat
en werd in 1805 hoogleeraar in de aesthetica

te Heidelberg.Hierleefde hj in een dichterljken kring,gaferzjne pcomoedia divina''
in het licht,schreefer eene gluebensbeschreibung des Grozherzogs Karl Friedrich v0n

Baden (1811)'',en werd er in 1812 historiograaf. Nu leverde hj eene pGeschichte des
Groszherzogthums Baden firSchulen (1815)'',
hield voorlezingen te Kalsruhej keerde met
pensioen naar Baden terug,en overleed den

zlsten October 1841. Voorts vermelden wj

n04 van hem :nGeschiehte und Beschreibung

Helt
lelbergs und seiner Ungebungen (1811)'',

deerde en prom oveerde te Leiden in de - TlDer Rhein, ein Handbuch fiir Reisende
genees-, heel- en verloskunde, werd eerste (1812;5de druk 1841)'',- r,poetischeW erke
assistent in het Buiten-Gasthuis te Amster- (1817- 1818, 3 d1n)''
, - psagen aus den
dam , later tweede geneesheer aldaar,verza- Gegenden des Rheins und desSchwarzwaldes

melde ereen rjken schatvan ervaring,ves- (1829)'',- en r:Erzâhlungen und Novellen
tigde zich in 1853 a1s geneesheer te Leiden, (1833,2 d1
n)''.

en zag er zich in 1862 t0t hoogleeraar beJohann A'
Jzldc/
z Sehveiber, een verdienstenoemd,onderwees er de pathologie,kliniek, ljk geschiedschrjver, geboren te Freiburg
diagnostiek enz.,en overleed aan kwaadaar- in Breisgau den 14den Julj 1793. Hj studigen typhus 0y den 18den Maart1864.Hj deerde aldaar in de theologie en in de let-

bewerkte eene ln 1850 bj het Legaat van teren,ontving in 1815de priesterwjdinq en
MonLkhof metgoud bekroondeverhandeling: werd in 1822 directeur van het gymnaslum
XOver goed- en kwaadaardige gezwellen''
, te Freiburg en in 1826 professor m de zedevoltooide de vertaling van het pllandboek kunde aan de universiteit dier stad.Zjne beder bjzondere ziektekundige ontleedkunde'' strjding van hetcoelibaat in zjn pLehrbuch
van Rokitansky en schreeftalrjke verhande- der Moraltheologie (1831- 1834, 2 dlnl''en
lingen en opstellen in verschillende tjdsehrif- zjne weigering, zich voortaan van alle aanten. Hj was lid van het Genootschap ter vallen op de instellingen der Kerk te onthoubevordering der genees-en heelkunde te Am - den, waren oorzaak, dat de regéring hem
sterdam , van het ProvinciaalUtrechtsch Ge- uit de theologische faculteit verwjderde en
nootscbap van Kunsten en W etenschappen, methetonderwjsin dehulpmiddelendergevan het Zeeuwsch Genootschap,van de H0l- schiedenisbelastte.In 1845 ginghj overt0t
landsclleMaatschappj van W etenschappen en hetDuitsch-Katholicismus!weshalve hj door
van de Maatschappj van Nederlandsche Let- de R. Katholieke Kerk ln den ban gedaan
terkunde te Leiden.
werd.In 1846 ontving hj pensioen ep overSchreber (Johann Christian Danielvon), leed den 29sten November 1872.Van zjne
een verdiensteljk beoefenaar der natuurljke geschriften noemen wj:pGesehichte und Behistorie, geboren in 1739 te W eissensee in schreibung des Miinsters zu Freiburg (1820;
Thiiringen,studeerde te Halleen hoorde ver- 2de druk 1825)'',- pDer Bundschuh zu Le-

volgens de lessen Van Llnnaeus te Upsala, hen im Breisgau und der arme K onrad zu
werd in 1769 hoogleeraar te Erlangen, en Biihl, zwei Vorboten des deutschen Bauernoverleed den loden December 1810.Zjne ver- kriegs(1825)',- rraschenbuchfiirGeschichte
zam eling van gedroogde planten,1Q000 soor- und Alterthum in Si
iddeutschland (1839ten tellend,is voor de Académ ie van W eten- 1846, 5 Jaargangenl'', - pGeschichte der

schappen te Miinchen aangekocht. Hj was Btadt und Università'tFreiburg (1857-1860,
lid vaneen veertigtalgeleerdegenootschagpen 7 dln)'',- en rDer deutsche Bauernkrieg
enmetadeldom begiftigd.Vanzjnegeschrlften (1863- 1866,3d1n)''.
Doemen W *
g*.
* nIcnnes et descriptiones plantaSchrenck (KarlIgnaz Ferdinan; Aloys

SCHRENCK- SCHRIKKELJAAR.
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vrjheer von),een Bejerseh staatsman,gebo- dieveelschrjven,en isveelalgezeteldin de
ren te W etterfeld den l7den Augustus 1806, buigspieren van den duim , maar 0ok wel
studeerde in de regten,bekleedde aanvanke- eens in de strekspieren der vingers, doch
ljk eene regterljke betrekking en werd in slechts zelden in de spieren van den onder-

1838 regéringsraad bj hetministêrievan Bin- arm.Somtjdsontstaatzj,vooralbjbelaarde
nenlandsche Zaken. In 1845 werd hj regé- lieden, door het trillen van den onder-arm .
ringspresidentin de Plàlz en in 1846 minister

een bejin van verlammingderaldaargeplaat-

van Justitie en van Eeredienst.Daar hj eeh- ste spleren.Schrjfkramp is eene lastigeen
ter in 1847 zich aanslootaan het ministérie, ook weleenseene zeerpjnljkekwaal.Hare
dat een m emorandum tegen Lsla X ozà/d.
sin- oorzaak kan zeer verschillend zjn,maaris
leverde, werd hj wedertOtregéringsprasident dikwjls te zoekenin eene verkeerde schrjfin de Opper-pfalz benoemd,maar kortdaarna m ethode. D eze m oetalsdan door eene betere

ontslagen.Hj nam zitting in de Nationale worden vervangen.Bj hardnekkige gevallen
Verradering van 1848,enkoningMaœimiliaan neemt men zjne tûevlugt t0teene eledrische
verhlef hem tot regéringspresidentin Neder- behandeling.

Bejeren.In 1850 vertrok hj alsgezantnaar

Schrijfkunst (De), dienende om door

den Bondsdag te Frankfort,en bleefer tot- bepaalde teekens aan de denkbeelden eene
d
at de Koning hem in 1859 metdevorminj duurzame gedaante tegeven,issedertde 16de
van een nieuw Kabinet belastte,waarin hp eeuw in beschaafde landen z00 algem een gea1s m inistervan Buitenlandsche Zaken envan wordenjdatm en haar nietlanger eenekunst,
Handel optrad.In 1864 eehter legde hj de maar veeleer eene vaardigheid mag noemenj
portefeuiile neder en keerde naar Frankfort alt
hans wanneer men hetseltoonschrl
jren (zie
terug,vergezeldeden Bondsdagnaarlugsburg aldaar) wil uitzonderen. De uitvinding der
0n nam ,na het vertrek van den oostenrjk- st
t
hrjfkunst ligt evenzeer in het duisterals
schen gezant, het voorzi
tterschaq waar.Se- het ontstaan der taal.Aanvankeljk schreef
dert 1866 is hj staatsraad en lld van den men Op steen,hout en leder,daarna op pa-

Rjksraad voorlevenslang,terwjlhj in 1868 pyrus, toen op met was bedekte plankjes,
o0k afgevaardigd werd naar hetTolparlement. vervolgens op pergamenten eindeljk op paSchrevelius(Cornelius),eigenljkCornelis pier. Men bezigde daarbj grifels, rietjes,
ScFzrere!, een Nederlandsch geleerde,geboren vogelschachten enz.,en thanszjn stalen pente Leiden den 25sten M aart 1608,studeerde nen algemeen in gebruik.Men schrjfteene
aldaar en in Frankrjk in de letteren en in staande ofeene loopendehand,voortsschrjft
de geneeskunde en vestigde zich a1sarts te men met verkorte teekens (stenograpbie)en

's Gravenhage, doch werd weldra reetor der o0k welmetgehei
me teekens(cjferschrift),
Latjnsche schoolte Leiden,waarhj meer- doch gewoonljk bezigt men de letters van
het
al
phabet
.
Deze
he
bbeninhetHebreeuwschj
malen een professoraatin de medicjnen van
de hand wees en den 5den November 1669 Grieksch, Dtlitsch Nederlandsch enz.eigenoverleed. Niet slechts heeft hj eene lange aardi
ye vormen,alsmede bj Onderscheidene
reeks van classieke Latjnsche en Gl
*ieksche Aziatlsche volken.ln dem eestelandensts
hrjft
geschriften in het licht gegeven, alsmede men van de linker naar de regterhand,in
de mcolloquia''van Erasmus,eneeneLatjn- sommige omgekeerd,in eenige vanbovennaar

sche vertaling van de pllias''en podyssee'' beneden,en erzjn ook voorbeeldenvanheengeleverd, maar zich inzonderheid verdlenste- en weêr loopenderegel
s(zoogenaamd ploegljk gemaakta1slexicogzaafdoorzjn rluexicon sehrift). Bj de meeste mensehen heeft het
m auuale Graeco-tzatinum et Latino-Graeeum handscl
lrift een eiqenaardiqen vorm,en door

(1654)'',datin veyschitlende landen eenereeks somm igen wordt dlevorm lr een bepaaldvevan uitgaven heeft beleefd. - Zjn vader, ban
Sd
gelragtmethetkaraktervandenschjrrj
ver.
Tlteodorus tgcFzrerdll .
s, in 1572 te Haarlem
chrufm aehine (De)oftypcnschrî
eris
geboren, desgeljks een geleerd man en eerst een m eehanische toestel,waarmede m en door
rector te Haarlem , daarna te Leiden?w aar middel Van drukletters, die op een voorbtjhj in 1649 stierf, was een goed Latjnsch geschoven papier gedrukt w orden,een sthritt
diehter en schreef o.a.: rllarlem um , sive kan voortbrengen. De eerste sehrjfmaehine
werd uitgedaeht door I'oucawlt, en na dien
urbis Harlemensis incunabula (161:7)''.
Schrift,zieLettersehrift.
tjd heeft vooralde schrjfkogelvan Mallin.
q
Schriftgeleerden (Sopherim) waren bj H ansens veel opgang gemaakt. Voorts heeft
de Israëlieten na de Babylonische balling- men de verbeterde schrjfmaehine van Stoles,
schap mannen,diezich toerelegd hadden op metwelke men op dezelfdewjze werkta1s
de kennis der gewgde sehrltlen, vooral der met een klavier. M en drukt op de toetsen,
boeken van Mozes,zoodat zj uitspraak kon- welke delettersin beweging brengen,terwjl
den doen in godsdienstige en burgerljke ge- de sehikking der regels door een pedaalgeschillen. Veelal verdiepten zj zich in haar- schiedt. Deze toestel levert meer dan 70
kloverjen en waren wegens versehil van uit- woorden in eepeminuut.
legging gestadig met elkander in twist.
Schrikkellaar (Het) is een dag langer
Schrufkram p (cheirospasmus) is eene dan een gewoon jaar,welke dagaandemaand
kram pachtige aandoening in de spieren der Februarj wordt toegevoegd.In den regelzjn
hand, welke zich bj het schrjven moeten alle jarencjfers,door 4 deelbaar,schrikkelbeweqen.Zj komtzoowelbj kinderen voor jaren. Hiervan eehter zjn van e1k viertal
a1s bp volwassenen,- bepaaldeljk bj hen, eeuwjaren drieuitgezonderd.
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Schröckh (Johann Matthias)j een Ver- van den tooneelspeler Gottfried Wfyrgdr,trad
diensteljk beoefenaar der kerkgeschiedenis, reeds in 1793 te Petersburg op in de opera:
geboren den 26sten Julj 1733 te Jveenen, Rood Kayje'' en verbond zich in 1795 in
studeerde te Göttingen in de theologie,werd hethuweljk met Stollmers(eigenljk Smets),
in 1754 docentjin 1762 buitengewoon hoog- directeur van het Duitsch tooneel te Reval.

leeraar te Leipziy, aanvaardde in 1767 het Op aanbeveling van Kotzebue zag zj zich
hoogleeraarsambt ln depoëzj,in 1775in de geplaatst aan den Hofschouwburg te W eegeschiedenis te W ittenberg, en overleed den nen , m a3r begaf zich weldra naar Breslau
r zich aan de opera te wjden.Nadat
zdenAugustus1808.Zjnhoofdwerkis:pchrist- 0D; e
licheKlrchengeschichte(1768-1803,35dln)'', zij Van Stolbners gescheiden Wa8? vertrok
met het vervolg:plfirchengeschichte seit der zj in 1808 naarHamburg,waarzj eerlang
Reformation (1804- 1812, 10 dln)''.Voorts schitterde in tragische rollen.In 1804trouwde
schreefhj: pAllgemeine Biographie(1767- zj ermetden tenorzangerFriedricht
gcAri
gdr
1791,8 dln)'',- nWeltgeschichtefiirKinder en bleef te Hambnrg t0t 1813.In datJMr
(1779-1784,6 d1n met100platenl''
,- rllis- nam zj dewjk,omdatdemaarschalkDaronst

toria religionis et ecclesiae christianae (Tde haarwegensharevaderlandslievendegevoelens
druk 1829)''t- en rluebensbeschreibungen naarFrankrjk wildedoen brengen.Nadatzj
beriihmterM:nner(1789- 1791,2 dln)''.
eeneroemrjke kunstreishad volbragt,toefde
Schröder.onderdezennaamvermeldenwj: zj anderhalfjaar tePraag en erlangde toen
FriedréoltZx#'
zl
?
k Reltröder,een uitstekend een engagement aan den Hofschouwburg te
tooneelspeleren dramaturg,geborenteSchwe- W eenen.Na hetoverljden vanharentweeden

rin den 3den November 1744.Hj trok met echtgenoot huwde zj in 1825 met den t00zjne moeder,ten tweeden male gehuwd met neelspelerKwnst,scheidde echter weldra,v0l-

den tooneelspeler Aokermann,dooronderschei- bragtweder kunstreizen,verbond zichin 1831
dene landen van Europa,bezochtdaaropeene aan den Hofsehouwburg te Alqnchen,Diaar
school te Königsberg,werd er door zjne keerde in 1836 naar dlen te sveenen teruy.
ouders verlaten en voegde zich in 1756 bj In 1840 ontving zp'-pensioen)w oonde germ-

een troep koorddansers.In 1759 kwam hjop
een koopmanskantoor te Liibeck, maar omdathj w einig lust betoonde in den handel,
zond men hem naarzjneoudersin Zwitserland tdug, waar hj voor hettooneelwerd
opgeleid.Nadat hj in Zwitserland en in de
R'
p'nstreek rondgezworven had,kwam hjmet
hettooneelgezelschap van Ackermann in 1764
wederte Hamburg,schitterdeeraanvankeljk
alsballetmeesterenin hetbljypelenbepaalde
zich daarna met uitstekend gevolg bj het
treurspel.Na den dood van A ckermann nam
hj metzjne moeder hetbestuur op zich van
hetHambursertooneelenschreefhetbljspel'
:
D er Arglistlge'' waarop eerlang andere dramatische stukken volgden, terwjl hj zjn

men tjd teMiinchen,daarnateAugsburgjen
overleed te Mûnchen den 25sten Februarj
1868.Zj schitterde vooral illde voorstelling

van den hartstogt in de rollen van Phaedra,

Medla,lady Maebetlt, Merope,Rappl
tojIsabella in rDle Brautv0n Meszina''
,enz.
W ill
telmineà
gcF
zrdlt
fer-.
pdt
lrïeaf,eeneberoemde
dramatische zangeres en de dochter derv00rgaande.Zj YFerd geboren te Hamburg den
6den October 1805, betrad reeds op haar 5de

Jaarhettooneelen schitterdeop haar 15dein
de ro1van Aelcla in de rphèdre''vanRaclne.
De bjval,dien zj als PamLna in pDetoover-

iuit'' inoogstte,deed haar de opera kiezen.
M ozatti te W eenen en M ieksck te Dresden
waren hare leerm eesters in den zang, en

invloed bezigde tot verbetering van hetD uit- vooral ontwikkelde zti haar talentin de rol
sche tooneel, inzonderheid door op zamen- van Leonore in rFidelio''.In 1823 trad zp te
w erking van alle deelen totvorming van een Berljn in het huweljk raet lcarlJ?drrïelfen
goed geheelen tevensop zedeljkheidenorde verbond zich, tegeljk met dezen, aan het
onder detooneelisten aan te dringen.Hj be- tooneel te Dresden. Na de ontbinding van
w erkte onderscheide'
ne drama'svan M ak.vere haar huweljk in1828 deed zj wederkunsten heeft t0t waardéring van dien dichter in reizen,verwierfte Berljnin desEuryanthe''
Duitschlandnietweinig bjgedragen.In 1780 van W eber grooten roem en werd 00k te

gaf hj gehooraan een beroep naar den H0f- Parjs in 1830 metgeestdrifttocgeluicht.ln
schouwburg te W eenen,doch keerde eerlang het vol
kende jaarvond zj erin de Italiaannaar Hamburg terug,waar hj debesturing sche opera niet den gehoopten bjval,maar
van hettooneelweder voortzette t0tin 1798. des te meer te Londen,en in 1835 volbragt
In datJaar vestigde hj zich op een buiten- zj een togtnaarRusland.Den meesten roem

verbljfen wjddezich onverdeeldaandrama- behaalde zj in de rolleu van donna Anna,
tischen arbeid. Niettemin belastte hj zich in Desdemona,Romeo, Norma en Talentine. Zj
1811 op nieuw m etde directie vanhettooneel beschikte over eeneNvelluidende,krachtigeen
te Hamburg, en overleed den 3den 8eptember omvangrjke stem en wist daaraan eene 0n-

gemeene uitdrukking te g'
evenjterwjl een
volmaaktgebarenspelharenatuurljkeschoonheid verhoogde.Nadat lj in 1849 Dresden
verlaten had,huwde zj ln 1855 teGothamet
het licht verschenen.
den Ljoandschen grondeigenaarnon zpck en
Antoinette tsbwM : Bcltröder,eene beroemde vergezelde dezen naar zjn vaderland.Reeds
tooneelkunstenares. geboren den 24sten Fe- in 1852 echter keerde zj naar Duitschland
1816.Hj schitterde vooralin de r0lvanLear
in hettreurspelvan dien naam ,- in dievan
Pl
ili
ppns in rDon Carlos''enz.Zjne rllramatische W erke''zjn in 1834 in 4 deelen in

brnarj 1781tePaderborn.Zj wasdedochter terng,woonde bj afwisseling te Berljn en
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te Dresden,en overleed te Coburg den 26sten Genootschap, li4 van de lste en 3de klasse

Januarj 1860.
van hetKoninkljk Nederlandsch Instituuten
Gerkard t
FcFzzltder,een verdiensteljkNeder- van demaatschappj van Nederlandsche Letnde te Leiden, en overleed a1s rustend
landsch rejtsgeleerde,geboren te Leiden den theoroku
gleeraar te Utrechtden zostenMaart1845.
3osten Me1 1708.Hj studeerde aldaarin de

letteren en in de regten.werd eerstpraecep- Behalve onderscheideneopstellen intjdschrift0r, daarna conred or te Delft, en zag zich ten schreefhj 0.a.:poverden aard derzielin 1744 benoemd t0t hoogleeraarin de regten kunde en de werking der terugroepende ver-

te Harderwjk. Hj bekleedde er meer dan beeldingskracht(1828)'',- pBjdragen t0tde
éénmaal de betrekking van rector magniicus beschouwing vandewaarheiddermenscheljke
en overleed den 16den December 1762.Hj kennis (1832- 1835)'',- nElementamatheseo:
schreef onderscheidene geestige vertoogen en purae (1831- 1834, 2 dln)'',- en pverhandichtstukken in rDe Hollandsche Spectator''. deling overdemeetkundigebepalingen(1835,
en deed,behalveeenige porationes''eenaantal 2dedruk 1840)'/.
Latjnschegedichten in hetlichtverschjnen.
Schrödter (Ad0lf), een verdiensteljk
JohanFred6rik Lodewi;k t
gcAel#dr,een uit- schilder, geboren den 28sten Julj 1805 te
stekend geleerde,geboren den 3lstenoctober Schwedt,ging in 1820 te Berljn in deleer
1774 teDornbergln W estfalen.Opl3-jarigen bj een kopergraveur,doch wjddezichsedert
leeftjd begafhj zich naarzjn broeder,heel- 1826 aan de sehilderkunst en begaf zich in
meester te Amsterdam ,om voorden handelte 1829 naar ron ScF
zldpzn te Diisseldorf,waar
worden opgeleid; doch de student Feenstra, hj t0t1848bleef.Daarnavertoefdehjeenigen

laterleeraar der Doopsgezinden te Sneek,bj tjd te Frankfort aan de Main,doch keerde

dien broeder gehuisvest, haalde dezen Over, in 1854 naar Diisseldorfterug.In 1859 verden begaafden knaap op teleident0tpredikant trok hj a1sprofessornaarde polytechnische
en gafdezen onderwjsin de Latjnsche taal. school te Karlsruhe, en overleed aldaar den
Seltröder studeerde voorts aan het athenaeum 9den December1875.HjwaslidderAcadémie
te Amsterdam en aan dehoogeschoolte Halle te Berljn en onderscheidde zich doorgroote

en werd in 1798proponentbjhetLuthersche gaven,bljkbaax in zjnevoortbrengselen als
Kerkgenootschap.Hj zag zjn antwoordopde schilder,illustratorvanhumoristischeschetsen,
prjsvraag der Hollandsche Maatschappj van koper-en houtgraveur en lithograaf,- voorts
W etenschappen: r'W at mag m en van de uit- als schrjver,kruidkundige?bloemisten ontgestrektheid der w ereld en de ordtl,inw elke w erper van de keurigste sleraden en arabesde hemelligchamen, 00k m et opzigt t0t 0ns ken.Van zjneschilderstukken vermeldenwj:
wereldstelselgeplaatst zjn,sedertde waar- Destervende abt'' - rDe wjnproef'' nemingen derlateresterrekundigen,bjzonder .pDe treurende leerloojers'',- en rDe herdievan Herschelen Schröter,a1swelbewezene berg aan (
le Rjn''. Voorts illustreerde hj:
of hoogstwaarschjnljke waarheden vaststel- DD0n Quyotej- mMiinchhausen'',- rTj1
1en?'' met goud bekroond, legde zich met Uil
enspieqel'', - ppeter Schl
emihl''- mde
?t - olueben
jver toe op de wis- en natuurkunde en Volksmàrchen'' van M %saeu.
werd in 1803 geplaatst aan het hoofd van und Thaten desAbgeordneten Piepmeier''van
'slands zeevaartktlndige school.Tn diebetrek- Detmold enz., en van zjne geschriften noeking was hj belastmethetwis-en natuur- men wj:zDasZeichnenalsaesthetischesBilkundig onderwjs van 60 kadets aan boord dungsmittel, vorzugsweise fiir das weibliche

van het fxegat mEurydice''. Na negen Jaren Geschleeht (1853)'.- Ztlne echtgenoote Aldienstwerddieinrigtingopgehevenen Scll
möder '
tt/ïs:, gebûren H euser, heeft als sm aakvolle
op wachtgeld geplaatst, waarna hj zich te bloemenschilderes desgeljks e0n eervollen
Amsterdam vestigde,onder hetbeoefenenvan naam verw orven.
verschillende wetenschappen den omgangqe- Schroeder. Onderdezen naam vermelden
noot der uitstekendste mannen enbj verschll- wtl:
lende gelegenheden a1s sprekeroptrad.In 1815
Néeolaas<iI!e- Saroeder,eenverdiensteljk
opende htj als voorzitter van de Hollandsche beoefenaar der Oostersche talen, geboren te
Maatschappj van W etensehappen hare verga- Marburg den 29sten Augustus 1729.Hj studerinq meteene voorlezinq:poverdezede- deerdein zjne geboorteplaats,bezochteenige
kundlge voorschriften van Clcero,getoetstaan

buitenlandsche hoogeseholen,zag zich bevor-

diederzedewetenbjzonderljkaan hetgebod derd t0t meester in de vrje kunsten en in
der waarheidsliefde''
. In het volrende jaar de wjsbegeerte en kortdaarna benoemd t0t
werd hj benoemd t0thoogleeraarln dewis- buitengewoon hoogleeraar te Marburg. De
en natuurkunde te Utrecht en aanvaardde dat Landgraaf van H essen stelde hem in de ge-

ambt met eeneOratie:rDe majoribuscorpo- legenheid,wetenschappeljke reizen tedoen,
rum coelestium perm utationibus,quatenus ex en hj bezochtdaarûp 00k Tueiden,om erden
iis progressum naturae in hiscorporibus for- rtlken schat van Oostersche handschriften te
m andis suspiearilicet''.Behalve de wiskunde doorzoeken. Na zjn terugkeer te Marburg
onderwees hj er logica,metaphysica en an- werd hj er gewoon hoogleeraarin de Oosterthropologie.V erbazend groot was de omvang

sehe Letterkunde en in het Grieksch, doch

zjner kennis, vooral ook op hetgebied der reeds in 1747 aanvaarddehjeene dergeljke
wjsbegeerteenderoudeen nieuwetalen.Hj betrekking teGroningen.Hierschreefhj zjne
wasridder der Orde van den Nederlandschen
Leeuw ,secretarisvanhetProvinaalUtrechtsch

Institutionesad fundamentalinguae Hebraeae

1766 en laterl'',bekleedde er t0t driemaal

SCHROEDER- SCHROEF.
t0e het rectoraat,werd er in 1782 secretaris over de zorg voor krankzinnigen,door hem
der hoogeschool en droqg den eernaam van en 0. J. Feéth opgemaakt, werd in 1841

DDe Arabier''.Hj overleedaldaarden 3osten
Mei 1798.Van zjne geschriften noemen wj
n0g: pouatuor prima capita Geneseos,TurciceetLatine etc.(1739)'',- gcommentarius
de vestitu mulierum Hebraeorum (1745)'',en pobservationes de origine quarundam He-

braearum vocum (1755 en laterl''.
Lodeu#k Coenraad z
vcF
zrpd/r, een verdiensteljk regtBgeleerde en een broedervan den
voorgaande. Hg werd geboren te Marburg

door de Tweede Kamermetenkelewjzigingen aangenomen.Zjnebrochure:roverdoode
natuurkrachten,levenskrachtenenziel(1835)''
maakte veel opgang.In de laatste 20Jaren
van zjn leven washj inspecteurderkrankzinnigengestichteninNederland,enhtjoverleed
te Utrecht den lsten Mei 1862. Van zjne
overige geschriften vermeldenwjnog:mvoorlezingen over het verband en de werkingtusschen ligchaams-en sielskrachten (1843)''.

den 8sten October 1724, bezocht de hoogeSchroef (De) kan beschouwd worden als
school aldaar, voorts de hoogescholen te een hellend vlak, om een cylindergewonden.

Je
na,Leipzig,Halle en Göttinqenjpromo- Dit bljkt,wanneermen de windingen voorveerde in de regten,was eerstprlvaatdoeent,

stelt.a1s at
kewonden,zooals in ;g.1 isaf-

Fig.1.

werd in 1753 hoogleeraar te Herborn, in gebeeld. Hier komen de punten a1edef
1768te Groningen,schreeferzjnepElementa overeen met de punten a'b'e'd'e'f?en wj
Juris naturalis, sodalis et gentium (1775)''
, zien,dat door eerstgemelde met de tusschen-

bekleedde bj herhaling het redoraat, en
overleed den 25sten October 1801.Van zjne
overige geschriften vrrmelden wj n0g:r,specimen Juris germanici de actionibus persona-

libus (1748)''
2- en pDestiyulationibus quibusdam ,emtloniet venditionlapud Romanos
adlicisolitis(18C5)''.
Schroeder van derK olk (Jacob Lodewjk Koenraad),eenzeerverdiensteljkNederlandschgeneeskundige,geborenteLeeuwarden
den 144en Maart1797,studeerdeteGroningen,

zag tot tweemaal t0ezjn antwoord op eene
académische prtlsvraag met goud bekroond,
was nazjnepromotie korten tjd geneegheer

Fig.P-

te Hoorn, en werd eerlang benoemd t0t
intern in het buitengasthuis te Amstetdam.

In 1826 verschenen zjne pobservationes

anatomicopathologici et pradici argumenti'',

en hj legde zieh met z0? grooten jvertoe

op de studie der krankzlnnigheid, dat hj
na hetoverljden van .
Ble%tland indiensplaats
t0t hoogleeraarteUtrechtbenoemdwerd.W e1-

dra was hj mede-regent van het krankzinnigengesticht, hetwelk zich in een zeer ver-

waarloosden toestand bevond, en toen hjtot

hoogleeraar te Amsterdam .benoemd werd,

Fig.8.

stelde hj t0t voorwaardevan zjn bedanken liggende punten het hellend vlak af gevormd
de verbetering van dat gesticht, zoodat de wordt.De wetten van bethellend vlak zjn
gemeenteraad van Utrecht daarvooreenes0m dus van toeyassinq op de schroef.Deschroefvan 10000 gulden aanwees.Een wetsontwerp

dru dkandrlehoek.lgofvierkantzjnjdusscherp
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nf zllf (;g.Q en 3),en bj elke schroefbe- raten) zoodat de hoogleeraar D dt de Je.#.e
hoort eene moer,wier schroefdraden metdie hem gelegenheid gaf om in zjn kabinet
der schroef overeenkomen,maar in zoodanige werkzaam te wezen.Voorts werd hj in1822
orde, dat de verhevenheden van de sehroef prosedor aan 'sRtjksVeeartsenjschoolen in
bj demoerholten zjn,en omgekeerd(flg.4). 1842 aan de ae,adêmie te Utree,ht. Voor de
De schroef kan dienen om zware lasten opte
heFen of voort te stuwen, maar voûl-alom

ontleedkundige verzam elingen aan die inrig-

tingenbragthjtalrjkepraeparateningereedeene aanzienljke persing voortte brengen, heid.In zjnevrjeuren hield hj zich voorts
voorts om zeer kleine bewegingen te veroor- bezig met zjne lievelingsstqdie, de ontleedzaken (micrometerschroef).Immers waareen kunde der ongewervelde dieren, en hj heeft
geheele schroefgang een voorwerp bjv.een van deze eene menigte keurige afbeeldingen
Ned.streep opheft,dââr bedraagtdieophefng nagelaten, Ook leverde hj fraaje wasboetvoor l/lcdevan den schroefgang ()ok slechts seersels, bjv.van de hersenen.Hj schreef:
l/lnde van eene Ned.streep.Merkwaardig is Tafelvan den ouderdom des paards volgens
deseltroef'
pcz
lAraimedes,eenesehroefvormige de ontwikkeling,den voortgroeien deafsljting dertanden /
v1841)'',- en pAtlas,bevatt
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kenniseene ongemeene bescheidenheidpaarde,
overleed den 4den October 1853.
Schubart. Onder dezen naam vermelden

wj:

Johann O/
zrï.
sficzlSel
tubart,edler Von AI:efeld,een uitstekend landhtlishoudkundige.ge-

boren den 24stenFebruarj 1734 teZeitz.Hj
was eerst linnenw ever,daarna secretaris van

generaal W erner in den Zevenjarigen Oorlog
en reisde sedert1762 in dienstderVrjmetsebuis,door w ier omwenteling m en water kan larj in onderscheidenelandenvan Europa.In
oppom pen, alsmede de schroef zonder eind, 1769 en later koehthj aanzienljkegoederen
welke door ingrjping in een tandrad ditlaat- en paste er een nieuw stelselvan landbouw
ste doet omdraajen,terwjlwj eindeljk de t0e,terwjlhj tevensjverdevoordeafsehafschroefvermelden,onderden achterstevenvan
stoombooten aangebragt. Deze, uiteen paar
sehroefbladen bestaande)ontvangtdoorstoom
eene omwentelende beweging,steunt op den
tegenstand van het water en yeef
t aan het
sehip eene vooruitgaande bew eglng.
Schroot noemtmen kleine stukken tjzer,

flng van dienstbaarheden ,die deontwikkeling
vandenlandbouw belemmerden.Eenlandbouwkundig geschrifttdûor hem ingezonden,werd
door de Académie van W etensehappen te

stekend sterrekundige,geboren te Erfurt den
30sten Augustus 1745,studeerde te Göttingen
in de regten, maar legde zich tevenstoe op
de w is-en sterrekunde,ontving in 1778 een

Cheistian A'rïetfrïcA Daniel zscFzwslrf, een
Duitsch dichter, geboren den 13den April

gesteldheid der planeten en der maan. Hj
overleed den 29sten Augustus 1816.Van zjne
geschriften vermelden wtj:mBreitrâge zu den
n
euesten astronomischenEntdeckungen(1788)'',
rsel
enotopographische Fragmente (17911802,2 dln)''?- rAphroditograpbisehe Fragmente (1796)'',- rNeuel'
eBeitr:gezurErweiterung de Sternkunst(1800)'', - rlfronographische Fragmente (1808)'' - en srllermographische Fragmente (1816)''.
Schubaert(ToersDiesbergen)?eenverdiensteltjk Nederlandsch ontleedkundlge, geboren
te Harderwjk den 18den Februarj 1805,be-

nist te Geiszlingen. Hier trad hj in het huweljk,maar keerde eerlang t0tden weg der
lûsbandigheid terug, terwi
J'l hj zich tevens
bezig hield metpoëzj,muziek en hetschrj-

t0t hetvervaardlgen van anatomisehe praepa-

de afhting van zjnevrienden.Eene ongeoor-

Berljn bekroond,en de Keizer van Rusland
sehonk hem brieven van adeldom.Niettemin

had hj van de voorstanders van den ouden
spjkersenz.,dienendet0tladingvangeschut. sleur veel te verduren) en overleed den
In 1452 werd reeds vöör Oudenaarde t0thet 23stenApril1787. Zjne poekonomisch-kameladen van een vuurmond, rDolle Griet''ge- ralistischeSchriften''zjn in 1783- 1184 in 6
naamd,qebruik gemaaktvan schroot.
deelenyenzjn r?oekonomischeBriefwechsel''
Schrbter (Johann Hieronymus),een uit- is in 1786 in 4 stukkeninhetlichtverschenen.
1739 te Sontheim in Zwaben.Hj bezochtde

scholen te Nördlingen en te Niirnberg enwerd
ambt in Hannover en werd vervolgens Jus- student te Erlangen, maar moest in 1700
tizrath'' en roberambtmann''te Lilienthalin wegens zjne woeste levenswjze ziek en met
het hertogdom Bremen,waarhj eene sterre- sehulden overladen naar de ouderljke woning
Avacht deed verrjzen en merkwaardige waar- teruçkeeren.Nu werd hj huisonderwjzerte
nemingen verrigtte over de natuurkundige Könlgsbronn en in 1763 praeceptor en orga-

ven van artikels in dagbladen.W egens eene
Ode op den dood van keixer I'
rans I Ontving

hj het diploma van keizerljk dichter. Nu
dichtte hj t
le pTodtesges:nge (1767) en de
:,zaube
reien (1766)//, en werd in 1769 orqanisten muziekdirecteur te Lndwigsburg.Zkne
geestigheid en zjne dichterljke gaven verschaften hem er toegang totdeaanzienljkste
kringen,maarzjneuitspattingen verstoorden
toondereedsvroejeeneongemeenegesehiktheid den vredein zjn huisen deden hem dalenin
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ruimen en bragt hem zelfvoorkorten tjd in
de gevangenis, en toen hj zjn ergerljken
wandelnietwilde verbeteren,ontvinghjzjn
ontslag en werd uithetland verbannen.Nadat hj eenigen tjd in Zuid-Duitschlandom-

Zjne rsëmmtliche Gedichte''zjn in 17851786 in 2 deelen en ook n0g in 1842,- en
zjne psâmmtliche Schriften'' in 1839-1840
in het licht verschenen. Zjne echtgenoote,
die hem 28 Jaren overleefde,is te Stuttgart
in een armenhuis gestorven.
Schubben zjn bekleedselen vanverschilgezworven en te Manheim de pas verkregen lendedieren,nameljkvanvisschen,kruipende
gunst van den Keurvorst van de Pfalz door dieren,viervoetige dieren,van de pooten van
eene onvoorzigtïge uitlating over de académie vogels, van de vleugels van vlinders en van
aldaar verloren had,begafhjzichnaarMiin- de harde huid van sommige kevers.Bj de

chen,Tiaar hj goede zaken poogdetedoen vissehen bestaan zj uit eene vezelachtige,
door over te gaan t0tdeR.Katholieke Kerk. uit verbi
ndingsweefselrevormde laag, eerst
Zjne hoop was jdel en hj was Van plan bedektdooreenelaag plgmentcellenen daarna
heilte zoeken te Stokholm ,maar k&vananiet dooreenplaveivormigeopperhuid;zj bestaan
verder dan t0t Augsburg.Hier redigeerde hj hoofdzakel
jk uit jhosphorzuur calcium.De
op eene verdiensteljke wjze de rDetltsche schubben der krulpende dieren, der schubChronik''1 en toen de uitgave daarvan dpor dieren en dervogelpooten schjnen vanhoornhetstedeljk bestuurverboden werd,zettehj achtigen aard tew ezen en komen dusovereen
ze voortteUlm ,waarhj zich in 1775 ves- m et het haar der zoogdieren,'tgeen dooreen
tigde,nadathj uitAugsburg verbannenwas. microscopisch onderzoek bevestigd wordt.De
Nu verkeerdehj in zeer gunstigeomstandig- schubben der vlinders daarentegen zjn op
heden, totdat hertog Karel'van '
c'
d
yrfevlùdr.t/ geheel andere wjze gevormd.Het stofgoud
hem naar Blaubeuren lokte en daarna op den der vlindervleugelsofde sehubbetjes zjn geHohenasperg in den kerker wierp,om ,zooals kleurdeplaatjes,doormiddelvan steeltlesen
gezegd werd,een einde te maken aan de0n- openingen aan het vleugelvlies bevestigd en
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Het Schubdier.

besehaamdheid, waarmede hj alle gekroonde op de wjze van een lejen dak overelkander
hoofden der aarde belegende. Hier heeft hj gelegd.Volgensdem ededeelingenvan Bernard
:clavl
's
.in zjnepRecherchesmicroscopiques
10 Jaar van zjn leven doorgebragt,heteerste .lld.
eres
in gestrenge hechtenis, de volgende 4 onder sur l'organisation des ailes des Lepidopt'
het gezaq van denpiëtistischen despoot,ge- (1835)''bestaatelke schubuit2 of3plaatjes.
neraal R%e.qr ,van vrouw en kindgescheiden, Op het bovenste ligt hetpigment (de kleurvan alle boeken en schrjfgereedschap versto- stof),en de langwerpige strepen der vleugels
ken,terwjl hj daarna op eene onwaardige worden gevormd doordeploojen dertweede
wjze door dien kommandantdervesting ge- laag van plaatles.De steeltleszjn gestoken
dwongen w erd, als diens secretaris en ge- in buisles, welke somtjds eene fraaje gelegenheidsdichter werkzaam te w ezen.Eerst daante hebben.Deschubben zelven zjn zeer
in Mei 1787 werd de naar het ligchaam uit- verschillend van vorm .D e schubben op s0m-

Feputteman,doortusschenkomstvanPruissen, mige kevers, bjv.op meikevers,boktorren

ln vrjheid gesteld en,om demaatderdwing- en snuittorren,zjn vermoedeljk aan den t0p
landj v01te meten,t0tHofdichterentooneel- verbreede en plat gew orden haren en alzoo
directeurte Stuttgartbenoemd,waar hj zich hoornachtig van aard.Bj de diamantsnuittor
weder met de uitgave van de pchronik''be- (van het geslachtEntiml
ls)schitteren zj a1s
lastte en in verbeterde geldeljke enhuiseljke Juweelen.
omstandigheden een rustig leven leidde,hoeSchubdier (Manis) is de naam van een
we1hjdenvoormaligensmul-enzwelglustn0g zoogdierengeslachtuitdeordederTandeloozen
nietoverwonnen had.Hj overleed aldaarden (Edentata). Het onderscheidt zich door het
loden October 1791.De gedichten en proza- ontbreken dersleutelbeenderen en vooraldoor

opstellen van RehAartzjn een getrouw spie- de vrj groote, harde,hoornachtige,alsde
gelbeeld van den dichter en schrjver. Men
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vindtdaarin de ongestadigheid envlugtigheid, )
hetgemisvan zedeljken ernst,welke grond- len zj komen overeen metde Amerikaansche
trekken waren van zjn karakter.Zjnelotgevallen heeft hj beschreven in pschubart's
Leben und Gesinnungen (1791- 1793,2d1n)''..dankunnenzjzichbolvormigoprollen,evenals
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onzeegels.Totde soorten van ditgeslachtbe- graaf Esterhèy en dezen volgde naar zjn
hooren :hetlan-qstaartige'
scl,
làtsîer(M.tetradac- buitenverbljf Zelécz in Hongarje. In den

tylus),met een staart,die de dubbele lengte herfst van datJaar keerdehj naarW eenen
heeft van het ljf,en met11 rjen zwarte, terug,waarhj,metuitzondering van eenige
geelgezoomde schubben;- het kortstaartiye uitstaples, bj voortduring vertoefde en den
dcFz/àdlr (M.brachyura,zie bjgaandeafbeel- 18den Novem ber 1828 overleed. In 1868 verding), op Ceylon, Sumâtra en in Bengalen rees aldaar een gedenkteeken ter zjner eer.
voorkomende;- het Jaraansae dc/llldier(M. Ht
jbekleeddegeenerleivaste betrekking;die
javanica),opJava,SumatraenBornéolevende. van H0f-organlst wees hj van de hand,en
Ditsehubdierbewoontbergachtige,boschrjke dievan vice-kapelmeesterderKeizerljkeHofstreken, klim t in de boomen, m aar vestigt kapôl,waarnaar hj dong,werd aan Weiu
ql
zich doorgaans tusschen de wortels, graaft toegekend,zoodat hj steeds in bekrompene

gaten in den grond,en zoekt voedselinmie- omstandiqhedenverkeerde.Menheeftvanhem:
ren- en termietennesten.D e inboorlingen eten 4 voltoolde en 5 onvoltooide opera/s,5 opezjn vleesch en vervaardigen amuletten van retten, 2 vaudevilles,1 melodrama,9 ouvertures (waaronder die van rFierabxas'',DR0zjneschubben.

Schubert.onderdezennaam vermeldenwj:
GpffAil
/ HelnrieltrpzlSchubert,eenverdiensteljk Duitsch natuurkundige, geboren te
Hohenstein in het Jand van Schönburg den
Q6sten April 1780. Hj studeerde eerst te
Leipzig in de theologie, daarna te Jena in
de geneeskunde en hield als practisch arts te
Dresden voorlezingen, verzameld onder den
titel: rAnsichten von der Nachtseite der Na-

samunde''enrAlfonsoundEstrella''
),5missenj
een groot rllalleluja'',omstreeks 600 liederen

van welke de verzamelingen: pDie sehöne
Miillerin''1 - DW interreise'',- pschwanengesang'' - en pAusgewëhlte Lieder'' de

meestbekendezjn,9 symphonieën,12strjk-

kwartetten, het vermaaxde rForellen-klavierquintet''enz.In aldie stukken ontwaartmen
eene schitterendeverbeelding,eeneongem eene
turwissenschaften (1808;4dedruk 1840)'/.In frischheid van uitdrukking en een onnitputte1819 werd hj professorte Erlangen,in 1827 ljken rjkdom van oorsgronkeljke melodieën
te Miinchen, voorts geheimraad en lid der en harmonieën.Hj isbj uitnemendheid lierAcadémie van W etenschappen, en overleed dichter op hetgebied dertoonen.
den lsten Julj 1860. Van zjne qeschriften Fdet?zricA W ilhelm zvcAlserf, een verdien-

noemen wj voorts:pAhnungen elner allge- steljk Duitsch geschiedkundige en statisticus.
meinen Geschichte des Lebens (1806- 1821, Hj werd geboren te Königsberg den zosten
2 dln)'',- rDie Urwelt und dieFixsterne M ei 1799,aanvaardde er in 1823 een profes(18225Qdedruk 1830)''
,- rDasW eltgebâude, soraaten overleedden zlstenJulj 1868.Van
die Erde und die Zeiten des M enschen auf zjnegeschxiftenvermeldenwj:rllandbuchder
der Erde (1852)'',- p'
Lehrbuch derNatur- allgemeinen Staatskundev0n Europa (1835geschiehte (zlste druk 1871)'/,- rSymbolik 1848,2dln)'',- enrDieVerfassungsurklmden
des Traums (1814;4dedruk 1862),,- pge. und Grundgesetze der Staaten Europa's und
schiehte der Seele (1830! 5 dln; 4de druk der nordamerikanischen Freistaaten (1840(1850)'',- oDie Krankhelten und Störungen 1858, 2 dln)'.O0k bezorgdehj metRouendermenschliche Seele(1845)'',- rAltesund kranz eene nieuwe uitgave der W erken van
neues aus dem gebiete derinnernSeelenkunde Kant.
(1824- 1844j5d1n,enlaterl'',- oBiographien
Schubvleugeligen, (Lepidoptera), zie
undErzëhlungen (1847- 1848,3dln)'',- pEr- Vlinders.
Schùcking (Christoph Bernhard Levin)
zxhlungen (1840- 1844),3 dln)'',- Y.Erz:h- een
Duitsch romanschrjver,geboren den6derl
lungen fiirdieJugend (1852,2dlnq.dedruk
1872)'',- pDer Erwerb aus einem vergan- September 1814 te Clemenswerth in hetland

genen und die Erwartungen von einem zu- van Miinster,bezochtde gynmasia teMiinster
ki
inftigen Leben (1853-1856,3 dln)'',- en en Osnabriick.studeerde te Miinchen,Heidel-

DErinnerunçen aus dem Leben derHerzogin bergen Göttingenin dereqten,maarbepaalde
Helene Lulse v0n Orleans (1859;8ste druk zich in 1837 bj letterkundlgen arbeid enves1877)''.
tigde zieh te Mi
inster.ln 1842 belastte hj
I'ranz àgcAlùerf,een van Duitsehlandsvoor- zieh met de opvoeding der beide zonen van

treleljkste componisten.Hj werd geboren te
W eenen den 3lsten Januarj 1797 en wegens
zjnefraajestem indeKeizerljkemuziekschool
opgenomen,waarhj zich oefendein hetbespelen van verschillende instrumenten. Toen
zjne stem in dejongelingsjaren veranderde?

keerde htj in 1813 teruq in de ûuderljke

woning.Hierwjddehj zlchaanvankeljk0nverdeeld aan de toonkunst, m aar w erd in

vorst W rede, trad het volgende Jaar in het
huweljk, werd in 1843 1id derredadievan

de pAllgemeine Zeitung''te Augsburg,bleet

er 11/cJaaren vertrok naarKeulen,waarhj
tot 1852 het feuilleton der NKölnische Zeituny''redigeerde.Na dien tjd woondehj W
afwlsseling op zjn buitenverbljf Sassenberg
bj W arendorfen te Miinsteren deed reizen
naar Engeland en Italië.Van zjne werken
noemen wj:,Dasmalerischeundromantische

1814,om zich aan dekrjgsdienstteonttrekken,hulponderwjzerbj zjn vader.Driejaar W estfalen (met Freiligrath,1839; 2de druk
bleefhj dezebetrekkingwaarnemenenwekte 1871)'', - pEin Schlosz am Meer (1843,2
tevensdoorzjnecompositiëndeaandachtvan dl
n)''
,- gDie Ritterbiirtigen (1845,3dln)'',
onderseheidene muziekliefhebbers teMTeenen,

pEi
ne dunkle That(1846)'',- gNovellen
zoodat hj in 1818 muziekmeester werd bj (1846,2d1n)''
,- pGedichte(1846)'')- sEine
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Römerfahrt(1848!Qde druk 1860)5',- oHeinrich von Gagern, ein Lichtbild (1849)'',n Sohn des Volks (1849,2 dln)''?- mDer
pEi
Bauernfiirst (1851, Q dlnl'' - pDie Königin
der Nacht (1852)), - rEl
?n Staatsgeheimnis
(1854,3 dln)'',- pEinRedekampfzu Florenz
(1854)'' - sDie Sphinx (1856)'': - rDer
Held der Zukunft (2de druk 1859), - rDer
Sohn eines beriihmten Mannes (1857''), rGiinther v0n Schwarzburg (1857)')- pAus
den Tagen der groszen Kaiserin (1858, 2
d1n; 2de druk 1861)'',- rpaulBronckhorst
(1859, 3 d1n)'', - rBilder aus W estfalen

grjs met witte banden op de vleugels en

uitsluitendog wilgen voorkomende,en C.NfaseLata,klelnerdan devoorgaandesoorten
op allerleiplanten te vinden.

Schuld (debitum) is 't geen iemand op

grond van het regt gehouden is voor een
ander te doen ofaan hem te geven - vooral
in geld ofgeldswaarde - in overeenstemming
met de vordering van den schuldeischer.In
het koopmansboek draagt schuld den naam
van debet en schuldvordering dien van credit.

De vergeljking van die beide levert de

balans.Men spreekt van hypothecaire schuld,

(
1860)'?- rDieRheiderBurg(18G9,2d1n)'', wisselschuld, boekschuld enz. - Voorts is
e Marketenderin von Köln (1861,3 schuld (culpa)het verband tusschen 'smen.D1
dln)'',- nDie Geschwornen und ihr Richter schen handeling en eene krenking van regt
(1861, 3 dln)'', - rHistorische Novellen en wet. - Op zedeljk gebied noemtmen
(1862)'',- pAnnettev0n Droste,einLebens- dengene sehuldig, die de zedewet sehendt.

bild (186142dedruk 1871)'',- pEineAktiengesellschalt (1863,3 dln)'',- pFrauen und
R:thsel (1865,2 dln)'',- pAus alterund
neuerZeit(1864)'',- pverschlungeneW ege
(1867,3 dln)'',- pEine Ki
instlerlekdenschaft
(1867)''
, - rDie Malerin aus dem Louvre
(1869,4 dln)'',- nLutherim Rom (1870,3
dln4 2de druk 1873)'',- mDeutscheKëmpfe

Schuld wordt o0k in het algemeen,maar in
ongunstige beteekenisvoor oorzaak gebezigd.

Schuldbrief(Een)ofsehaldbekentenisiseen
schrifteljk bewjs van aangeganeschuld,door
denschuldenaaraan den schuldeischerterhand

gesteld. Hj wordt qewoonljk afgegevenbj
bedraq van deze en van de rente, alsmede

hetsluiten eener leenlng en vermeldtdan het

(1871,2 dln)'',- mllerrn DidiersLandhaus den tpd en de wjze van teruggavevan het
(1872) 3 d1n)'', - rDie Heiligen und die geleende. De schuldbekentenis is een belangRitter(1873t4 dln)''
,- pAusheiszenTagen rjk bewjsmiddelvoorhetbestaaneenerschuld.
(1874)'', - rFeuer und Flamme (1874, Zie voorts onder Rtaatssekulden.
3 d1n)'',- en rNovellenbuch (1876,2 dln''). Schulenburg (JohanMatthias),rjksgraaf

0ok zjn uitgelezene verzamelinqen van en veldmaarschalk in dienstderVenetiaansche

zjne romans en novellen in het llcht ver- Republiek ,geboren te Emden bj Magdeburg
schenen. Zjne verhalen hebben doorgaans den 8stenAugustus1661,nam bj de troepen
een geschiedkundigen achtergrond en onder- van den hertog ran Wrfxz
ld'
ltl
ï/k-W olfenbuttel
scheiden zich door eene gelukkige conceptie, deel aan zeven veldtogten tegen de Turken,
eene boejende ontwikkeling en eene juiste werd in 1698 generaal.malooren chefvaneen

karakterteekening.- Zjneechtgenootekuuise, Duitsch regiment onder Victor zezl#ll,:,hergeboren non Gall,overleden den 16den M aart t0g van Savoye, werkte het volgende Jaar
1
855,schreef:pFrauennovellen (1845,2dln)'', mede tothethet dempen van een opstandder
pl
arauenleben (1856),2 dln)'',- rGegen
den Strom (1851, 2 d1n)'', - pDer neue
Kreuzritter (1853)',,- en hetbljspel:rEin
schlechtes Gewissen (1842)''. Met haren man
leverdezj:pFamilienbilder(1854,2dln)''
,-

W aldenzen en streed in 1701 aan het hoofd

eenerbrigade bj hetlegervandenmaarschalk
Catinat.In 1702 werd hj luitenant-generaal

in dienst van Agtyustus 11 van Polen en
voerde bevel in den voor de Saksen nood-

lottigen slag bijKlissow (19 Julj 1702)over
chulmbeestjes zjn insecten,welketot de Saksische infanterie van hetcentrum.In

enSrFanjliengeschichten(1854,2dln)''.

de orde der Hemiptera (Halt
kleugeligen) be- den winter van 1704 erlangde hj in Polen
hooren,en we1totdefamilie derCieadellinen. het opperbevel over de geheele arm ee en

Zj ontleenen hun naam aan hetdoorhenaf- volbragt een meesterljken terugtogt naar Sigescheiden schaim , waarmede zj zich in lézië. Aan het hoofd van een korps, uit
larventoestand bedekken.Reedslang hadmen Saksen en Russen bestaande,deed hjin1706
in Meien Junj hoopjesschuim op de twj- nogm aals een invalin Polen,maarwerddoor
gen, stengels en bladeren van vele planten den Zweedschen veldmaarschalk Renschild bj
waargenomen zonderzjnoorsprongtekennen, Fraustadt geslagen.In 1708 trok hj metSaktotdatm en daarit gele,groene ofw ittelarven sische hulptroepen van de armee van M arlvond met zwarte oogen en lange pooten.Is 5t)z0x.gA in Vlaanderen,wastegenwoordig bj
ditdiertjeverveld,danmaakthetgeenschuim den slag van oudenaardeen bj debelegering
meer. Het heeft al8dan een driehoekigen van Rjsselen Doornik?voerdebjMalplaquet
k0p! zuigende monddeelenj een blaasvormig het bevelbver40 batalons,nam deelaan de
ofrlmpelig aangezigt, 2zeer ijne sprieten, belegering van Bergen en Douaiennoodzaakte

Q lederachtige vöör- en 2 vliezige achtervleu- Béthune zich over te geven.In 1711 verwisgels, achterschenen met 2 groote dorens in selde hj de SaksischedienstmetdeVenetihet midden en een krans van kleine dorens aansche en Nverd tevens door den Keizer in
aan het einde, en tarsen met 3 leden. Zj den gravenstand opgenom en. D e doûr hem
hebben de grootte eenervlieg en kunnen ver bestuurde verdediging van Corfoe m et geringe

springen. Zj vormen het geslacht Oereopis. strjdkrachten iseen dermeestberoemde feiten
In pns Yaderlan; heeft men Q. dzl-lril, uit de nieuwere krjgsgeschiedenis.Daarop
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volgden deverovering van de vestingButrinto
Jokannes Jlcoàl,v Seltnltens, een zoon van
en het bezetten van Santa Maura.In 1718 den voorgaande,geborente Franeker in 1716.
ondernam k%ehalenb%eq
nval in Albanië, Reedsopjeugdigenleeftjdwashjhoogleeraar
. een i
m aar m oest wegens den Vrede van Passaro- te H erborn en zag zich in 1749 benoemd t0t

witz terugtrekken. In de volgende 29 jaar professor te Leiden, waarhj den 17denN0spande htJ
'zjne krachten in om hetoorlog- vember 1778 overleed.Hj waseen man van
voerend vermogen van Venetië teversterken, uitgebreide kennis, die met menig gesehrift
en overleed den 14den Maart 1747. De Repu- deelgenomen heeft aan de godsdlensttwisten

bliek deed terzjnereerteCorfoeeengedenk- van zjn tjd.
Hendrik AlbertJgcAfxlfepd,een zoon vanden
teeken verrjzen.
Schulte (Johann Friedrich,riddervon), voorgaande, geboren te H erborn den 15den
een uitstekend beoefenaar van hetKerkeljk A'ebruarj 1749.Nadathj reedsin 1772 eene
regt en vertegenwoordiger derOud-Katholieke Anthologia sententiarum Arabicarum '' had
bew eging, werd geboren te Mrinterberg in uitgegeven, vertrok hj naar Engeland,om
W estfalen den Q3stenApril1827,studeerde en te oxtbrd de studieder Oosterschetalenvoort
promoveerdeteBerljninderegten,aanvaardde te zetten.O0k werd hj aldaartotmagister
eersteene betrekking bj dereytbank enves- benoemd.Na zjn terugkecrkoesterdebaron
tigde zieh vervolgens als prlvaatdocent te Bentinck,curator der Leidsehe Académie,het
Bonn.In 1854 werd hj buitengewoon hgog- plan, hem in de gelegenheid te stellen, op
leeraar in het kerkeljk regt te Praag#in 'sRjks kosten eene wetenschaggeljke reis
1855 gewoon hoogleeraar aldaar en in 1872 naar Frankrjk, Spanje en ltalle te doenq
te Bonn.Sedert1869 ishj opgenomenin den maar datplan werd verjdeld doordebenoeDuitschen ridderstand en sedert1874 1id van ming van Scl
tnltens t0t hoogleeraar in de
den Duitschen Rjksdag. Hj was voorzitter Oostersche letterkunde teAmsterdam (1773).
van de congressen der Oud-Katholieken te Zes Jaar later aanvaardde hj een dergeljk
Miinchen (1811), Ketllen (1872),Constanz professoraat te Leiden en w as er metroem
(1873),Freiburg (1874)en Breslau(1876),als- werkzaam , totdat de dood hem reeds den

mede van de Commissie,te Keulen benoemd 12den Augustus 1793 ten grave sl
eejte.Bet0t het kiezen van een Oud-Katholieken bis- halve académische oratiën leverde hp eenige
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van Wytsehop.ln 1872werd hj lid van deAcadémie
van W etenschappen teW '
eenen.Hj schreef: fdpùtzc/z, eene ultgave der Arabische fabelen
XHandbuchdesKatholischenEherechts(1855)'', van lidpai,eneenevertalingvanhetboek Job.
ischeKirchenrecht(1856- 1860, Schultes (Joseph August), een verdiennDasKathol

2 dln)'', - rtaehrbuch des Katholischen Kirchenrechts (18634 3de drqk 1873)'', xDie
Geschichte derQuellen und Literaturdeskanonischen Rechts (1875- 1877, 2 dln)'',

steljk kruidkundige,geboren te W eenen den

13den April 1773, studeerde aldaar en bragt

het door zjne kruidkundige nasporingen zoover,dathjreedsin 1794:roestreichsFlora.

XDarstellung des Processes von den K atholi- Ein Handbuch auf botanischen Excursionen
schen geistlichen Ehegerichten Oestenreichs (2 d1nq in 1800 en 1814 herdruktl''in het
(1858)'',- pLehrbuch des deutsehen Reichs- licht k0n zenden. Daarna begaf hj zich naar
und Rechtsgeschichte (1801;4de druk 1876)'', Zwitserland,bezocht eenige Duitsthe Hoogee Macht derrömischen Pâbste (lste en scholen,vestigde zich als geneesheerteW eesDi
2de druk 1871)'' - pDenkschrit'
t iiber das nen en werd in 1797 hoogleeraar in de naVerh:ltnis des Staats zu den Sëtzen der tuurljke historie. Later was hj a1s zoodanig
pâbstlicllen Konstitution v0n 18 Jultj 1870 w erkzaam te Krakau,Inusbruck,Landshuten
(1871)'', - g,Die Stellung der Koncilien, Mûnchen.Hj verzameldeeene grootem enigte

P:pste und Blschöfe (1870)'')- pDieneueren plantensoorten,maar had metvele moejeljkKatholisehen Orden und Kongregationen heden en rampen te worstelen, zoodat hj
(1872)'', pDer Cölibatszwang (1876)'*.
eindeljk totzwaarmoedigheid verviel en den
Schultens. Onder dien naam vermelden zlsten April 1831 overleed. Hj schreef o.a.
wj drie hoogleeraren,welke zich door beoe- s,ueber Reisen im Vaterlande zur Aufnahme
fening der Oostersche letteren verdiensteljk der vaterlëndischen Naturgeschichte (1799)'',
nes Handbuehes der Natm hebben gemaakt.nameljk:
yversuch ei
A lbert ScFzlffezk.s,geboren te Groningen den

geschichte des Menschen, nebst einer Allge-

23sten Augustus 1686. Hj legde zich met meinen Einleitung in die Naturgeschichte des
grooten jver toe op het Hebreeuwsch en Thierreiehes (1799)'',- lgAtlsfligenach dem
Arabisch,was eerst predikantte W assenaar
en werd vervolgens hoogleeraar te Franeker

Schneeberge in Unteröstrelch,m1tbeigefiigter
Fauna und Flora der sidwestlichen Gegend

(1713)en toen te Leiden (1732),waarhjden um W ien (1802)/',- l,Reise aufdenGlockner
Qosten Januarj 1750 overleed.Hj heet
'
teene (1804,4 d1n)'' - pBaierns Flora (1811)'',lange reeks Van geschriften nagelaten, vau 11Grundriss einer Geschichte und Literaturder
welke wj noem en : )1Tnstitutiones ad funda- Botanik (1817)'' - en r,
systemavegetabilium
menta linguae Hebraeae (1737 en later bj (1817-1830,7 dln,onvoltooidl''
.- O0k zjn
zoon
J%l
i
l
t
s
S'
e
r
-t
z
z
/
z
l
,
geboren te W eenen
herhalingl'', - eene herziene uitgave der
XGrammatica Arabica (1748)''.van ran .
Xr4, den4den Januarj 1805,waseenverdiensteljk
overbia Salomonis (1748)'',- en p0rl- i
rpr
knrudid
kundiqe,dieopdenlstenSeptember18j0
en bloel des levens overleed.
g
i
n
e
s
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b
r
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e
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e
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1761)''.
Schultze.onderdezennMmvermel4enwj:
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M aœ JPAXS Mylsmwnd tgc/zllfz:, een uit- en rDerFetichismus(1871)'',vestigdezichin
stekend ontleedkundige,geboren te Freiburg hetnalaarvan 1871alsprivaatdocentteJena,
in Breisgau den 25sten Maart1825.Hj stu- werd er in 1875 buitengewoon hoogleeraar
deerde te Greifswald en teBerljn in dege- en zag zich in 1876 benoemd t0t gewoon
neeskunde en vestigde zich in 1850 alspri- hoogleeraar aan de polytechnische school te
vaatdocent te Greifswald. Sedert 1848 hield Dresden.Hj sehreefvoorts: pGeorgioB Gehj zich bezig methetonderzoek derTurbel- mistos Plethon (1871)''
,- rDer Religionslariën, ontdekte daarin chlorophyl, schreef unterricht in DeutschlandsSchulen und seine
daarover eene verhandeling (1851) en begaf Verbessernng (1872)'',- ,,DUs01stnichtfalsch
zich in 1853 naar Italië,om er zich aan de ZeugnisredenwiderdeinenNâchsten(1873)'',kustder Adriatische Zee aan dierkundige na- rGeschichte der Philosophie der Renaissance
sporingen te wjden.Daarop verscheen zi
jn (d11,1874)''
,- pKantund Darwin (1870)'',
voortreFeljk werk: muebsr den Organismus - en llueber Bedeutung und Aufgabe einer

der Polythalamiën (1854)5'.In 1854 ging hj Philosophie der Naturwissenschaft (1877-

als buitengewoon hoogleeraar naar Halle en 1878)''.Daaruitbljkt,dathtjdenieuw-Kanbestudeerde er de ontwikkelingsgeschiedenis tiaanscherigting volgt.
van Petromyzon Planeri,depseudo-electrische
Schultz Jacobl (Johannes Christolel),
organen van de roggen en de electrische 0r- een verdiensteljk Nederlandsch dichter en
ganendervisschen,alsmededewjze,waarop prozaschrjver, geboren te Am sterdam den
de uiteinden der zenuwen met de zintuigen 4den October 1806, wasacbtervolgens prediin verband staan.In 1859 vertrok hj als kantbj deEvangelisch-Lutherschegemeenten
hoogleeraar naar Bonn, waar onder zjne te Culemborgh,Zutfen enRotterdam,en overleiding een nieuw gebouw voor de ontleed- leed in laatstgenoemdestad Op den 18denSep-

kundeverrees.Voortsbespieddehjdenbouw tember1865.Hjschreef:lrGedichten;bloemen
van het netvlies en van het sljmvlies van uit Salomo's gaard (1843)'',- ,,De Nederden neus,deed op een uitstap naarParjsen landschedoodendans(1848)'',- l:Geschiedenis
llederland onderzoek naardenaardderHyalo- vanhetgodsdienstiggezangbjdeLutherschen
nemen,ontdekte in 1864 eigenaardige soorten in de Nederlanden'', - rGeschiedenis der
vancellen (Staehel-undRifzellen),verbeterde Evangelisch-louthersche gemeente te Rotterdeleerdercellen en verkondigdeinzjnboek: dam (1852- 1854)'', - rTafereelen uit de
'Ueber Muskelkörperchen und das1was man Bjbelsche geschiedenis (1860)''
, - l:ol
1d en
eine Zelle zu nennen habe(1861),,datmen nieuw uit de geschiedenis der Nederlandsche
hetvlies(membranum)niett0tdecelweefsels LutherscheKerk (1862)'',- enonderscheidene
moetrekenen.Tevepsontwikkeldehj nieuwe bjd
SragenintjdschriftenenJaarboekles.
denkbeelden over de intercellulaire zelfstanchultz-schultzensteln (Karl Heinwe
l
ke
na
ar
he
t
r
i
c
h), een verdienst6ljk plantenphysioloog,
digheid,
zjne meening uit
protoplasma deroorspronkeltjk elkanderaan- geboren den 8sten Julj 1798, studeerde te
rakende,embryonalecellenontstaat.Hjleverde Berljn in de geneeskunde,vestigde erzich
0ok belangrjkegesehriftenoverdebewegingen als privaatdocent en w erd er in 1825 buitenvan het protoplasma en der kleurlooze bloed- gewoon en in 1833 gewoon hoogleeraar.Hj
ligchaampjes en vervaardigde een vernuftig deed nasporingen omtrent den om loop der
uitgedachten toestelom laatstgenoem den gade sappen in de planten, alsmede omtrent de
te slaan.Metde beschrjving daarvan opende voeding en de ademhaling der gewassen.Hj
hj in 1865 het door hem gestichte ::Archiv kwam daardoor t0t een zonderling stelsel
fl
'
ir mikroskopische Anatomie''.Grootzjn de aangaandehetdierljklevenenbejverdezich,
verdiengten van Scltultxe tevens m et betrek- dat stelsel t0e te passen op de ziekteleer,
king tot de microscopie1 welke hj mettal- zielkunde en zedeleer.A1s voorzitter van het
rjke hulpmiddelen verrjkte. Hjqoverleed te genootschap van tuinbouw heefthj veelgeBonn den 16den Januarj 1874. Van zjne daan t0t bevordering van hetaankweekenvan
overige gesehriften vermelden wj: pBeitrëge planten. Hj overleed te Berljn den 22sten
zur K enntnis der Landplanarien (1857)1' -- Maart 1871. Van zjne talrjke geschriften
rZur Kenntnis der elektrischen Organe der vermeldenwj:rueberdenKreislaufdesSaftes
Fische(1858)'',- DDie Hyalonemen (1860)''1 in den P:anzen (1824)''
, - rDie Natur der
oplasma der Rizopoden und der l
pDas Prot
ebendiyen Pianzen (1823- 1828,2dln)',Natiirllches System des P:anzenreichs nach
Pqanzenzellen(1863)'',- pDeovorum ranarum r'
segmentatione (1863)'i,- rzurAnatomieund seiner innern Organisation (1832)''
,- lrDas

Physiologie der Retina (1867):'
, - pueber
die zusammengesetzten Augen der Krebse und
Insekten (1868)'',- en pobservationes de
structura celluloruna fbrarumque nervearu:i
(1868)''
z'
rifz Rehultze,een jverig beoefenaar der
wjsbegeerte,geboren den 7den Mei1846 te
Celle in Hannover. Hj bezocht in 1865 de

universiteit te Jena,studeerde er eerst in de

regten,daarna in de wjsbegeerte, en zette
dezestqdie voortteGöttingen en te Miinchen,
Inmiddelsschreefhj:oDieThieraeele(1868);

System der Cirkulation in seiner Entwickelung durch die Thierreihe und im Menschen

(1836)'',- sueberdieVerjiingungdesmenschlichenLebens unddieMittelundW egezu ihrer
Kultur (1842;2de druk 1850)'',- psur la
circulation etsur1esvaisseaux lactidfèresdans
les plantes (1839)'',- pDie Entdeckung der
wahren Pianzennëhrung (1844)''
j pNeuep
S
ystem derMorphologiederPqanzen (1847)'',
e Verli
fngung im Pianzenreich (1851)9',
pDi
oDi
eVerlingungim Thierreich (1854)'',XAllgemeine Krankheitslehre (184* 1845,2
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talrjkebjdragen intjdschriftenenjaarboekjes
(18k6)'', - rNeues System der Psychologie en gafeen rGespensterbuch (metApel?1810d1n)''' - pluustspiele (1807)'',--en
(1855)'',- rlueben,Gesundheit,Kxankheit,Hei- 1817! 6 ,,
1Gedlchte in hetlicht. Zjne pGesammelte
lung(186392dedruk 1873)'',- rNaturstudium 7
dlnh''1 - fDie Heilwirkungen derArzneien

schriften''verschenen in 1843 in 6 deelen.
Ernnt Konrad FrïedricA Scillze,een vera1s Heilwissensehaft und Kulturwissenschaft diensteljk Duitsch dichter,geboren den 22sten
(
1869)',- enrDiePhqsiologiederVerjiingung Maart 1:89 te Celle.Hj studeerdeteGöttindesLebensim Unterschledvondendynamischen gen,schreefindien tjd zjn gedicht:ppsyche
und materialistischen StoFwechseltheorien (1819)'
',vestiqde erzieh alsprivaatdocenten
undKulturoderW ahrheitundFreiheitinihrem

natiirlichen Zusammenhang (1866)':
,- pMoral

(1867)''.
Schulz (Albert)! onder den pseudoniem
San Marteeen jveng beoefenaardermidden-

eeuwscheletterkunde,werdgeborenteSchwedt
den 8sten Mei 1802 en is sedert 1843 werkzaam a1s regéringsraad in het provinciaal

collegie van onderwjs te Magdeburg. Hj
heeftzich vooralverdiensteljk gemaaktdoor
zjnenasporingen omtrentden Sagenkring van

Arthnren de Tafelronde,alsmede op het gebied der Celtische,Oud-Fransche en Midden-

hield voorlezlngen overoudetalen en fraaje
letteren.Nadat hj in 1814 aan den veldtoqt
tegen Frankrjk had deelgenomen,keerdehj
naar Göttingen terug, en overleed te Celle
den 29stenJunj 1817.In zjnromantischepos:
DCxdlia (1818;3dedruk 1819)''verheerljkte
hj de gedachtenis eener overledenegeliefde.
Gedurende zjnelaatsteziekte schreefhj het
fraaje gedicht:pDiebezauberte Rose(1818;
12de druk 1870)''waarvoorhem deinrurania''
uitgeloofdeprjswerd toegekend.Ook inzjne
DVermischteGedichten(182093dedruk1852)''
vindt men menig uitstekend leerdicht. Eene
uitgaveder gezamenljke dichterljkewerken
isbezorgddoor& lf:'
r'
l
peck(1818- 1820,4dln;

Haogduitsche literatuur.Van zjnegeschriften
noemen wj:rLebenundDichtungenW olframs
v0n Eschenbach (1836- 1841,2 dln;2dedruk
1858)''1- rDie Arthursage und die Mërchen
des Rothen Buches v0n Hergest (1842)7' 3dedruk 1855,5dl
n).
iedrielt Gottlob dc/
zllzd, een uitstekend
usund Gildas(1844)'',- pBeitrsge lanFr
gNenni
dbouwkundige, geboren te Obergâvernitz
zur bretonischen und keltisch-germ anischen
Heldensage (1847):',- rDieSagenv0nMerlin bj Meiszen den 28stenJanuarj 1795.Hj stu-

(1852)''1- pW altherv0n Aquitanien (1853)'1
frieds von Monmouth Historia regum
rGott
Britanniae(1854)'',
- rparcivalstudien(18601862; 3 stukken)''t- pReimregisterzu den
Werken Wolframs v0n Eschenbach (1867)'',
-

pzur W

aFenkunde des ëltern deutschen

deerde te Jena en te Leijzig in de staatswetenschappen en legde zlch vervolgens toe
op den practischen landbouw. In 1817 werd

hjbestuurderderdomeineninOpper-W eimarj
vestigde zich in 1819 als privaatdocent te
Jena en zag zich in 1821 aldaar t0t hoog-

Mittelalters (1867)'', - rUeber W olframs leeraar benoemd. Hj deed er een instituut
verrjzen t0topleiding van landbouwers,verOrange (1871)'',- pRiickblicke aufDichtun- trok in 1832 naar Greifsw ald! stichtte in
gen und Sagen des deutschen Mittelalters 1834teEldena eendergeljk instltuut,keerde
v0n Eschenbach Rittergedieht W ilhelm von

(
1872
):',
- pDiepolnischeKönigssage(184.8
)'',
ensVorzeitin Dichtung undW ahl
heit
ppol
(1859)',- eneenebewerkingderrGeschichte
der welschenLitteratur(1864)''van Stepltens.
Schulze.Onderdezennaam vermelden wj:
Gottlob Ernst z
gc/zllz/, een Duitsch wjsgeer, geboren den 23sten Augustus 1761 te
Heldrungen in Thiiringen. H j studeerde te
W ittenberg, werd er privaatdocent en zag
zich in 1788 benoem d tot hoogleeraar te

Helmstëdt en in 1810 te Göttingen,waar hj
den llden Januarj 1833 overleed.Van zjne

in 1839 a1s hoogleeraarin de staathuishoud-

kunde naar Jena teruj en ûverleed aldaar

den 3denJulj 1860.Hj schreef0.a.:pueber
W esen und Studium der W irtschaftswissenschaften (1826)''
, - pDeutsehe Blâtterfiir
LandwirtschaftundNationalökonomie(18431859,2 dln)''
, en pLehrbuch derNatinalökonomie fiir Land-, Forst- und Staatswfrte
(1856)''.
z &cFzxlze,een verH erman Jokann Frïeddc/
diensteljk beoefenaar Van het staatsregt en
een zoon van den voorgaande.Hj werd geboren den 23sten September 1824 te Jena,
studeerde aldaar ente Leipziq in deregten,

: rAe
nesiRe
demus
,dode
geschriften noemen W P
**der
von
inhol
geriiber die Fundamente
lieferteu Elementarphilosophie, nebst einer vestigde zieh in 18:8 als prlvaatdocent te
Vertheidigung des Skeptidsmus gegen die Jena, werd er in 1850 buitengewoon hoogAnmaszunqen derVernunftkritiek (1792):
' - leeraar in de regten , en zag zich in 1857
,)Encyklopadie der philosophischen W issen- te Breslau en in 1878 te Heidelberg t0tge-

schaften(181443dedruk1824)''
,- rpsychische woon hoogleeraar benoemd.TotzjnemerkAnthrppologie (1816q3dedruk 1826)'',- en waardigste geschriften behooren:psystem des
Ueberdie menschliche Erkenntnis(1832)'*. deutschenStaatsrechts(1865)''y- ,Einleitung
Friedria zl.
t
/sldf Sehulne,een Duitsch r0- in das deutsche Staatsrecht (1867)'',- rDie
manschrjver, bekend onder den naam van Krisis des deutschen Staatsrechts im Jahr
,- en pDaspreuszischeStaatsFriedriel
öZcls.Hj werd geborenteDresden 1866 (1867)''
den lsten Junj 1:70,studeerde te Leipzig, rechtaufGrundlagedesdeutschenStaatsrechts
werd in 1807 seeretaris der commissie van
landhuishoadkunde, verkreeg in 1820 den

dargestellt(1870-1877,2 dlnl''
Schulze-Delitzsch (Hermann),dejve-

titel van Koninkljk pKommissionsrath''en rige stichter der voorschotbanken en geboren
overleed den4denSeptember 1849.Hjleverde te Delitzsch den zgsten Augustus 1808,stu-
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deerde in de regten en erlangde eene regter- in 1813 directeur van de sterrewachtte Manljke betrekking in zjne çeboorteplaats.In heim jin 1815 gewoon hoogleeraarin de ster1848zag hj zich afgevaardlgdnaardePruis- rekunde te Kopenhagen,maar vertoefdedoor-

sische NationaleVergaderingjvoegdezich bj gaans opdesterrewachtte Altona, waarhj

het linker centrum en bekleedde b3t voorzit- den 28stenDecember1850 overleed.Hj werd
terschap der commissie van onderzoek naar in 1817 belast metde graadmeting in Deneden achterljken toestand der arbeiders en marken, welke in Hannover door Gawsn is
handwerkslieden. O0k behoorde hj t0t de voortgezet. Voorts werd hem in 1820 door
leden der ontbondene Tweede Kamer van het Genootschap van W etenschappen te K o1849. Hj was één der afrevaardigden, die penhagen de taak toevertrouw d,Holstein op
beschuldigd werden van welgering der belas- te meten en in kaart te brengen. In 1824
tingen,doch verdedigde zich op eene schit- bepaalde hj,in verband methetEngelsche
terende wjze.Bj eene hervorming derreg- Board oflongitude:hetlengteverschiltusschen

terljke magt werd hj naar de regtbank te Altonaen Greenwlch,en in 1830 deed hj op
W reschen verplaatst, doch daar men hem

een verlof weigerde,dathj voorzjnewankelende gezondheid noodighadjnam hj zjn
ontslag en begaf zich naar Delitzsch,waar
hj de eerste voorschotvereeniging stichtte.
Hj bleefvborts deleiderdezerdoorhem ge-

het kasteel Gyldensteen op Funen waarnem ingen omtrent de slingerbeweging,om een

grondslag te verkrjgen voor de Deensche
lengtemaat.Hj schreef:rAstronomischeNachr
ichten (1822- 1850,nazjndoodvoortgezetl'',
tronomischeJahrbi
icher(1836- 1844)1'
,
rAs
wekte beweging, welke eerlang eene aan- - enpAstronomischeHi
ilfstafeln(1820-1829,
merkeljke uitgebreidheid verkreeg.In 1861 10 dln)''.
werd hj wederçekozen t0t1id van hetPar- Schum ann (Robert),eenderuitstekendste
lement,waar hj zich bj departj van den Duitsche componisten onzer eeuw , geboren
vooruitgang voegde.Hjstemdedan o0ktegen den8stenJulj 1810teZwickau,ondervondin
de grondwetvan den Noord-Duitsehen Bond. 1819 op een concert van M oscheles te KarlsLater heeft hj den zetel in hetParlement bad een diepen indruk van de m uziek en
laten varen,maar hj behoortvan hetbegin legde zich daarna met z0o grooten jvert0e

af t0t de leden van.den Rjksdag.Tegen
F-.
nk
nalleen zjne aanhangersschreefhj:rKapitelzu einem deutschen Arbeiterkatechismus
(1863)1
',mn pDie Abschaflkng des geschâftlichen Risiko's dureh Herrn Lassalle (1866)''.
Hj nam deelaan hetcongrèsvan Duitsche

op de toonkunst, dat hj reeds op eltlarigen
leeftjd stukken componeerde voor koor en
orkest.Hj was van plan,zich geheelaan de
muziek te wjden, doch zag, volgens den
wensch zjner moeder, daaxvan af',toen in
1826 zjn vader overleed.Hj bezocht eerst

liedenvereenigingen. Hj zag zjne pogingen
met uitstekend gevolg bekroond,doch bleef
daarbt
j den weg der omzigtigheid bewandelen.Onvermoeid was hj werkzaam in geheel Duitschland en verwierf bj de vrjzinnigen eene ongemeene populariteit,waart0e zjne kernachtige welsprekendheid niet
weinig bjdroeg. Sederteene reelksvanJaren
woont hj te Potsdam.Zjne vrienden enaanhangers hebben eene som van 150000 mark
voor hem bjeengebragt, maar hj wees die

der goedkeuring zjner moeder hetvroegere
voornemen weder opvatte. In 1830 begaf hg

staathuishoudkundigen, werd lid van het ge- het gymnasium en daarna de hoorescholen
nootschap t0t bevordering van volksontwik- teLel
pzig en te Heidelberg,maarhleld zich
keling en begunstigde de stichting van werk- uitsluitend bezig metmuzlek,zoodathj 0n-

aan voor eene stichting, waaruit personen
ondersteund zullen wordenj die zich door
hunne openbare werkzaamheid verdiensteljk
hebben gemaakt Jegens hetvaderland.Van

zich naar Leipzig, om onder de leiding van
F. W ieek zich in het pianospel te oefenen.

Door overgrooten jver haalde hj zich eene
verlamming van één zjner vingers op den
hals, zoodathj zich bj decompositiemoest
bepalen.Van M Dorn ontving hilonderwjs
in de theorie,en w eldra verschenen er com -

positiën van zjne hand. In 1834 stiehtte hj
het rNeue ZeitschriftfiirMusik''!dathj tot
1844 redigeerde. Daarin zocht hj de vertegenw oordigers der muziek van een beteren
geest te doordringen.In hetbegin van 1839

vertrok hj naar W eenen, maar keerde na
zjnegeschriften vermeldenwj:pAssociations- w einige weken naar Leipzig terug,en trad
buch fur Deutsche Handwerkerund Arbeiter in 1840 in het huweljk metdedochtervan
(1853)/',- rDiearbeitenden Klassenunddas zjn leermeester Wieek.BiJ* de stichting van
Associationswesen in Deutschland (Qde druk het conservatorium te Leipzig in 1843belastte
1863)::1- r'
Vbrschusz-und Kreditvereine a1s hj er zich met het onderwjsin de comgoVolksbanken (4de druk 1874)'',- rW ander- sitie.In datjaar werd zjn stuk:rparadles
buch (2de druk 1859)'',- rAnwelsung fiir und Peri''opgevoerd,en in hetvolgende v01Vorschusz- und Kreditvereine (1870)'', - bragthj metzjnevrouw eenekunstxeisnaar
DieEntwickelunsdesGenossenschaftswesens Rusland.Na zjn terugkeerbegafhjzichmet
(1870)' - en pDle Genossenschaften in ein- haar naar Dresden,waar hj in 1847dedirectie van de liedertafel en in 1848 die van
zelnen Gewerbszweigen (1873)''.
Schum acher (Heinrich Christian), een het zangkoor op zich nam.Ook werdinlaatstverdiensteljk sterrekundige,geborenden 6den genoemd Jaar zjne opera:g:Genoveva'' te
September 1780 te Bramstedt in Holstein, Leipzig ten tooneele gebragtj zonder echter
studeerde in de regten te Kiel,daarna in de grooten bjvalte vinden. In hetnalaarvan
w ig- en sterrekunde te Kopenhagen, w erd 1850 ging hj metzjngezinnM rDi
isseldorf,
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waar hj de betrekking van muziekdirecteur
aanvaardde, doch ongesteldheid noodzaakte
hem diein hetnajaarvan 1853nederteleggen. Eene schitterende kunstreis met zjne
echtgenoote door Nederland was zjn laatste
levensgenot. Zjne ongesteldheid nam toe,en
den Tden Februarj 1854 wierp hj zich in de
Rjn.Men bragt hem levend op hetland,
doch alle helderheid des geesteswasverdwenen, zoodat hj nog 2 jaar in een gesticht
bj Bonn vertoefdeen aldaarden 29stenJulj
1856 overleed.l1j was een gevoelvoleomponist,die zich naar hetvoorbeeld dergrootste

meestershad gevormd.Zjne stukken zjnals
het ware het afschjnselvan zjn eigen gemoedsleven en bezitten een aantrekkeljkwaas
van diehterljkeverhevenheid.Hetaantaldoor
hem vervaardigde stukken wordtgescbat op

bekend methet Chaldeeuwsch,Syrisch,Ara-

bisch en Ethiopisch.Wjderswaszj ervaren
in degeschiedenis,wjsbegeerte,wis-,natuur-,
sterre-!ontleed-en geneeskundeen onderhield

briefwlsselinq met de beroemdste qeleerden
van haren tpd.Zj vervaardigde gedlchten in

verschillende talen en beoefende met uitstekend gevolg verschillende beeldende kunsten.
Haar schrift was keurig,haar beeldhouw-en
boetseerw erk desgeljks. O0k sneed zj op
glas,borduurde,schilderde,teekende,maakte
muziek en vervaardigde fraajeknipselsmet
de sehaar.In de godgeleerdheid waszj z0o
diep doorgedrongen, dat ZP
**naar het gevoelen harer tjdgenooten een professoraat had
kunnen bekleeden4 doch dit beveiligde haar
niet tegen het m ysticismus,zooalsbljktuit
haar geschrift: vEozkyoia sive m elioris par-

148;van deze vermelden wj,behalve reeds tis electio (1673 en 1685,2 stukkenl''.Voorts
g
enoemde::DerRose Pilgerfahrx?
t''- rscenen sehreet'zj een traetaatoverde voorbeschikaus Goethes Faust,,,
en r anfa d,,,
king,getiteld:mpaelsteen van den tjdonzes
voorts van zjne liederen: rFrauenliebe und levens(1639)'', alsmede:ropuscula (1650
Leben''en rDichterliebe''
.ZjnepGesammelte en laterl'',terwjlook harebrlefwisselinqmet
Schrit'
teniiberMusikundMusiker''zjnin1854 Rivet.. pDe capacitate ingenii muliebrls ad
in 4 deelen en in 1875 in 2 deelen in het scientias''in het licht is gegeven.
lichtverschenen.
Sehurz (Karl),een Amexikaansch staatsSchurft (scabies) is eigenljk geene uit- man,geboren den 2den Maart1829 te Liblar
slagziekte, maar eene door Overplanting ver- bj Keulen,bezochthet gymnasium aldaaren
oorzaakte parasietenkwaal, waarbj zich in studeerde vervolgens te Bonn in de letteren
de huid een diertje(Acarus hominis),behoo- en geschiedenis.Hier knooptehj betrekkinrende tOt de mjten, nestelt en voortplant. gen aan m et Kinkel, nam in 1849 deelaan
Zj doen eene ondrageljke jeukte ontstaan, de bestorm ing van het tuighuis te Siegburg,
voorts pulstjes, die latervochtbevatten,en en trad in Baden in de gelederen der
vervolgens korstjes? wier kwaadaardigheid opstandelingen.In Rastadtwerd hj gevangen
doorkrabben wordtverhoogd.Om denschurtt- genom en, maar het gelukte hem naar Zwit-

ljder spoedig en radicaal te genezen stelt serl
and te ontsnappen.lljvernam erdegemen in een oven zjne kleederen blootaan vangenzetting van Kinkelte Spandau en begaf

eene hitte van 1200 C.,terwjlhj gebraqt zich in 1850 onder een valsehen naam als
wordtin een kali-bad,waarmen zjne huld student in de geneeskundenaar Berljn,om

borstelt met zwavel, groene zeep en zand. m et eenige geestverwanten Kinkel uit den
D eze kuur w grdt 2 uur later herhaald,en kerker te bevrjden.De onderneming werd
met zooveelkrachten vermetelheid en tevens
de schurt'
tisverdwenen.
Schurftkruld ,zie Seabiosa.
met zooveel beleid volbragt, dat Einkel in

Schurm an (Anna Maria vau),voorzeker November van datjaar uitdegevangenisont-

de geleerdste Nederlandsche vrouw ,die ooit kwam.x
gcF
zzfrz begaf zich nu over Parjsnaar
geleefd heeft, w as de dochter van een Ant- Londen en in 1852 naar Amerika.Hier ves-

tigde hj zich aanvankeljk te Philadelphia,
m aar in 1855teW atertow nin'W isconsin.Ook
dââr bewoog hj zich met geestdriftop staatkundig gebied en waserweldraeeninvloedrjk
m ethare ouderseerstnaarhetlandvan Gulik aanvoerder der republikeinschepaxtj.In1860
en vervolgens naax Utrecht.Op gevorderden droeg hj nietweinigbjt0tdeoverwinningvan
leeftjd vertrok ztjnaar Amsterdam en werd deze?zoodatLincoln hem totam bassadeur in
eene volgelinge van Jean de Labadie; dgeh Spanje benoemde.Hj keerde echterin hetbewerpenaar, die om het geloof de wjk nam
na:r Keulen, waar zj den 5den November
1607 geuaren werd.Toen de H ervonnden ook
dââr niet langer veilig waren,begafztjzich

toen de Amsterdamsche regêring de gemeente gin van 1862 naar Am erika terug,om zichte
der Labadisten buiten de stad verbande,be- scharen onder de vanen der Unie.Onder het

gaf zj zie,
h naar Herford in Munsterland,
waar de pfalzgravin Elizabetl
tuittoegenegenheid voor Anna A tvitz eene wjkplaatsverschafte aan de vervolgden.Vandaar ging zj

Opperbevelvan Sigeldiendehjalsyeneraalen

onderscheidde zich door dapperheld en bera-

denheid in den tweeden slag bj Bull-Rt
ln,
bj Chancellorville,bj Gettysburgen bj ver-

met hare ceestverwanten naar Altona,maar schillende andel'e gelegenheden.Laterbevond

bj het uitbarsten van den oorlog tusschen hj zieh onderhetopperbevelvan Hooker in
D enem arken en Zweden naar W ieuw ert in

Friesland,waar zj den 4den Mei1678 over
leed.Grootw asinzonderheid hare taalkennis:
met gemakkeljkheid schreef en sprak zj
Fransch, Engelsch, Italiaansch, Latjn,

Tenessee en stond t0t aan het einde van den
oorlog aan het hoot'
d eener divisie. Na het

sluiten van den vrede reisde htjop lastvan
den presidentJohnson doordeZuideljkeStaten en beschreefmetongemeeneduideljkheid
Grieksch en Hebreeuwsch, en was voorts den maatschappelgken en staatkundigen toeXIII.
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stand derinwonersaldaar.Vervolgensginghj 00k heeft hj in 1862hetvrjzinnig staatkunnaar Detroit in Michigan en stichtte ereen dig tjdschrift:pDie Reform'' gesticht.Van
nieuw republikeinsch dagblad:den rDétroit zjnevroegeregeschriften vermelden wj n0g:
Post'',eninhetvoorjaarvan1867vestigdehj XBriefeJoseph'sdesZweiten(3dedruk 1846)'',
zich te St.Louis en werd ermede-eigenaaren - en pGeschichtsbilder aus Schleswig-Holredacteur van den rW estern P0st''.O0k door stei
n (1847)''.
zjnebekwaamheida1sredenaarinvergaderin- Schûtt is de naam van twee eilanden,in
generlangdehjgrooteninvloed.Inhetnajaar de Donau tusschen Preszburg en Komorn
van 1867 bezocht hj Duitschland en werd dooraanspoeling van vruchtbaar slib.ontstaan.
overalmet onderscheiding bejegend en zelfs De Grosze Sc/z#ïf (in het Hongaars Csallo
bj ron Wïd-crck toegelaten.In 1868nam hj K öz of de Bedriegljke), door de Groote
voor Missourizitting in den Senaat,behoorde Donau (Oereg Dtlna) omarmd, is 12 geogr.
er met Sumner t0t de onafhankeljke leden mjllang en 2-4geogr.mjlbreed en bestaat
der republikeinsehe partj en kwam moedig uitvoortrefeljketeelaarde,weshalvediteiland
in verzet tegen de toenemende misbruiken en o0k deGouden Tuin (
Arany Kerd)van H0nzwendelarjen onder het bestuur van Grant. garjewordtgenoemd.Menvlndterveelgraan,
In 1875 werd hjnietherkozen,waarop hj ooft-en tuinvruchten,voorts water- en zangeene nieuwe partj,deHervormingspartj,t0t vogels, terwjl de bewoners er zich tevens
stand zocht te brengen, maar n0g vôôr de bezig houden metveeteelten visscherj.Het
presidentsverkiezing van 1876 liet hj dat eiland behoort voor hetgrootste gedeelte t0t
t overige
plan varen.De nieuwe president Hayes be- het comitaat Preszburg, en voor '
noemde hem in Maart 1877 t0tminister van t0t de comitaten Komorn, Raab en W ieselBinnenlandsche Zaken.Een dozjn staatkun- burg en bezit 200 dorpen, vlekken en gedigeredevoeringen heefthj uitgegeven onder huchten met eene Magyaarsche bevolking,

den titel:pspeeches ofCarlSchurz(1865)''. terwjlaan hetzuidoosteljk uiteindeKomorn
Schusélka (Franz), een Oostenrjksch zich verheft.- DeKleLne ScFz#ff(SzigetKöz),
publidst, geboren den 15den Augustus 1812 tusschen de Groote en Kleine Donau (Kis
teBudweisin Bohemen, studeerdeteW eenen Duna) gelegenjis halfz0o lang en breed a1s
in de regten,was vervolgensals pleitbezorger het voorgaande eiland en behoort t0t de cowerkzaam jdoch liet eerlang deze betrekking mitaten W ieselburg en Raab.Men heeft hier
varen, om regtsgeleerde verhandelingen te het vlek Hédervar met 1000 inwoners; er
schrjven voor het ,oesterreichische J
'uristi- verheft zich een grafeljk slotmeteene merksche Zeitschrift-''Hj kwam echterin botsing waardigeboekerj,eenerjkeverzameling van
saet de censuuren vertrok eerstnaar W eimar wapens,een botanischen tuin enz.
en toen naar Jena, waar hj debrochures:
Schutter (De), een sterrebeeld van den
Istoesterreich deutsch?(1843)'',en roester- Dierenriem , grenst in hetnoorden aan Antireich und Ungarn (1843)''in hetlichtgaf. nous en het Schild van Sobiésky, in het
In November 1845 ging hi
j 0Ver t0t de oosten aan den Slangendrageren den Schorpi
,bair
ne het
den
Duitsch-Katholieke gem eente, wier belangen o
nozen
igt
sterrzui
ebe
eldenaan
(deeenige voor ons
Indiaan en de
hj inhetgeschrift:rDieneueKircheunddie

alte Politlk (zde druk 1.646)11verdedigde.
W egenszjn boek:pDerJezuitenkrieg gegen
Oesterreich und Deutschland (1845)''zag hj
zich van Oostenrjksche zjde op nieuw met
vervolgingen bedreigd, zoodat htj zich in
Februarj 1846 naar Hamburg begaf,waar
hj o.a.: roesterreichische Vor-und Riick-

schritte (1847)' terperse legde.Devolksbeweging van Maart1848deedhem naarW eenen
terugkeeren.Hj werd voortst0tlidvan het
Vöör-parlement,vande CommissievanVjftig
en van hetDuitscheParlementgekozen,waar
hj zich bj de linkerzjdevoegde,maarhj
nam er den lrden Augustuszjn ontslag om
lidtekunnenwordenvan denOostenrjkschen
Rjksdag. Hier ontwikkelde hj eene ongemeene werkzaamheid en werd lid van den
Rjksdag te Kremsier.Na hetontbinden der
Vergadering keerde hj naar Weenen terug
en wjdde erzich aan letterkundigen arbeid.
NadatdeRussen in Hongarje waren binnengetrokken,schreefhj de brochure: rDeutsch
oder Russiseh (Qdedruk 1849)''
.In 1850 werd
hj uitW eenen verbannen en naar zjn buitenverbljfteGainfarm verwezen,waarhj twee
Jaar in afzondering doorbragt.Daarna begaf
hj zich naarDresden,en van 1861 t0t1865
wasàj1id v= denOoatenrjkschenRjksdag;

Paauw) en in het 'iesten aan den Steenbok.
Het w ordt afgebeeld in de gedaante van een
centaur, een pjl afschietend, en is merkwaardig door eene viervoudige ster en door5
nevelvlekken, van welke slechts ééne zigtbaar is voor hetongewapend oog.

Schutter% (De)bestaatin Nederland,bj

het langdurig uitzien naar eene reorganisatie
in verband metdie van onze geheele wapen-

magt, uit alle manneljke ingezetenen van
25 t0t 35Jaren,welkenietdoordewetzjn
vrjgesteld.Zjwordtverdeeldin dienstdoende
en rustende.De eerste vindt men in gemeenten, wier k0m meer dan 2500 zielen telt.De

schutters gaan nas-jarigedienstovert0tde
reserveschutterj. Bovendien is de schutterj

verdeeld in 3 bans.T0t den eersten behooren
de ongehuwden en de gehuwden zonder kinderen, en t0t de beide overigen, de reserve
vormend, de gehuwden en weduwnaars met
kinderen. Het is algemeen erkend, dat de

schutterjwet in Nederland groote behoefte
heS
ef
taan eene joortastendeverbetering.
chuttersgllden (De) ontstonden in ons
Vaderland, toen de boog a1s oorlogswapen
werd gebruikt. Toen vereenigden zich de

aanzienljksten om zich in het schieten te

oefenen, en die vereenigingen droegen den

SCHUTTERSGILDEN- SCHW ANTHALER.
naam van gilden. Het oudste schuttersgild,
waarvan wj vermelding vinden,is dat van
Leiden in hetJaar 1266.Iederschuttersgild
had zi
jn doelent waar hetzieh oefende, en
stond onder het bevelvan ltopmans,die weder onderworpen waren aan den deken.Het
zorgde voor de veiligheid der stad,trok ter
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GeschichteNapoleonsl(1810)''- ensGoethe's
Philosophie (1825-1827j1d1n)''.
Schw ab (Gustav), een verdiensteljk
Duitsch dichter? geboren te Stuttsart den
19den Junj 1792, studeerde te Tiiblngen in
de wjsbegeerte en godgeleerdheiden leverde

weldra proeven van zjn diehttalent.Vooral
heirvaart en diendet0teerewaehtbj den in- ondervond hj den invloed van Ul
tland,met
togtvan vorsteljkepersonen.Bj deinvoering wien hj o()k laterdoordebandendervriendder vaurwapenen gingen de schuttersgilden schap verbonden bleef. O0k knoopte hj belangzamerhand te niet,doch werden in onze trekkingen aan m et Varnltagen en Kerner en
eellW eenigernaate vervangen door de scherp- gaf met hen in 1813 het l:Deutsche Dichter-

schutterj.

wald''in het licht.In 1815 reisde hj naar

fraajestem opgenomen indekapélvan Maurif,
s, landgraaf van Hessen-cassel,en nadat
ht
jzieh in 1607teMarburgalsstudentin de
regten had doen inschrjven,haalde gemelde
Landgraaf hem over, zich met een jaargeld
naar Venetië te begeven,waar hj van 1609
t0t1G12muziekonderwjsgenootvan Gabrllli.
Na zjn terugkeer te Cassel werd hj er wé1
bj dekapélgeplaatst,doeh hervatteeerlang
zjne regtsgeleerde studiën,totdat de Keurvorst van Saksen hem in 1615 t0t directeur zjner kapél te Drestlen benûemde.Hi
j
bragterhetmuzieklkorpstbteenhooyentrap
vanvolkomenheid,entoendeDertigjarlgeOor10ghem in zjnewerkzaamheden belemmerde,
deed hj reizen naarItalië,Denemarkenenz.,
maar overleed te Dresden den 6denNovember
1612.Zjne msymphoniae Saerae''en hetoratorium : rDie Auferstehung des Herrn'' zjn

20 jaar bekleeddehj deze betrekking,maar
betrok in hetnajaarvan 1837eenelandeljke

@@
Schùtz.Onderdezen naam vermeldenW I
J*
. Berljn enkwam erinaanraking metFtI>g.J,
Heinricl
tScA:fz,gemeenljk Saqittari'
asge- I'
ranzA'
pzzl,Chamissoenz.Nazjnterugkeer
heeten,eenuitstekend componistderlideeeuw, werd hj eerst reqeti
tor aan hettheologisch
geboren te Köstritz den 5den Octobex 1585. seminarium te Tiiblngen en in 1817 professor
a
a
n
he
t
g
y
mn
a
s
i
t
l
m
t
e
Stuttgart.Langer dan
A1s l3jarige knaap werd hj wegens zjne

pastorie te Gomaringen, volbragt vervolgens
eene reis naar Zweden en Denemarken en
werd daarna eerste predikantaan deSt.Leonhardskerk te Stuttgart en in 1845 Troberstu-

dienrath''en rroberktpnsistt
lrialrath''.Hj overleed den 4den November 1850. Met Ukland

en Kernerishjdevoornaamstevertegenwoordiger der Zwabische dichtschool. A1s redactetlr van het dichtexljk gedeelte van het
!?Moxgenblatt(1827- 1837)''envandenlr
Deutschen Musenalmanach'' heeft hj menigen
jongen dichterhj hetpubliek ingeleid.Zjne

verstrooide gedichten werden in 1828- 1829
in 2 deelen t0t een bundel verzameld, die
later onder den titel van lrNeue Auswahl''
bi
j herhaling verscheen. Van zjne overige
geschriftenvermelden wj:slDie Schw:bische
door den druk algemeen bekend geworden, Alp (1823)/'1- slDer Bodensee,ein Handm aaxveleanderecom positiënvandezengrooten butA fiir Reisende und Freunde der Natur,
toondichter bleven ongedrukt.
GeschichteundPoesie(1827;2dedruk1839)''
,

Cltristian Gp/(/H6# ScF
lïifz,een verdienste- - TrW anderungen durell Sehwaben (1837ljk schrijver,geboren den 19denMei1747te 18385 3de druk 1851)'' - g,D ie Schweiz in
Duderstadt,bezocht de Lattlnscheschoolen ihren Ritterburgen und Bergschlössern (1839,
de universiteitte Halle,werd in 1768 leeraar
in de wiskunde aan de ridder-académie te met Hottingerl'', - T:sehillers Leben (1840;
Brandenburg en een jaar later inspecteurvan
hettheologiseh seminarium enin 1776professor
te H alle en in 1779 te Jena, waar hj met
Wieland en Bert%a in 1785 de Al
lremeine

Literaturzeitung'' stichtte. In 1804 rlng hj

ade (u-uk 1859)',- nDer Kultus des Genius
(1840)''
, - voorts: ,rDeutsehe Volksbiicher
(ide druk 1872)''
?- lrFiinf Biicher deutscher
Lieder und Gedlchte von Haller bis aufdie
neueste Zeit(5dedruk 1871)'' - s,lllie deutsche proza von M osheim bis aufunsexe Tage

weder naar H alle en belastte er zich ln 1807
metdedirectievanhetphilologisch sem inarium,
redigeerde m et Erselt de rl-lalle'sche Literaturzeitupg'' en overleed den 7den Mei 1832.

(zde druk 1860,3 dln)'',- llDel'W egweiser
durch die Literatur der Deutschen (zde druk
1810)'', - lrDie schönsten Sagen deBklassischenAltherthums(1838- 1840,3d1nq4dedruk
Van zjne geschxiften vermelden wj zjne 1858)'' - en een aantalvertalingen uit de
voortreleljke voorlezingen:pueberLessings werken van buitenlandsche dichters.
Genie und Sehriften(1782)'',- onderscheidene
Sehw aben en Schw abenspiegel, zie
uitgaven van oude schrjvers,- eenuittreksel Zwaben en Zwabenspiegel.
uit Hoogeveen's: rDoctrina particularum GraeSchw anthaler(Ludwigvon),eenbexoemd
carum (1;82;2dedruk 1806)'', s,lltlctrina beeldhouwertgeboren te Miinchen den 26sten
particulaxum Latinae linguae (1784)'',- en Augustus 1802, bezocht er eersthet gym naD
Opuscula jhilologicaetphilosophica(1830)''. sium en daarna de Académie van Schoone
O0k ztln zoon InriedrielbVJJ'JJul*8,ge- Kunsten,genootvervolgenshetonderwjsvan

boren te Halle den Blsten Mei 1779 en over- den schilder Albveeht Adam , kwam in 1821
leden te Leipzig den 4den Septem ber 1844, aan het hogfd der beeldhouwerswerkplaats

verwierfeen yrofessoraatte Halle en schreef

0. a.: pGeschlchte der Republik Frankreich

Van

zjn vader en leverde in 1824 OP last

van koning AHaœimiliaan het modél van een
(1802; Qde druk 1808)''
, - zHandbuch der zilveren tafelsieraad m et tafereelen uit den
4*
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mythus van Pr- etheus.Nadat hj een Jaar len, schetsen en teekeningen vervaardigde,
in Italië had vertoefd, keerde hj in 1827 heett men onderscheidene kleinere kunstgeterug en voltooide in de Glyqtotheek te wrochten van zjneeigenehand,zooals:vier

Miinchen het reliôf boven den Ingang, de reliéfs in gips met half-levensgroote iguren,
zolderiguren in deAeqinetenzaal,de zolder- 8t. George m et den draak,de heilige Doroversiersel
s in de Niobldenzaal en de reliéfs f/ldl, St.Hwtlllïzzcri.
s en den heiligen A e-qidius
in de Romeinsche en Trojaansche zalen. voorstellende,- voorts:pphiloctetesopLemT0t dattjdperk behooren voortshetstand- nos''in Carrarisch marmer,- een pceresen
beeld van Shakmerein de vestibule van den Prosérpina'', - in het slot te '
W iesbaden
Koninkljken schouwburg en deBacchusfries levensgroote standbeelden van Tenus,Digsc,
in de eetzaalvan hertogM aœteMiinchen.Van Vesta en Ceres, Apollo, Amor, lacchu en
1832 t0t 1834 vertoefdehj wederteRome. P an! allen in 1840 door hem van zandsteen
Hj modelleerde er eenige groepen voorden gebelteld,alsmede aldaar twee levensgroote,
zuideljken gevelvan h8tW alhalla,vervaar- w it-m armeren standbeelden van danseressen.
d
igdeonderscheideneteekeninyen voorbeeld- Te Miinehen is in het bezit van graaf Areo
houwwerk en encaustisch schllderwerk voor het bevallig beeld van eene Nymfin Carrahet paleis te Miinchen en modellenvoorstand- risch marmer,desgeljks levensgroot.Klenze
beelden van schildexs in de Pinacotheek.ln te Miinchen heeft van hem twee reliéfs in
1835 werd hj professoraandeAcadémievan Carrarisch marmer, antieke ruitergevechten
schoone kunsten te M iinchen en was er w el- voorstellend. Voorts noemen wj van zjne

dra door een aanzienljken stoet van leerlin- voortreFeljke voortbrengselen hetschild van
gen omgeven. In de eerste plaatswerd een Hércnlh met mythologise'
he tafereelen. Ook
aanvang gem aaktmetdewerkzaamhedenvoor vervaardigde hj borstbeelden van marmer en

het Koninkljk paleis, bepaaldeljk vool-de gips,zooals:van koning Lodewgkenkoningin
kamer des K onings met de fries,tafereelen

Carolinet

in het W alhalla die van M ozart

tlps Plettenbery en in de Ruhmesuit den Arqonautentogtvoqrstellende,voorts en W alther '
uit de gedlchten van Hesfptfl.
s en anderen, halle die van ron ScF
ldz?k en van W ilhelm
voor de tweede gezelschapszaalmet voorstel- A'cff/ùccA.Naarzjnemodellen werdenwjders
scheidene stalldbeelden voltooid,zooals:
lingen uitden mythuavan Aphrôdite(Venus) onder
enz.W jdersvermelden wjvooranderezalen: het reusachtige standbeeld van den schilder
de allegorische voorstellingen der acht dis- op de attiek van de Pinacotheek te Miinchen

trictenvanBejeren,devoortreFeljkegipsfries en de4 zittendebeelden bj den trap vande
met tafereelen uit het leven van keizez I'
re- bibliotheek aldaar.In het behoorijk waarneAzïk Barbarossa,de tafereelen uit de rodys- men van zjn hoogleeraarsambtwerd hj niet
see'' en de twaalf reusachtige standbeelden weinig verhinderd door de Jicht, die hem
van vorsten uit het H uis W ittelsbach. Van maanden iangaan hetbedengedurendezjne
zjne monumentale kunstgewrochten in mar- laatstejaren aan den rolstoelkluisterde,z00mer en brons noemen wj:de beide gevel- dathj slechtszelden op zjndoorhem zelven
grbepen van het W alhalla, - de 15 stand- gebouwd kasteel Schwaneek kon vertoeven.
beelden uit den rllerm ansschlacht'' in het Hj overleed den 28sten November 1848.Zjne
noordeljke gevelveld van datgebouw, in rjke verzameling'van modellen had hj ver1842 naar eigene ontw erpen door hem v0l- maakt aan zjn vaderland. Tot zjne beste
tooid, - eene gevelgroep voor het tentoon- leerlingen behooren o. a.: Brnyger, < ï#lstellingsgebouw te Miinchen, - en gevel- mann en Lossow.
Schw arz. Onder dezen naam vermelden
groepen voor de Propyleeën.Zjn grootste
kunstwerk echter is het bronzen beeld der wj:
Berthold zgcifzlczz,een Franciscanermonnik
DBavaria'',19 Ned.elhoogen vöördeRuhmes-

halle geplaatst. Voorts leverde hj een groot uit Freiburg, die eigenljk Anklétzen heette,
aantal standbeelden, zooals: het marmeren maarbj zjn kloosternaam Bertltold dienvan
standbeeld van keizer Rudol
f'
ppzlHab8bury Sehwarz droeg, omdat hj zich steeds met

in den d0m te Sjiers(1843),- hetgedenk- scheikundige proeven bezig hield.Naarmen
teeken van den dlchterFranenlobindenkruis- meldt,ontdekte htjin 1259 (volgens anderen
gang van den d0m te Mainz (1842),- het in 1320 ofin 1354)hetontpl
oFendvermogen
Van M ozart te Salzburg, - het van een mengsel van salpeter, zwavel en

standbeeld
m onument van hertog KarlFzïe#rïcl ron .
#c- kw ik of van salpeter, zwavel,100d en olie,

den te Karlsruhe (1840), - dat van Groot- zoodat hj daardoor geleid werd t0t de uithertog Lndwé-q eol H essen te Darm stadt,-

hetstandbeeld van GötheteFrankfort(1843),
datvan Jean Tt
w !te Baireuth,(1841),dat van markgraaf I'riedrich A leœander von
leandenburg (1843),- datvan Till
y en W rede
in de Veldheerenhalte Miinchen (1843),datvan Kreéttmayr aldaar (1845)j- datvan

vinding van het buskruid. Daaromtrent is
evenwelniets metzekerheid bekend,behalve
dat men in Duitschland van ouds algemeen
gelooft, dat in den aanvang der 14de eeuw
het buskruid door een Franciscaner monnik

is uitgevonden.Volgens sommigen was hj

afkomstig uit Mainz, volgens anderen uit
koning Karel Johan X IV van Zweden te Niirnberg;eenigen meenen,datdeuitvinding
Norrköping, - eene fontein te W eenen,- gedaan werd te Keulen, anderen datzj.te
en het gedenkteeken van het Donau-Main- Goslar plaats had.In 1853 heeftmen te Frei-

kanaal bj Erlangen.Terwjl hj voordeze burg eengedenkteekenoprerigtterzjnereere,

grootere kunstwerken meestalslechts model- waarbj men onwillekeung vraagt, of niet
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veelmeerhj zoodaniggedenkteekenverdienen bevatkosteljkeforellen,benevenseeniggouiz0u. die het mensehenmoordend gebruik van zand, en valt na een 100p van 45 Ned.mj1
hetbuskruid deed ophouden.
bj het dorp Sehwarza,tusschen Saalfeld en
Friedria A'
dlgicA Cltristian ScAzncrz, een

Rudolstadt,in de Saale.HetSchwarzadalbe-

verdiensteljk godgeleerde en opvoedkundige, hoqrt t0t de bevalligste dalen van hetThiigeboren te Gieszen den 3osten Mei1766.H j ringerwoud,en een derfraaiste plekjesis er
was eerst predikant op een paar dorpt!n,be- de Trippstein bj Schwarzburg.
stuurdeertevenseenopvoedingsgestieht,werd
Schw arzburg is denaam van tweeDuitin 1804 hoûgleeraar te Heidelberg en overleed sehe vorstendommen, nameljk Schwarzburgaldaar den 3den April1837.Van zjnegesehrif- Rudolstadt en Schwarzburg-sondershausen,
ten noemen wj:rDieErzieht
lngslehre(1801- wiergebied uittwee afzonderljke deelen be1813, 4 d1n; 2de druk 1829- 1830,3 d1n)'', staat,van welkeheteene(deoberherrschaft)
-

lndrisz
mGrt

einer Theorie der Mxde.
hener- omgeven is door Pruissen, Saksen-MTeimar,

ziehung (1792; 2de druk 1836)''
, - mluehr- Saksen-Gotha, Saksen-Meiningen en Reusz,
n het andere (de Unterherrsehaft) door de
buch derPëdagogik und Didaktik (180542de e
omgewerkte druk 1846)'', - pDie Schulen Pruissische provincie Saksen.Hetvorstendom
adolstadtligttusschen 50028'en
(1832)'',- nDarstellungen ausdem Gebiete kbkltwarzbury-Rt
der P:dagoglk (1833- 1831, 2 dln)'',- en 51*26/ N.B., en 10031/ en 11048/0.L.van
Greenwich en heeft eene oppervlakte van
)DasLeben in seinerBliite(1837):'.
,Karl A'
dizddc/z Willtelm s'
cAzncrz,een vrj- rt
lim 17 (D geogr. mjl, van welke ruim

zinnig Protestantsch gndgeleerde,geboren te 13l
/sdet0tdeOberherrsehaftenruim 3s/sdetotde
W ieck op Riigen den lgderiNovember 1812. Unterherrsehaft behûoren.Vandeingezetenen,

Hj wasgeruimen tjdprivaatdoeentteHalle. tengetalevan76
$676(1875),wonenbjna781/:0/0
behoorde t0t de m edewerkers in de rl-lallisehen Jahrbiiehern'',zag zich in 1848benoemd
tot afgevaardigde naarde Nationale Vergadering,w erd in 1849 buitengew oon hoogleeraar
te Halle,voortsin 1856alsopperconsistoriaalxaad en hofprediker te Gotha beroepen, in
1858 t0t opperhûfprediker en in 1876 t0t

in de Oberherr8k
chaften ruim 211//:0,
/0indeUn-

terherrsehatt,(,
n narenoeg allen - er zjn

sleehts168 R..'Katholleken en53Israëlietenbeljden de Ev:uagelische leer. Hetvorstendom Sckwarzb%f
try-sondershawsen ligt tusschen
50031'en 5102(;'N.B.,en 10030'en1108'0.L.
van GreenwicN en heeft eene oppervlakte
superintendent-generaal bevorderd. Van zjne van ruim 15122 I
EI geogr.mt
jl, van welke

geschriften vermelden wij: pLessing als The- bjna 91/c in deUnterherrschaften nagenoeg
0l0g (1854)'',- rzurdeschiehtederneuern 61/4dein de Oberherrschaftgelegenzjn,envan
Theologie (1856q 4de druk 1869)'1
, - en de bevolking?67480 zielen tellende (1875),
Predigten aus der Gegenwart (6 bundels bewoont ruim 53%O/a het eerstgenoemde en
1859- 1875)''.
bjna 461/cO,
/o het laatstgenoelnde deel.Ook
Esperanee von Sc/ltcczz, als sehrjfster be- hier zjn sleclzts 230 R.Kathûliekellen 38
kend onder den naam van ElpisM elena (de Israëlieten,terwtjlbjna alle overigen t0thet
Grieksehevertaling vanhaarnaam).Zjwerd Evangelische Içerkgenootschap behooren.Geen
geboren in Herfortshire in Engeland,ontving
hare opvoeding te Genève en te Rome)was
twèem aalongelukkig gehuw d,ondernam m et
haren tweeden echtgenoot, den bankier ron
Js
'tWzntzrz uit H am burg, eene reis naar het
Oosten en vestigde zieh in 1849 te Rome.Zj

van deze vorstendommen vorm t een afgerond
en gesloten geheel.
In Schwarzburg-Rudolstadtomvatde Oberhexrschaft het voornaamste gedeelte,omringd
door Saksen-W eimar! Saksen-Meiningen,
Sehwarzburg-sondershausen en Saksen-tlotha
voorts het hiervan door hetgebied van
maakte zich bekend doorharen omganq met
Garibaldi,wiens pGedenkschl'
iften''zj ln het Saksen-M einingen gescheiden en daarenboven
Duitsch vertaalde,en vertrok vervolgens naar aan Pruissen en R eusz grenzende ambt Leu-

Creta, welk eiland zj vervolgens t0t woonplaats koos. Van hare gesehriften vermelden
wj: pMemoiren eines spanischen Piasters
(1857)'',- pllundertund ein Tag aufmeinem
Pferd und ein Ausiug naeh der InselMaddalena (1860)'', - pEin Bliek auf Kalabrien

tenberg en vier kleine gedeelten,terwjlde

auf Caprera 1863(1864)''
,- oDerJunge Stelzent:nzer (1865)'',- rDie TnselKreta unter
der ottomanischen Verwaltung (1867)'', Von Rom naeh Kreta (1870)'' - en rKretaBieneoderKretischeVolkslieder,Sagenu.s.w .
(1874)''.
Schw arza (De), eene rivier in het vor-

scheidenendriekleinerestukken,terwjlvoor

U nterherrsehaft uit een grootste gedeelte tusschen Pruissen, Schwarzburg-sondersbausen
en Saksen-W eimar en twee kleinere gedeeken
bestaat. Schwarzburg-sondershausen bezit in
de Oberherrschaft de beide distriden Arnstadt
und die Liparischen Inseln im Jahr 1860 en Gehren,doorSaksen-W eimax,Saksen-Gotha
(1861),',- rGaribaldiin Varignano 1862 und en Schwarzburg-Rudolstadt van elkander ge-

'toverige Saksen-Meiningen en Pruissen er de
grenzen vormen. De Unterherrschaft daarentegen vormt een zamenhangend geheel,door
Schwarzburg-Rudolstadt,Pruissen en SaksenGotha omgeven, met de distriden Sondershausen en Ebeleben. De Oberherrschaft,tot
stendom Schwarzburg-Rudolstadt, ontspringt het Thiiringerwoud en het daaraan grenzende
Op het Thiiringerwoudt niet vervan de gren- heuvelland behoorend,heefteenbergaehtigen,
zen van Meiningen,in hetnoorden van Stein- steenachtigen bodem, terwjl de Unterherr-

c,
baft, desgeljks t0t de heuvelstreek van
heide, sgoedt zich voortin eene noordooste- s
ljkerigtlng,heefteensterkvervalvanwater, Thiiringen behûorend,een golvend en vrucht-
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baar landschap vormt. De hoogste punten verzamelingenvan schilderjen,kunstgewrochzjn er: in het Thiiringerwald de Farmden- ten en voorwerpen uitde natuur.
kopf (844 Ned.elhoog)en deRehberg (441 Beide vorstendommen hebben eene constined.elhoog)en in deheuvelstreekdeSinger- tutioneel-monarchale staatsregeling; die van
berg (574 Ned.el h00g) en de Reinsberg Schwarzbarg-Rudolstadt berust op de grond(556 Ned. el h00g),- Foortsin deUnter- wetvan 21 Maart1854,en die van Schwarz-

herrschaft:de Possen (461 Ned.elho0glen burg-sondershausen op die van 8 Julj 1857.

de KyR âuser(471Ned.elhoog).Men heeft In het eerste regeert sedert 1869 vorst Georg
ixl de Oberherrschaftvele rivieren en beken,
zooals:de Saale metdeLoquitz,deSchwarza,
de Schwalbach en W iistebach, de Ilm , de
W ipfra en de Gera,de Helbe en de W ipper.

O0k zjn er onderscheidenemineralebronnen.
Hetklimaat is er guur in de hoogere gedeelten, maar in de lagere veel zachter. Men
heeft in Schwarzburg-Rudolstadt 8 steden,
die te zamen ruim 23000 inwoners tellen,en
in Schwarzburpsondershausen 9 met ruim
27500 inwoners.
Men vindt in Schwarzburg-Rudplstadt de
volgende verdeeling van den bodem : 430/O

(geboren 23 November1838),en inhetlaatste

sedert 1835 vorst Gûntlter Frltfric: Karl

(geboren 24 September1801).De regéring is
erfeljk in de manneljke ljn en gaatna het
uitsterven van deze op de vrouweljke ljn
over.De inqezetenen der beide vorstendommen zjngelpk voordewetengenietengeljke
burrerljke en staatkundigeregten,terwjlde
Israëlieten aah eenige beperkende bepalingen
onderworpen zjn.Metbetrekking t0tdewetgevende magt en het opleggen van belastin-

gen zjn de Vorsten gebonden aan demedewerking van den Landdag. Deze bestaat in

bouwland en tuingrond,100/0 weide-en hooi- Schwarzburg-Rudolstadtuit16afgevaardigden ,
land en 430/0boschlen in pchwarzburg-son- nameljk 3 uitdeaanzienljkegrondbezitters,
dershausen deze:591/0bouwlandentuingrond , 5 uit steden met meer dan 2000 inwoners,
70/0 weide-en hooiland en 300/0boseh.B& en 8 uitkleinere steden en delandeljkebelangrjk is er - vooralvan staatswege - volking.In Schwarzburg-sondershausenbestaat
de boschcultuurin het Thi
iringerwoud,waar de Landdag:uit 5 door den Vorstbenoemde
men grootendeels naaldhout aantreft.De hoe- leden, 5 afgevaardigden uit de hoogst aan-

veelheid wild is er in delaatsteJaren aan- geslagenen in de belasting en 5 reqtstreeks
merkeljk verminderd,doch men heefterveel gekozene leden. De Landdag komt ln eerst-

gevogelte. M en verbouw t er: tarwe,rogge, yenoemd Vorstendom tel
kens na 3 Jaar en
gerst,haver,peulvruchten,aardappelen,vlas ln het laatstgemelde in het 2de en 4de
enz.;0ok vindt men erveelgroenten en ooft, Jaar van e1k inanciëel tjdperk bjeen.Hj
en boschbessen vormen er een belangrjk heeft de gewone bevoegdheden, kiest een
handelsartikel.In 1873 had men in Schwarz- voorzitteruitzjnmidden en wordtgedurende
burg-Rudolstadt:2500paarden,21000runderen, den tjd,waari
n hj nietverqaderd is,door
52000 schapen!15500zwjnen en 13400bjen- eene com missie vertegenwoordigd.In elk der
korven,- enln Schwarzburg.sondershausen: beide Vorstendommen heeftmeneenministérie.
3700 paarden, 20000 runderen, 82000 scha- De hoogste regts-instantie is hetHooge H0f
pen, 18000 zwjnen, 11000 geiten en bjna van Appél te Jena,en de tweede het H of
3000 bjenkorven.De bodem leverter:jzer, van Appélte Eisenach,- voorts heeft men
bruinkolen, gips, zwaarspaat, leisteen en erarrondissementsregtbanken,kantongeregten
m armer; ook heeftm en er zoutgroeven.M en en regtbaliken van gezw orenen. De staats-

vindt(1875)inSchwarzburg-Rudolstadt:0.a.16
porseleinfabrieken, 7 glasblazerjen,6 kalkbranderjen,20 steenbakkerjen,15 pottebakkerjen en Q jzergieterjen,alsmede:machinenfabrieken,orgelmakerjen,lakenfabrieken,
bierbrouwerjen,tabakskerverjen enz.,- en
in Sehwarzburg-sondershausen: 9 porseleinfabrieken, 3 glasblazerjen, 22 steenbakkerjen, 6 pottebakkerjen, 12 machinenfabrieken, laken-, katoen en linnenweverjen, 43
loojerjen,22brouwerjenenz.T0tdeuitvoerartikelen der beide vorstendom men behooren:
timmer- en brandhout,leisteen,hout,porselein,glas,verwstoFenj loodwit,jzer,garen,
geweven stosen,leder,wol,slagtveeen graan.
De verschillende gewesten zjn van spoorwegen doorsneden. V00r het onderwjs wordt
goed gezorgd: men heeft er 3 gym nasia,2
reaalscholen, 3 onderwjzerskweekscholen,

eene hoogere burgerschoolvoormeisjes,onderseheidene scholen van voortgezetonderwjs
en 263 volksscholen. Te Rudolstadt heeft
men:!eenevorsteljkebibliotheek,eenkabinet

voorl
natuurljkehistorie en eene verzameling
vanschilderjen;00k teSondershausenbestaan

inkomstenenuitgavenzjninSchwarzburg-Rudolstadt in hetinandëel tjdperk 1866- 1878
ruim 1794000 en 1777000mark,eninSchwarz-

burg-sondershausen in hetfnancieëltjdperk

1876- 1879 ruim 2164000 en 2151000 mark.
De troepen der beide vorstendommen behooren tottweeThiiringscheinfanterieregimenten.
De stamvader van het geslacht der graven
ron zgc/zfzltxrzùfxr.ç was de Thiiringsche graaf

Gûnther,diedoorBonifacilt.
%tothetChristend0m werd bekeerd. De beide hoofdljnen
khwarzburg-Arnstadt (later Sondershausen)en

k

Schwartburg-kudolstadt ontstonden in 1584.
De stichter was Johann G'
intlter,die in 1586

viermindeljarigekinderenachterliet,welkede
vaderljkegoederenonderlingverdeelden.Alleen
de Jongste dierbroeders,Anton G#lfkr von

tgpz
ltfdr/lf
zddzlhad nakomelingen,zoodatonder
deze die landen wedervereenigd w erden.D e
beide zonen van laatstgenoemde waren Ohrisffczl W ilhelm en Anton G#sfAer II, die in
1660 de li
Jnen Rondershausen en Arnntadt
stichtten en in 1697 in den rjksvoretenstand
w erden opgenom en. In 1713 ontstond een
familieverdrag, die eene verdeeling der lan-
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den verbood, en toen Anton œilfkr 11 1,
0p beslaat het (lertigste gedeelte van Bohemen,
Arndadt in 1716 kinderloos overleed, viel en daartoebehoorenn0g bezittingenin Beje-

zjn gebiedtendeelaan Wilhelm 1104 Sonders- ren,Neder-oostenrjk,Salzburg en StiermarFzx dds, zoodat deze hoofdljn na dien tjd ken met eene gezamenljke uitgestrektheid

dennaam droeg vanSel
nwarzbwrg-sondersl
nal
n8en. van 204388 Ned. bunder. Het land in BoheIn 1764 kwam er Gûntlter FrltfrïcFl K arl men,20 domeinen omvattend,heeft eene 0paan het bewind,die t0t den Rjnbond toe- pervlakte van 178223 N ed.bunder. Het be-

trad. de souvereiniteit erlangde, zjn land stuur, de njverheid,hetonderwjsenz.bein den Duitschen Bond deed opnemen en vinden erzich op de hoogtevan den tjd.n van hetgeslacht Sckwarzenber.q
in 1835 opgevolgd werd door zjn evenzoo Van de lede
*
genoemden zoon. Deze gaf in 1841 aan noomen WI*J
:
het land eene grondwet en voerde onderJoltann,vrjheer zvSel
twarnenber.
g een zeer
Bcheidene hervormingen in. Niettemin ont- verlicht man, geboren den zssten December
stonden in 1848 00k dââr volksbewegingen, 1463.Hj woonde dèveldtogtenbj vanAla'&
zoodat het gebied door Saksische en Pruissische troepen werd bezet. Eene nieuwe
grondwet van 12 December 1849 hief de
doodstraf, de fdeicommissen, het leenregt

miliaan I en was in 1501 hofmeestervan den

Bissehop van Bamberg.llj isde ontwerper
van de g:Bamberger Halsgerichtsordnung''van

1507 en van debeginselen derrcarolina''.Hj
enz. op en schonk ofbeloofde vrjheid van bevorderde de studie der oude talen,waseen

drakpers, van petitie, van vereeniging,het voorstander der Hervorming en overleed te
contraseign,rejtstreeksche verkiezingen enz. Niirnberg den zlsten Odober 1528.
De regtsbedeellng werd aanmerkeljk verbe- A dam ,graaf von Sc/zznlrzesser.ç,geboren in
terd, doch later werden door den invloed 1584.Nadathj inhetKeizerljklegergediend
der readie de doodstraf en de eed weder had, werd hj raad bj den laatsten hertog
ingevoerd en de Evangelisch-luuthersche Kerk van GlRk-Cleefttrad in 1610 in dienst van
t0tstaatskerk verheven.In 1866koosdcAolrz- den stadhouder van Cleef, markgraaf Ernnt
bMrg-sondersltawsen de zjde van Pruissen en von ./rtxzltfeslllrvt?,en werd door denkeurvorst
Bedert1871 behoorthett0thetDuitscheRjk. Joltann &.t
#:vl.s# t0tgeheimenraadbenoemd
De hoofdljn Deltwarzbl
trq-Rudolstadt werd en in 1619 naar Brandenburg geroepen,waar
gestieht door Anton zllrecFlf 1. Alleen de hj z00 grooten invloed had op keurvorst

tweede zjner vier zonen had nakomelingen. Geovg 15!#611zà,datdezeindenDertigjarigen
In 1793 kwam er L'
tbdwl-q Fddric/z aan het O0r1
0g zich niet aan de zjde sohaarde der
bewind, die in 1807 overleed.Gedurende de Unie,maarmeestalonzjdig bleef,waardoor
minderlarigheid van den erfprinsvoerdediens de belangen derMark rrooteljkswerden bemoeder Karoline Zpize,geboren prinses van
Hessen-H ombwr.g, het bewind t0t in 1848.
Haar zoon Ikiedrolt G'
/
IJAer verleende het
land in 1816 eene grondwet.00k dââr ble-

nadeeld.Immers doordlen Brandenbtlrg zich
aanslootaan den Vrede van Praag,werdhet
land geheelen alverwoest.Aan kkltwarzenbery
wordt dan 0ok dof)r velen te laste gelegd,

ven in 1848 de woelingen nietuit,maarzj dat hj in hetbelang van Oostenrjk en van
werden door de soldaten en de burgerweer hetR.Katholieismusnietweinig heeftbjgebeteugeld.Vrjzinnige bepalingen,in datJaar dragen totverzwakking van Brandenburg,door den Landdag vastgesteld, werden door ja, sommigen verzekeren, dat hj zelfnaar
de nieuwe grondwet van 1854 vernietigd,en de keurvorsteljke waardigheid streefde en
de daarûp bjeengeroepen Laddangvolgdedes- een aanslag waagde op het leven van den
geljks eene readionaire rigting, zoodat de keurprins Feiedriclt F'ïIA:JVZ, doeh Oosmar
doodstrafenz.w ederw erdingevoerd.In 1864 heeft hem in zi
lne p'
Beitrsgen (1828)''
,uit
jgevierdé men er met opgewektheid hetso-laxig oëcieele bronnen geput,geheelen alvrt
regéringsfeest van den Vorst, die zich in

pleit.Dekwarzenber.qw erd door Georg '
X iJA:J-

1860 aan de zjde van Pruissen schaarde en
in 1867 overleed. Htj werd opgevolgd door
zjn broeder Alberten dezein 1869doorzjn
zoon Georg.Sehoon aanvankeljk deovereen-

meteerbewjzen overladen,t0taanvoerderder

sedert1871 t0thethetbuitsche Rt
lk.

schalk.Hj werdgeborenteW eenenden15den

Orde van de Johannieter ridders der balie
Brandenburg en Sûnnenburg en in 1634 t0t
stadhouder van de Mark benoemd.O0knahet

stemming tusschenregéringen vertegenwoordi- overljden van den Keurvorstwexdhjinzjne
ging veelte w enschen overliet,neigde eerst- w aardigheid bevestigd,en overleeë den lttlen
genoemde vervolgenstottoeqevendheid,zoo- M ei1641.
st ron Dekwarzenber.g,herdatin 1870eenevrjzinnigekleswetwerdinge- KarlTAiliwp
. , vnr
voerd. Ook Rekwarzbwrq-Rl
gdolstadt behoort t0g von Xrf- lf
x,een Oostenrjksch veldmaar-

Schw arzenberg is de naam van een

oud Frankisch geslacht, dat oorspronkeljk

den naam van Seinsheim droeg en in 1429

April1771,trad in 1788 alsluitenantindienst

bj het Oostenrjksche leger, onderscheidde

zich in 1789 in den 0orlog tegen de Turkenj

in den stand derRjksvrjheeren werd opge- nam in 1792 alsmaloordeelaan den slagbj

nomen.H et is sedert 1802 verdeeld in 2 m a- Jemappes, kommandeerde in 1793 a1s luitejoraten. Devertegenwoordigervan heteerste nant-kolonel een gedeelte der vôsrhoede en

is Joltan Adolf von ScAzncrzezlser.
g, geboren droeg in 1794 nietweinig b!jtotdeoverwinden Qzsten Mei 1799,- en van hettweede ning bj Château-cambresis.Gedurende den
K@rl rozl Relbwarzenbery, geboren den 5den veldtogtvan 1795 diendehj in hetlegervan
Julj 1824. Het vorstendom Sehwarzenberg generaalW%rmsertwasin 1796aanwezigbj
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degevechten bj W irzburg en Limburg,werd
generaal-maloor,volgdeaartshertog Karelnaar
Italië en trok vervolgens weder naar deRjn.
In 1799 washj aanvoerdervan hetcentrum
der vôörhoede,eerst aan de Rjn,daarna in
Zwitserland en streed bj Heidelberg dapper
tegen Ney.In laatstgenoemdJaarvoerde hj
alsluitenant-veldmaarschalk bevelbj Hohenlinden en dekte daarop den aftogt achter de
Enns.Gedurendeden vrede werd hj met0nderscheidene zendingen belast en in Maart
1805t0tvice-presidentvan denH0fkrjgsraad
benoemd.Bj hetuitbarsten van den nieuwen
oorlog tegen Frankrjk wisthj bj U1m zich
met het grootste gedeelte der kavallerie door
den vjand heen teslaan.In 1808 ginghjals
gezant naar Petersburg, maar verscheen in
1809 twee dagen vöörden slag bj Rvagram
in hetOostenrjkscheleger,nam hetbevelop
zich over een gedeelte der ruiterj en kommandeerde bj den terugtogt deachterhoede.
A1sgeneraalderkavallerie engezantteParjs
bestuurde hj de onderhandelingen over het
huweljk van Napoleon I metdeaartshertogin
Maria Zoz
àzl,waarbj hj te Parjseengroot

Elba erlangdehjhetopperbeveloverhetleger
der Verbondene Mogendheden aan de Bovenrjn,ontwierp metBlûelter en W ellingtonhet

operatieplan, doch verscheen te laat op het
slagveld om aan deoverwinning deeltenemen.

Bj zjn terugkeer te W eenen werd hj tot
voorzittervan den Hofkrjgsraad benoemd en
metonderscheidene goederenbegiftigd.Sedert

1817 washj aan deregterzjdeverlamd,en
overleed te Leipzig den 15âen october 1820.
In 1838 verreesbj Leipzig eengedenkteeken
ter zjner eere,en in 1867 werd teW eenen
zjn ruiterstandbeeld (van Höhnel)onthuld.Zjn zoon Iriedria Karl,veldwachtmeestergeneraal in Oostenrjksche dienst, geboren
den 3osten September 1800 en overleden den
Gden M aart 1870, heeft de gedenkschriften

van zjn vaderin hetlichtgereven onderden

titel:llAusdem W anderbuch elnesverabqchiedeten Landsknechts (1844- 1848, 5 dln)7'.

Felo .
5'?:#:f)s.ç Johann Frlt
fdc:, vorst 'von
dc/zzptvzezàlldr-t
/q een Oostenrjksch staatsman,

geboren den 2denOdober1800.Hjtradin1818
als kadetin dienstbj een oostenrjksch ku-

rassierreginaent, klom op t0t den rang Van
feestaanrigtte,datmeteennoodlûttigen brand ritmeester, maar vertrok in 1824 a1s gezanteindigde,en verwierfhetvertrouwen vanden schaps-attaché naar Petersburg.In 1826 ging
Keizer. Door tusschenkom st van dezen ver- hj alsgezantnaarLondenennaeenegeruchtkreeghjindenRussischenveldtogthetopper- makendegeschiedenis,waarinladyEllenborough
bevel over de Oostenrjksche hulptroegen, betrokken was, met baron Neumann naar

trok in Julj 1812 overdeBoegen berelkte Brazilië.Na zjn terugkeer was hj bj ver.
weldra Pinsk.Nadathjtevenshetopperbevel sc.
hillende ambassades werkzaam ,nameljk:
verkregen had overhetSaksische armeekorps, te Parjsen te Berljn,in 1838 te Turjn en
behaalde hj eenigevoordeelen op den Russi- in Parma,en in 1846 te Napels,waarhj
schen generaal Tormassow, doch m oestvoor hetbolwerk wasvanhetstrengsteabsolutismus.
de ovdxmagt de wjk nemen naar hd groot- De omwenteling ontrukte hem aa'
n zjn loshertogdom W arschau.Van dien tjd afbleef bandig leven.Toen bj een oproerteNapels
hj volgens geheime bevelyn werkeloos.Zjn de eervan zjn hôtelgeschonden werd,nam
korpstoefdehj Poeltoesk,maareendoorhem hj zjn ontslag en aanvaardde daarop als
gesloten wapenstilstand verzekerde aan de generaal-majoor het opperbevelover eenebriFransehen den vrjen aftogt. Op voordragt gade onderNugentin Opper-ltalië,streed bj
van. Napoleon werd hj tot veldmaarschalk Curtatone en Goito en w erd bevorderd t0t
benoemd, ging in April 1813 weder naar luitenant-veldmaarschalk.Na het dempen van

Parjs en deed vruchteloozepogingen,tusschen den October-opstand te W eenen werd hj den
Rusland en Frankrjk den vredet0tstand te 22sten November 1848 aan het hoofd van het
brengen. Daarna werd hj bevelhebber van ministérie geplaatst.Zjn ideaalwaseen mihet observatieleger in Bohemen en na Oos- litair-absolutistische, onverdeelde Oostbnri
jktenrjks oorlogsverklaring aan Napoleon over sche Staat. Door een verbond met Rusland
alle troepen der Verbondene Mogendheden. vernietigde hj den opstand in Hongarje en
Zjne positie naast de drie monarchen bj de deed de Pruissische eenheidspolitiek schipstrjdige gevoelens van M etternia en keizer breuk ljden.Hj verbond voortsdeDuitsche
A leœander waszeermoejeljk enbelemmerend middenstaten op hetnaauwstmetOostenrjk,
V00r zjne oorl
ogsoperatiën. Bj Dresden en herstelde den Bondsraad en zotht Pruissen
Leipzig gafhj geenebljken vangrooteveld- zooveel mogeljk tevernederen.Hj overleed
heerstalenten en hj ondersteunde vooralbj den 5den April1852.
het vervolgen der Franschen en den intogt

in Frankrjk
' in 1814 de sluwe politiek van

I'
riedria JpM s> Joseph Ot
7J-JQ ,vorst non
geboren den 6den April1809.

zgcF
zzncrzez/ldr-ç,

M etternia ,die Napoleon wilde verschopnen. Hj omhelsdeden geesteljken stand,werdcaEerst,naden slag bj AxdssurAubebesloot nonicus te Salzburg, in 1835 vorstbissehop
hj, naar Parjs op te rukken en zich van aldaar,in 1842 kardinaal-priester en in 1849
Geze sta; meester te maken.Doûr de Ver- vorstbisschop van Praag, 1id van het Huis
bondene Mogendhedenmetridderordenversierd der Heeren en leider der classicaal-feudale

en donr keizer Franz met de heerljkheid partj in Bohemen.
Tot het Huis Sclnwarzenberg behoort verBlumenthal begiftigd, keerde hj van het
oorlogstooneelterug,om aan de beraadslagin- moedeltlk hetFrieschegeslachtSehwartxenberg

gen der ministers deelte nemen en de Oos- en W '
tIA6Z/JtZZI,
SJMF. Het vestigde zich in ons
tenrjksche krjgsmagt op beteren voet te Vaderland in den aanvang der 17deeeuw ,en
brengen. Na 4en terugkeer van Napoleon uit onderscheidene leden daarvan zjn in tle be-
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trekking van grietman werkzaam geweest. het Duitsche Middengebergte.DoorhetdwarsAfzonderljk vermelden wj den geleerden dal der Kinzig wordt het Schwarzwald in
Geory Frederik,baron thoe tgc/zvccg/zezzùdr.g en eenegrootere zuideljkeeneenekleinerenoorH ohenlansberg, op de state ter Horne te deljke helf
'
t gescheiden (Obere en Untere

Beetgum gevestigd.Hj was curator van de Sehwarzwald).Het centrale berggevaarte van
hoogeschool te Franeker, m aakte zich ver- het Schwarzwald is de Feldberg ten oosten

diensteljk door de uitgave van het?yF'riesche van Freiburg (1494 Ned.elho04).Vandaar
Charterboek'' en overleed te 'sGravenhage
den 6den Augustus 1783.

Schw arzw ald (Het), een gebergte in

het zuiden van Duitschland, loopt a1s een

hooge wallangsde Boven-Rtjn en strektvan
S:ckingen aan deRjn totaan Dl
lrlat!
h zieh
uit in eene noord-noordwesteljke rigting Over
eene lengtevan 158 Ned.mjl.Hetheeftzjne
aanzienljkste breedteen hoogteinhetzuiden,
waarhetmetzjn heuvelaehtigenJurazoom van
Miillheim aan deRjn t0taandeW utaeh zich
uitbreidtovereene breedte van 60 Ned.mtjl,
terwjl het in het noorden tusschen Durlaeh
en Pforzheim eene breedte heeftvan slechts

30 Ned.mi
jl en door het da1 der Kreiehgau van het Odellwald is gescheiden. Ztjn
steilste wand is westwaartsnaarhet Rjndal
gekeerd en hier is ook de voetvan hetgebergte het laagst gelegen, daar het Rijndal

strekken zich bergruggen in alle rlgtingen uit.
T0t de hoogste koepels in het zuidw esten
behooren de Be(
l1
che
179
n Ne
(14d
1.
5 el
Ned. el hoog),
de Knhlgarten
hoog) en de

boschrt
jke Blauen (1167 Ned.elhoog).Inhet
zuiden verheFen zicb dt!Herzogshorn (1341
Ned..el hoogl, de Blöszling (1254 Ned. el
hoog) enz.,en in hetOosten en noorden de
Erzkasten (1286 Ned.elhooglen de Kandel
(1243 Ned. el hoogl.Niet zoo hoog is het
Untere Schwarzwald, waar de gemiddelqe
hoogte slecbts 600 Ned.elbedraagt. De ber-

genzjnhiermeertafelvormiy.Hetvoornaamste

gevaarte is hier de hornisgrlnde (1116 Ned.el
hoog), de Kniebispas (973 Ned.elhoogl,de
Badener Höhe (930 Ned.l
?lh00g),deHohen
Staufen (672 Ned.el hoog)
, en de Hochkorf
(1041 Ned, el ho0g). Eigenaardig zjn er de
kleine bergmeren en veenen,zooalsdeFeder-

van Durlach t0tBaseleene rjzing heefivan see,de Schluchsee,de Titisee,de Mumm elsee

11; tOt slechts 245 Ned. el.ln het zuiden en deW ildsee.M etuitzonderingvandehoogste
daalt deze vallei van den m ond der Aar tot koepeltoppen zjn de bergen in hetSchwarzBaselvan 315 t0t 245 Ned.el. Aan de oost- waltl digt begroeid met naaldhout.Aan de
zjde daarentegen is de helling zoo Qaauw , donkere kleur van dit geboomte ontleendehet
dat men alleen aan de verm eerderde bosch- Schwarzwald zjn naam, terwjlhet bj de
gronden bemerkt, datmen hetSehwarzwald Rom einen dien van Silva Marciana (Mark0bereikt. Aldaar ligt Villingen 430 Ned. el mannenwoud) droeg. Er zjn eenige merkhooger dan hetaan den westeljken voetge- waardigebergpassen,en doorditgebergteloopt
legene Freiburg,en D ornstetten 439 Ned.el de in 1873 voltooide Schwarzw aldspoorweg,

hoogerdan Ofenburq.Degedaantederbergen die btj OFenburg (aan de ljnManheim-Basel)

is in het algemeen ln hetSchwarzwald eentoonig;m en vindter veelalafgerûndekoepels
en tafelvorminge, door diepe dalen gescheidene bergen en bergkammen,dieechtergeene
doorloopende bergketens vormen.M en heeft
er vele bronnen en beken,die zich zuid- en

een aanvang neemt,in hetKinzigdaltotaan
Hausach en in het Gutachdaltotaan Triberg
opklimt en vervolgens langs de Brigach naar
Donauesehingen afdaalt; deze sehilderaehtig
vogrtkronkelende spoorweg loopt door 38
tunnels.
DevoornaamstegesteentenvanhetSchwarzwestwaarts naar het Rjndal spoeden en aan
de noordoosteljke helling naar de Neckar. wald zjn graniet,gneis en bonte zandsteen;
Intusschen behoort ook een klein gedeelte voortsheeft men hier en daar leisteen,steendezer helling t0t het stroomgebied van de kolen en roodliggend,benevensuitbarstingsDonau. Naar de Neckar vloeit de Enz met gesteenten.Hetqnei
svormterdekern en is
de Nagold, en regtstreeks naar de Rjn hetm eest verbreld,en daaromheen vindtm en
snellen ten zuiden de W tltach, de Alb,de een gordel van graniet. Ook lzeeft men er
W ehra en de W iese,en ten westen de K an- porier en jzererts, alsmede eene menigte
der, de Neumagen,de Elz metde Dreisam , minerale bronnen. Van deze worden die van
de Kinzig,de Rench,deAcher,deSandbach, Baden-Baden, Huberbad, Badenweiler, Sëcde Oos,de Murg en de Alb.De belangrjkste kingen,W ildbad enz.druk bezocht. H et klivan deze rivieren is de Kinzig, die aan de maat is er in de hoogstgelegenestrekenguur.

oosteljke helling ontspringt,dwars door het Dâârvoertdewintern0g heersthappj,wangeheele gebergte dringten bj Kehlzich uit- neeraan den voetvanhetgeberqteallesreeds
stort in de Rjn. Dûor natuurschoon, door groeiten bloeit.Hiez'komtdedrulftotrjpheid,
afwisseling van bevallige en sehilderaehtige
landschappen onderseheiden zich vooral de
dalen van de Murg en van de Gutach,de
Höllenpasz inhetFreiburger dal,hetMunsterdal en de dalen van de W iese, Svehra en

Alb. Van de watervallen zjn die van den
Fallbach bj Triberg, waarhetwater langs
7 terrassen 170 Ned. elnaar beneden stort,
en die van d0n Lierbach bj de bouwvallen
van hetklooster Allerheiligen de fraaiste van

=

hier oogst men,behalve hetgewone ooft,

amandelen, walnoten, echte kastanjes enz.,
terwjlde hoogergelegeneakkersslechtsz0merkoren, aardappelen en vlas leveren. De

uitgestrekte weiden zjn er in een goeden
staat en bevorderen ereeneaanzienljke veefokkerj.T0t400Ned.elbovendeoppervlakte
der zee vindt men er wjngaarden,t0t800
Ned.el beukenboomen en fjne dennen,en
daarboven t0t 1320 jNed. el grove dennen.

B

SCHW àRZW ALD- SCHW EIGGER,

De bewoners van hetgebergte,dat methet Reichenbach,Striegau,W aldenburg,Bolkenoosteljk gedeeltet0tWiirtemberg en voor'
t hain en Landeshut. Het werd in 1728 door
overiget0tBaden behoort,zjn inhetzuidsn Bolko I gestichtj doch verviel in 1741 aan
van Alemannischen,in hetoosten van Zwabi- Pruissen.- Deevenzoogenoemdestad,vooral
sehen en in hetnoorden van Frankischen00r- bekend door het beleg van 1762, te voren
sprong.De gemeenten bestaan er in het wes- 'de hoofdstad van het vorstendom ,thansvan
ten en zuiden uitverstrooideboerderjen,en een distrid , ligt aan de W eistritz in een
deze zjn in hetzuiden eenigermate in Zwit- vruchtbaar daltusschen hetZobten-enEulenserschen bouwtrant opgetrokken. De belang- gebergte, 247 Ned. elboven de oppervlakte
rjkstebronnenvan bestaanzjnerhoutcultuur der zee, en aan den spoorweg van Liegnitz
en houthandel.Zware stammen worden langs naar Kamenz. Men heeft er 4 kerken, een
houtwegen naar de beken en langs dezenaar oud raadhuis met een vermaarden kelder,
de Rjn gevoerd.O0k heeft men er onder- een archief,een schouwburg,een gymnasium ,
scheidene zaagmolens. In sommige gedeelten onderscheidene andere scholen,een garnizoen
van het gebergte vervaardigt m'en keurig en ruim 21000inwoners (1877).Menvindter
houtsnjwerk, stroohoeden en de'bekende voorts machinen-en naaldefabrieken,meubelSchwarzwalder uurwerken.Van alle kanten makerjen,pottebakkerjen,orgelfabriekenenz.,
kan men langs spoorwegen t0thet gebergte en vooralhet bier van Schweidnitz heefteene
naderen,en het wordt in den zomerdoorvele groote vermaardheid. Deze stad is tevens de
reizigers bezocht.
graanmarktderomliggende,volkrjkeoorden.
Schw arzw ald-Kreits is de naam van De voormalige vestingwerken zjn erin 1864
een district illhet koningrjk W iirtemberg; gesloopt en in een fraaipark herschapen.
Schw eigger. onder dezen naam vermelhetomvathetwesteljk,bergachtiggedeeltedes
lands, grenstin hetnoordenaanBaden enaan den wj:
de Neckarkreits,in hetoosten aan de DonauJokann Ralomo O& i.
:f& 1 Soltweigger, een
kreisen Hohenzollern en inhetzuidoosten,zui- verdiensteljknatuurkundige.Hjwerdgeboren
den en westen aan Baden,en teltop 89,69 D te Erlangen den 8sten April1779,studeerde
geogr. mjl bjna 445000 inwoners (1875), aldaar, vestigde er zich in 1800 als privaato
nderwelke zich naçenoeg 117000R.Katho- docent,en werd in 1803 professor in dewislieken en 1350 Israëlleten bevinden.Hetland en natuurkunde aanhetgymnasium teBaireuth
iswegens het Schwarzwald en den Alpberg- en in 1811 aan de polytechnische schoolte
achtig,w ordt doorde Donau,de Neckar,de Niirnberg.In 1817 werd hj hoogleeraar in
Enz,de Nagold enz,bes/roeid en heefteenige de natullr- en scheikunde te Erlangenj in
vruchtbare dalen,maarbehoortvoor''toverige 1821 te Halle, en overleed aldaar den 94en
t0t de m eest w oeste gedeelten vart M idden- September 1857.Zjn onderzoek strektezich
Europa. De voornaamste voortbrengselen zjn tlitt0t de eledriciteiten hetgalvanismusyen
er: hout,groenten,oof
t,vlas!jzerjturfen nadat hj reeds in 1808 een electrometervermarmer.De hoofdstad is Reutllngen.
vaardigd had,bedachthj vervolgensden naar
Schw egler (Albert), een verdiensteljk hem genoem den magnetischenmultiplicator.In

godgeleerde en wjsgeer, geboren den loden 1815 belastte hj zieh metde redactl
'evan het
Februarj 1819 teMichelbach in W iirtemberg, 1!Journal fiir Chemie und Physik''. Voorts
studeerde te Tiibingen en kwam door zjn schreef hj:lrEinleitung in die Mythologie

geschriftoverhetM ontanismus en dooronder- auf dem Standpunkte der Naturwissenschaft
scheidene verhandelingen in de rrrheologische (1836)'
', - pueber naturwissenschaftliche
Jahrbiieher'' van Zeller in botsing met de Mysterien in ihren Verhëltnis zur Literatur

kerkeljke overheid in W iirtemberg: zoodat des Altherthums(1843)'',- rueberdasElekhj degodgeleerdeloopbaanverliet.Hjstichtte tron der Alten (1847)'5, - en pueber die
in 1843 de rlahrbiicher derGegenwart'',die stöchiometrischeReihen (1853)''.
tot in het mldden van 1848 in het licht verKarl ScF
zît
ldkt
pr, een uitstekend oogheelschenen, en vestigde zich in eersktgenoemd kundige en een zoon van den voorgaande.
Jaar als privaatdocent in de wjsbegeerteen Hj werd geboren te Halleden 29StenOdober
oude letteren te Tiibingen,waarhjin 1848 1830, studeerde te Erlangen en te Halle in
tot buitengewoon hoogleeraar werd benoemd

en den 5den Januarj 1875overleed.Vanzjne
geschriften vermelden wj:pDasnachapostolische Zeitalter(1846,2 dln)'',- l,fleschichte
der Philosophie im Umrisz (1848;9de druk
1876)'',- s:RömischeGeschichte(1853- 1858,

de geneeskunde, werd er assistent aan de
geneeskundige kliniek, vestigde er zich a1s
privaatdocent, hield zich voorts bezig met
microscopische anatomie en vertrok vervolgens

naar Berljn, om erzich onderAlbreeht'
lps
Gràje
' aan de oogheelkunde te wjden.Hj

3 dln;2de druk 1867- 1870, voortgezet door bleef er t0t 1865: volbragt eene reis naar
Clason,1873- 18762dl4 en 5)'',-.en :,
Ge- New-York , zag zlch in 1868 benoemd t0t

schichte der griechlschen Philosophie (1859;
2de druk 1870)''.
Schw eickhardt(KatharinaW ilhelmina),
zie Bélderdqk.
Schw eidnitz, te voren een zelfstandig
vorstendom in Neder-silézië met omstreeks
225000 inw oners op 44 D geogr.mjl,omvat
thans de Pruissische distriden Schweidnitz,

hoo/leeraar te Göttingen en is sedert 1871
a1s opvolger van ron Gr#/e,professor en djrecteur van de inrigting voor oogljders te
Berljn. Hj schreef0.a.:pvorlesungen iiber
den Gebrauch desAugenspiegels(1864)''
,Handbuch derspeciellen Augenheilkunde(3de
druk 1875)/',- en srsehproben(1876,met48
platenl''.

SCHw EIGHXUSER-SCHw ERIN.
Schw eighhuser (J0han),eenverdienste1jk beoefenaar der oude talen, geboren te
Straatsburg den 26sten Junj 1742,legde zich
teParjstoeop hetHebreeuwschenArabisch,
en werd in 1778 hopgl
eeraar in zjne geboorteplaats. Gedurende de Revolutie in den
kerker geworpen, zag hj zich laterweder
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en zwierf onder sRj
otde
al
tlehj
nde rond ill
trjn
d0
tn
den loden
ZTvaben en aan de

December1561inW iirtembergoverleed.Zjne
gevoelens heeft hj openbaargemaaktin zjn
rBekandtniss und Rechenschaftvonden Hauptpunkten des christlichen Glaubens (1547)''.
Eerstna zjn doodvormden zjneaanhangers,
geplaatst aan de école centrale te Straatsburg Sawenkfeldianen genaamd,in Silézië afzonen benoemd t0t1id van de Académie des Ins- derljkegemeenten,welkezichonderscheidden
criptions.In 1824 legdehj hethoogleeraars- dooreenegestrengekerkeljke tucht.Zjwerambt neder en overleed den lgden Januarj nen door deJezuïeten vervolgd envertrokken
1830.Hj leverdevoortreffeljkeuitraven der naarMarylanden Philadelphia,waarzjthans
werken van Apponus(1785,G dln)'',- P0- n0g bestaan en wegens werkzaamheid,matig!!#ïl.
:(1789-1795,9 dln),- Seneea (1809, heid en regtvaardigheid eene hooge achting
Q dln),- alsmede een mtzexicon Herodoteum genieten.

Schw erin N een t0t het groothertogdom
Mecklenburg-schwerin behoorend vorstendom ,
opvolgde,heeftzich alsschrjverbekend ge- was te voren een bisdom ,in 1167 door Henmaakt en overleed den 14den M aart1844.
tlrik de Zeclfzl gesticht, doch het werd in
Sehw eitzer (Jean Baptista von), een 1648 meteene oppervlakte van 13,6 D geogr.
staatkundig en dramatisch dichter, geboren mi
jlgeseculariseerd en aan hetHuisMecklenden lzden Julj 1833 te Frankfbrt aan de buxg toegewezen. Reltwerin is tevens de
Main,bezochthet doordeJezuïetenbestuurde naam der hoofdstad van bovengem eld grootlycéum te Aschaffenburg,laterhetgymnasium hertogdom.Zjligtin hetdistrietMecklenburg,

(1824?2dln)''.- O0k zjnzoonJeanGeoykoy
ts
fcA'?
,pdlpA#fz.sdr,die hem

in 1824alshoogleeraar

aldaar, studeerde vervolgens te Berltjn en te datbj eeneuitgebreidheidvan 132 L geogr.
Heidelberq in de regten en vestigdezich a1s mjl de grootere westeljke helft des lands
htig oord, aan de westadvocaatln zjnegeboortestad,Meerdan met omvat, in een prae,
zjne betrekking hield hj zich echter bezig zjde van het àleer van Schwerin,tusschen
met de staatkunde en de fraajeletteren.Niet eenige kleine meren en aan den spoorweg
lang na 1860 betoondehj zjnebelangstelling van Hagenow naarRostock.Zj bestaatuitde
in de sociaal-democratische beweging, werd
in 1864 na den dood van La8salle president
van de algem eene Duitsehe w erkliedenvereeniging en belastte zich met de redactie van
den l?social-democrat'' zoodat hj gedurig in
onaangenam e aanraking kw am metde Pruissische regéring.In 1867 werdhjatkevaardigd
naar den Noord-Duitschen Rjksdag;toen hj
echter ixl 1871 bj het verkiezen van leden

van den Duitschen Rjksdag denederlaagleed,
legde hj hetvoorzitterschap neder,Om zieh
onverdeeld aan debeoefening derfraajeletterkunde te wjden,maar overleed reedsden
28sten Julj 1875.Hj schreef een aantal tooneelspelen, van w elke onderscheidene m et
bjvalwerden ontvangen.W jvermelden:,,Alcibiades oder Bilder at
ls Hellas (1858)'',Friedrich Barbarossa (1858)9', - rrcanossa
(1871)/' - l?DieDarwinianer(1875):',- lrDie
drei Staatsverbrecl
her (1876)'')- en ?JEpide.
misch (1876)''.Daarenboven leverdehp:pLu-

Oude en Nieuwe Stad, de Paulsstad en de

Voorstad;er zjn 6 pleinen,fraaje straten
en vele aanzienljke gebouwen,waartoe inde
eerste plaatshetgroot-hertogeljk kasteelbehoort.W jders heeftmen er4 kerken1eene
synagoge,eenigepaleizenteenestoeterj,een
schouwburg, een muséum enz.Deze stad is
sedert 1847 de residentie van den Groot-Hertog, de zetelvan hetministérie,van eenige

reqtbanken enz-j en er zi
jn onderscheidene
inrlgtingen van onderwjs.kethetgarnizoen
teltmen ernagenûeg28000zielen (1875).
Schw erin ,een der oudstegeslachten van
Pommeren, is in onderscheidene ljnen verdeeld, welke thans nog bloejen.Tot dat geslaehtbehoorden:
Otto rpzl Sawerin, geboren in Pommeren

den 8sten Maart 1616. In 1638 trad hj als

kam erheer in dienst van den keurvorstGeor.g
WGJAeI- von ./rt-#dz3?lf4rg
d in 1645t0t
. en wer
geheimraad bevorderd. Toen de groote keurcinde oder KapitalundArbeit,socialpolitisches vorst I'riedriclö '
IFïlAelzl in 1646 in hethu-

Zeitgemëlde (1864,3 dln)''.

weljk trad metprinsesLouiseAàlriefferan
Schw enkfeld (Kaspar von), de stiehter Orl4./d, zag Sehwerin zich benoemd t0t haar
ogperhofmeesteren latertotopvoedervanhare
te Ossig bj Liegnitz,wasdetelg van een klnderen K arl A'zzlil? I'rledrielt en Lwdwi-q.
adelljk geslacht, studeerde o.a. te Keulent Tevens was hj voorhetkeurvorsteljk echtverkeerde alsjonkeraanverschillendeHoven, paar een invloedrjk raadsman.ln 1648 werd
werd raadsheer bj den hertog kp
ozlLieqnitz, hj in den rjksvrtjheerenstand Opgenomen,in
eener Protestantsehe secte en geboren in 1490

dpch helde sederteen bezoek teW ittenbergin

1654 t0t erfkamerheer van Brandenburg

1522,waar htl met Karlstadtin aanraking verheven en in 1658 tot eerste-minister en

kwam ,niet weinig over t0thetProtestantis- voorzitter van den geheimen raad benoemden
mus en bevorderde de verbreiding daarvan in metvele goederen begiftigd.Hj overleed den
Liegnitz.W eldraechterwashjhetmetLuther 14den November 1679.
oneens over de leer der regtvaardigmaking,
Kurt OArs:/ozJ,, graaf von ScFl/
lpdzil, een
sprak op dweepzieken trantvan de rgeeste- Pruissisch generaal-veldmaarschalk. Hj werd

ljke bevinding''van Godsgenade,werd des- qeboren den zGstenOdober1684 opsvuseken
wege in 1528 uitzjn vaderland verbannen ln Zweedsch Pommeren, bezocht de univer-
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siteiten te Leiden, Greifswald en Rostock,
trad in 1700 a1svaandrig in dienstderGenerale Staten en in 1706 als kolonelin dienst
van den hertog ran .
v eckldpllr-g.tgtWlcdrih),op

vjand tedoen oprukken,doch zonk nà weinige schreden ter aarde,door5kartetsschoten

doodeljk getroFen. Een fraai gedenkteeken
wjst de plaats aan,waarhj gesneuveldis,
wiens last hj van 1711 t0t1712een geheel terwjlI'
rederik 11te Berljn een standbeeld
Jaarbj KarelXI1teBendervertoefde.roen terzjnereeredeed verrjzen.
Yaœimiliaan graafroné'c/llnerïl-Tl/ztzr,een
Vö6r-pommeren, waar zich zjne goederon
bevonden, in hetbezitkwam van Pruissen, Pruissisch staatsman,geboren den 3osten De-

trad hj in 1720in dienstvankoningFriedriel
s cember 1804 te Boldekow bj Anklam. Hj
W ilhelm 1.Deze belasttehem metonderschei- studeerde te Heidelberg en te Berljn in de
dene zendingen, schonk hem in 1;Q2 te regten,trad in 1834 in het huweljk met

Frankfort aan de oder een regiment en be- H ildeyard,eene doehtervan Schleiermaeheren
noemdehem in 1730totgouverneurdervesting bepaalde zich bj het
.beheer der vaderljke
Peitz en in 1734 totluitenant.generaal. Daar goederen.In 1833werd hj benoemdt0tlandhj in groote mate de gunstgenolltvan den raad, in 1840 t0t 1id van den Provincialen

Koning,vergezelde hj dezen op verschillende Landdag en in 1842 tot diredeur eener crereizen.Frederik 11 nam hem op in den gra- dietvereeniging. MTegens zjne jverige bevenstand en verleende hem den titel van moejingen ten behoeve derGustaaf-Adolf-vergeneraal-veldmaarschalk. Ingewgd in 'sK0- eeniging benoemde de Koning hem tot1idder
nings veroveringsplannen. erlangde hj het synode en hj bestreed aldaar metAuerswald
bevel over de troepen, die bj den invalin de verregaande orthodoxie.Op den VereenigSilézië bj Krossen waren bjeengetrokken, den Landdag was hj afgevaardigde derridveroverde Liegnitz,Jauer en Schweidnitz,en derschap en,vestigdezjne aandaehtvooralop
trok den 3denJanuarj 1741metIkederik11 eene verbetering dergrondwet,belastte zich
binnen Breslau.Vandaarrukte hj voorwaarts na de gebeurtenissen van Maart1848 in het
naaropper-silézië,maakteden lzdenJanuarj ministêrie Campl
tausen metdegortefeuillevan
zich meester van hetkasteelOttmachau,OVOI'- Eeredienst, m aar nam na welnige maanden
schreed den 15den de Neisze en veroverdeden zjn ontslag. Nu werd hj afgevaardigd naar

Jablunkaupas.Bj Mollwitz belastte hj zich hetDt
litscheParlementen wilde erderjksmet het opperbevel en besliste de overwin- grondwet tot stand gebragt zien door de
ning en tevens het l0t van Siléziiq.Hoewel zamenwerking der verschillende landen, z00-

gewond, vervolgde hj den vjandtvermees- dat hj zjn mandaat nederlegde., toen het
terde Brieg en noodzaakte Breslau,den K0- Parlement haar naar eigen goedvinden w ilde
ning van Pruissen te huldigen,waarop deze vaststellen. Na dien tjd was hj steeds 1id
hem t0t gouverneur der vestingen Brieg en
Neisze benoemde.In het midden van December rukte hj voorwaarts naar M oravië en
deed er zjne troepen de winterkwartieren
betrekken,doch begafzelfzichterherstelling

van het Huis van Afgevaardigden in Pruissen
en m eor dan eenmaalpresident der vergade-

ring.In Julj 1859 werdhjministervanBinnenlandsehe Zaken, onderseheidde zich door

vrjzinnigheid en zachtmoedigheid, nam in
zjner gezondheid naar Aken.Bj het uitbar- 1862 zjn ontslag,en werd kortdaarnaweder
sten vaé den Tweeden Silézisehen Oorlog gekozen t0t 1id van het Huis van Afgevaar-

deed hj in Augustus 1744 een gedeelte van digden,'waar hj alshoofdleider derLiberalen
krachtig in verzetkwam tegen von.Wié'-lrck.
In 1866 voegde hj zie'
h bj de Nationaalvan September bj Praag met den Koning. liberalen, werd lid van den Noord-Duitsehen
Op den loden Septembez'werden de loopgra- en Duitschen Rjksdagyalsmede van den steven vöör Praag geopend, op den llden ver- deljken raad van Berljn, en overleed den
overde Sehwerin den Ziska-berg,die de stad 3deu Mei1872.
domineerde,en deze gafden 16den zich over.
Schw etschke(KarlGustav),een verdiehToen Frederik 11 zich in den winter genood- steljk schrjver,geborenteHalleden 5denApril
hetPruissische legeruitSiléziënaarBohemen
trekken en vereenigde zich in den aanvang

zaakt zag, naar Silézië terug te trekken, 1804,studeerde aldaar en te H eidelberg in de
droeg Reltwerin niet weinig bj t0thetOrdeljk letteren, werd w egensdeelneming aanstudenvolvoeren van den terngtogt en begaf zich tenvereenigingen (Burschenschaft) in Halle
vervolgens naar zjne goederen in Achter- gerelegeerdt doch in 1825 geplaatst in den

Pommeren.Bj hetontbranden vantlenZevenjarigen 00rl0g werd hj belastmethetopperbevel over het 3de Pruissische armeekorps,
waarmede hj na den slag'bj Lobositz in
Bohemen vielen de vereeniging van Pieeolovïpien Browneverhinderde.Hj opendeden
veldtogtvan 1757 wederom met een invalin
Bohemen, waar hj deXostenrjkersaan het
wjken bragt,zoodathj zich bj Praag met
den Koning kon vereenigen.Teen in den slag
bj Praag (6 Mei)de infanterievan denlinker
vleugelvoorhet kartetsvuur derOostenrjkers
begon te deinzen,greep Rehwerin eenvaandel
van zjn regiment,om 4it wedertegen den

boekhandel van zjn vader en belastte zich

in 1828 met de redactievan den :,llalle'schen

Kurier'. Na hetjaar1840 bemoeidehj zich
jverig metdebelangen van hetProtestantismus,werd medestichter dervrjegemeenten#
voorts 1id van hetVöör-parlement te Frankfort en daarna van den Rjksdag,waar hj
t0tde Casino-en Keizerljke partj behoorde.
Hier verschenen zjne psrovae epistolae obscurorum virorum (nieuwe drnk 1874)'' en
laterzjne rNovaeegistolaeclarorum visorum
(1855)' ter bestrjdlnr van de Pruissische
reactie. Van zjne overlge geschriften vermelden wj:rBismarckias(1867;6dedruk 1870)5')
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inias (1869; 3de druk 1870)'', - Ned. el en door de Pragelteen voetpad ter
pvarz
Zeitgedichte (1873)'', - pvoral
tademisehe hoogte van 1543 Ned. e1. Het klimaat der
Buchdriickergeschichte derStadtHalle(1840)'', hoogere bergstreek verschilt eraanmerkeljk
us Germaniae literatae van datderdalen.De veeteeltiserderjkste
pcodex nundinari
bisecularistllsoen 1877)''- XPalsographisehe bron van bestaan. Voorts heet't men in EinNachweis der Unechtheit der sogen.Kölner siedeln eenestoeterj,en slechtshieren daar
-

Freimaurerurkunde v0n 1535 (1843)''
,- pzur eenigen land- en wjnbouw ,doch veelooft,
Gesctichte des rGaudeamus igitur (1877)''
,- terwjl er tevens hotlt wordtuitgevoerd.De
en pNeue ausgewëhlte Schriften (1878)''.
bodem leverterwjders:verschillendesoorten
Schwind (Moritz von),een uitstekend van marmer,sljpsteenen,kalk,gips,leem en
historiests
hilder en teekenaar, geboren te turf.In sommige plaatsen vindtmen er bloei-

W eenen den zlsten Januarj 1804, ontving Jende katoenspinnerjen en katoenweverjen.
eene goede opvoeding en oefende zieh ver- Daar deRigimet zjnekunstigespoorwegen

volgens in de kunst onder de leiding van en praehtige hôtels o'
p het grondgebied van
Iu'
ltdwi.q k
gcFzAlprr,bezochtdaarnadeAcadémie, Schwyz gelegen is,brengen touristen er vele
zette zjne studie te Mtinchen voort in het voordeelen aan de bew oners, en de bedeatelier van Cornelills en behoorde t0tdekuns- vaartgangers naar Einsiédeln desgeljks.De
tenaars,die de nieuweyebouwen vankoning bevolking, ten bedrage van nog geen 50000
Lodewl
jk met muurschllderingen versierden. zielen,is van Alemannise,hen oorsprong en
In de boekerj der Koningin penseelde hj onderscheidt zich door vaderlandsliefde en
tafbreelen uit de gedichten van Tieek en ont- vrjheidszin. De inwoners beljden er bjna
wierp voorstellingen uit de geschiedenis van allen de R. Katholieke godsdiensten behooKarel de Grppfe in de Karlszaal van den ren t0t het bisdom Chur. Behalve hetver-

burgt Hohenschwangau. In 1832 .
begaf hj maarde Benedictjner klooster Einsiedeln heeft
zich naar Rome en na zjn terugkeer schil- menertweeCapuejner-en4nonnenkloosters.
derde hj voorde zaalvan Rudolfvan .
/.
Jcà.
:- llet onderwjs wordt er langzamerhand verbnrg in den rlfönigsbau'' eene groote t'
ries. beterd,maar laatn0g veel te wenschen over.
ln 1838 voltooide hj zjnegrootemuurschil- De thans in SebWyz geldende grondwet is

deringen in het kasteelRödigsdorf bj Leip- er den llden Julj 1876 doorhetvolk aanzig. O0k voor Karlsruhe, Frankfort aan de genomen.Zj onderwergtalle wetten en verMain enz. leverde hj prachtige stukken.In dragen, alle uitgaven ln eens van meer dan
1847 werd hj benoemd t0tprofessor aan de 100000 francs en alle Jaarljksche uitgaven
Académie te Mi
inchen, en schilderde o.a. van m eer dan 20000 ttancsaan de goedkeubj de herstelling van den W artburg merk- ring van het volk.Tw eeduizend stem gereg-

waardige tooneelen uit het leven van de Hei- tigden kunnen het initiatiet
'tot hetvoordralige Eloabetlt en uit de geschiedenis der gen van w etten nem en, en vierduizend de
landgraven van Thiiringen. Voorts vervaar- wetgevende en de uitvoerende magt ontbindigde hj fraaje cartons voor beschilderde den. De eerste berust bj een cantonnalen
ramen in kerken te Glasgow en te Londen, raad,voord6n tjd van 4jaardoorhetvolk
alsmede eene reeks van sierljke aquarellen, gekozen; voor ieder 600-ta1 inwoners wordt
en overleed te Miinchen den 8sten Februarj éên lid derwaarts afgevaardigd. De tweede
1871.
is in handen van een doorden cantonnalen
Schwyz, één der 3 Zwitsersche purkan- raad benoemden regéringsraad! welke uit 1
tons''en der4 rW aldstëtte'')grenstin hetoosten leden bestaat onder het voorzltterschap van

aan Glarus, ln het zuiden aan Urien (door den landamman. Hethûogste regterljke lighet Yierwaldststter Meer)aan Unterwalden, chaam is er het desgeljks door den cantonin hetw estenaanLiizernenZugeninhetnoor- nalen raad voorden tjd van 6jaarbenoemde
den aan Ziirieh en St.Gallen,en heett eene

uitgebreidheid van 161/2 E) geogr. mjl.Het
stekt zich uit over de Vöör-Alpen en behoort gedeelteljk tot het stroomgebied der
Reusz, gedeelteljk t0t dat der Limmat. De
beide deelen - Inner- en Auszer-Schwyz
ztjn gescheiden door de Schwyzer Alpen!:an
welke wj vermelden: den W ilden M'lggis

cantongeregt, dat 9 leden telt. In 1876
waren de inkomsten van het canton ruim

406000,de uitgaven bjna 432000 francs,terwjl de openbare scht
lld er eene som beliep
van ruim ll
/sdemillioen t'
ranes.- Dehoofdplaats van het cantont desgeljks Schwyz
geheeten? ligt? a1s uitgespreid op groene
Alpenwelden, ln een bekûorljk da1en telt

(2284 Ned.elhoogl,den Drtl
sberg(2281Ned. ruim 6000 inwoners. - De ingezetenen van

el l1oog), de beide Mythen (1903 en 1815 dit canton begaven zich in de Mdeeeuw vrjNed. el h0ogl, den Roszberg (1582 Ned.el willig onderdebeschermingvan den Keizervan
h0og) enz. Het centrum van Inner-schwyz Duitschland en in 1110 wegens binnenland-

is het Dal van Schwyz,van het Vierwald- sche verdeeldheid onder die van den graaf
st:tter Meer door den Rigien van het Schà- ran Lenzbnrg.Toen zj kort daarna (1114)in
chendal door de Kinzigketen (metden W ind- botsing kwam en met den abt van Einsiegelle, 2759 Ned. el hoog) gescheiden. In deln w egens hetbezit van w eilanden,m aakAuszer-schwyz heett men hetvan deAad00r- ten zj zich l0s van den Keizer en van het
stroomdeW âggidalenhetdalderSihl.Debeide Rjk en werden deswegein den Rjksban en
deelen van Sehwyz zjn verbonden door den door den bisschop te Constanz in den Kerke-

Sattelbergpas (900 Ned. el hoog), door den ljken ban gedaan.Keizer R'
xdolf '
t)
t?4 Habs-

Haken, een voetpad ter hoogte van 1393 ??lr# herstelde hen in 1251 in hunne regtem
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Nadathet reedsin 1292 tegen AlbêeehtI een aan die van den Atlantischen Oceaan t0t in
verbond gesloten had met Urien Unterwal- Bretagne en Normandië.De middensteschalen
den, vereenigde het zich na den slag van der bollen worden voorgeneeskundig gebruik

Morgarten (1315) met genoemde cantonst0t op Malta,in Calabriëen Spanjeverzameld.
een eedgenootschap. Het geheele land ont- De b0lbevat 220/0 suiker,veelg0m ,sljmj
ving naar ditcanton den naam van Schweiz eene extractiefstof(
scillitine)en scheryekris(Zwitserland). De Schwyzers namen daarop tallen van zuringzuren kalk, welke Jeuking
en
e:
n
br
andend
gevoe
l op de huid veroorroemrjk deelaan den vrjheidsoorlog.- Bj
de veranderde indeeling van Zwitserland in
1798 werd Schwyz met Uri, Unterwalden
en Zug t0t het nieuwe canton W aldstëtte

zaken. Dit gewas behoort t0tde oudste geneeskrachtige planten en werdonderden naam
van roog van Typhon''reeds door de Egyp-

zamengesmolten,terwjlzjneoudewettenwer- tische priesters aangewend.In Frankrjk geden opgeheven,maarherkreeg in 1814zjne bruikt men het om m uizen en ratten te verpnafhankeljkheid. Schwyz behoorde steeds geven.Het werkt pisdrjvend, braking- en
t0t de Ultramontaansche cantons en was een stoelgangwekkend en is in groote giften zeer

jveriy 1id van den Sonderbund.Na de ver- gevaarljk.- Eeneanderesoort.8.amoenaZ.,

nietiglng van ditléatste werd 00k in Sehwyz met opstaande, ljnvormige bladeren, een
de grondwet gewjzigd, maar het bljft bj kantigen bloemstengelen hemelsblaauwebloe-

voortduring in verzet tegen de meervrjzin- men groeit desgeljks in het zuiden van
nigejtaqtkundederProtestantsehecantons. Europa.
Sclacca,eenedistrictshoofdstad in de Ita- Scilly-eilandenB(De)ofde SorlLngs is
liaansche provincie Girgenti(Sicilië),op eene de naam van eene rltsche eilandengroep in
steile rots aan de zuidkust gelegen, is de den Atlantischen Oceaan,40 Ned.mjl ten
zetelvan een onderprefect,vaneeneregtbank, west-zuidwesten van kaap Landsend! het
van een gym nasium , van eene technische zuidwesteljk uiteinde van het graatschap
gch0ol enz-, en telt bjna 20000 inwoners. Cornwall, waartoe deze groep behoort.Zj
Men vindter:onderscheidpnemiddeneeuwsche

bestaat uit 140 eilanden en tallooze klippen,

gebouwen, groote korenmagazjnen,eene haven m et een m olo,eene verm aarde pottebakkerj,eenezoutziederj,veelhandelmetgraan,
oljvenolie,ansjovis en sardjnen,en eenige

met eene gezamenljke oppervlakte van 1424
Ned.bunder.Deeilandenzjnrotsachtig,maar

grootendeels m et heide, m0s en zeewier bedekt, waaruit iodium gewonnen wordt.Men
heeft er geene boomen, maar een overvloed

zwavelgroeven. In 1875 verschenen in de
haven 576 schepen.Ten oosten van de stad, van gevogelte en van konjnen.Hetklimaat
aan den voet van den Monte Calogero liggen is er zacht en gezond,doch er woeden vaak
de warme bronnen van Sciacca.
geweldige stormen.Slechts 5 van deze eilan-

Sciajola (Ant0ni0),een Italiaansch volks- den zjn bewoond, nameljk St. Mary met

huishoudkundige,geboren teProcida in 1816, 1386,- Trescoe met 266,- St.Martln met
studeerde in de regten en schreef:mprindpj St.Agne: met 179,- en Bryhermet104indell' economia sociale esposti in ordine ideo- w oners.Op heteerstgenoem de verheftzieh de

logico (1843;3dedruk 1849)' alsmede:p'
rratto
elementare di economia sociale (1848)5'. In
1848 werd hj hoogleeraar te Turjn, en in
1848afgevaardigdenaarhetParlem ent.W egens
de reactie van 1849 moest hj zich later met
eenebetrekkingbj debelastingenvergenoegen,
maar werd in 1860 secretaris-generaal bj het

hoofdplaats Hughtown.
Sclo ofSkio,zie Chios.

Sclpio is de naam van eene patricische
Romeinsche fam ilie,van een tak van het geslacht Cornelins. Van de leden dier fam ilie

vermelden wj: P%tblil's Corzlefï'
lf.
: Sei
pio,die
in de Jaren 395 en 394 vöör Chr.de betrek-

ministérie van Financiënj daarna secretaris king van Tribunus militaris bekleedde, van de rekenkamer,toen senator en in 1865 L'
acin,g Corzkt?lifz,s Scipio, eonsul in 350 vöör
tot 1867 minister van Financiën. Van 1872 Chre, - LlzeL'as Oorpelïfz: kbkipio WJrH J- ,
t0t 1874 was hj belast metdeportefeuille consul in 290 vöör Chr., van welke beide

van OpenbaarOnderwjs,en in 1875 vertrok laatsten in denjongsten tjd grafschriften zjn
hj naar Egypte, om aldaar bj deregeling ontdekt, - voorts de zonen van laatstgederfnanciën behulpzaam te wezen.Hj over- melde, Pgtbliws en Cnaells Sciwpio, in 218
aangewezen om in SpanjetegenXannibal00rleeSdct
eProddaden14denOctober1.
877.
llla L. is de naam van een '
plantenge- l0g te voeren.P'
ublilt.
n, in datjaar consul,
slacht uit de familie der Asphodeleën. Het verliet Massilia,toen hj hoorde,datHanniomyat bolgewassen met een naakten stengel, bal oprukte om over de Alpen te trekken,
een enkelvoudigen bloemtros en eene vliezige spoedde zich naar Italië, maar leed aan de

of papierachtige, opensyringende zaaddoos. Ticinus de nederlaag; hj werd hierbj ge8. vlrifi-c L.(zee-ajuln) heeft een eivor- wond,zoodat hj niettegenwoordig kon wemigen, vaak zeer grooten b0l me't drooge, zen bj den slag aan de Trebia.De beide

bruinroodebuitensteensljmig-vleezige,kleur- broeders voerden daarop gezamenljk Oorlog
looze ofbruinroode,binnenste schalen,lange, in Sganle en behaalden onderycheideneoverlancetvormige bladeren,een bloemstengeldie w innlngen op de Carthagers, maar w erden
eene hoogte kan bereiken van 11
/4d'
eNed.el in 212, toen zj op versehillende punten den
en een rjken tros van witte, stervormige strjd wilden voortzetten, beiden geslagen,
bloemen draagt;zj groeitaan dekusten der waarbj zj den heldendogd stierven.Dezqon
iliddeEapdgehe Zee en 00k in Frankrjk van den consul, PublIus C0rl:Jiv# Seipéo
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Afroanus (maJ0r),onderscheidde zich reeds vertrouwen doordien hj Carthayo in 146ververde.Daarop bekleedde hj ln 142 de bea1s li-jarig jongelinq aan de Ticinus door otre
kking van censoren werdin134ten tweeden
zjne dapperheîdq hler toch redde hj zjn
mal
e tot consul benoem d en m et hetoppervader het leven en bewees voorts in en na
den slag bj Cannae zjn moeden vaderlands- bevelin den 00r10g tegen de Numantjnen
liefde op eene schitterende wjze. Zoowel belast.Hj maakte in 133 zich meestervan
daardoor alsdoorzjn aangenaam voorkomen Numantia en ontving den eernaam Nwmantiverwierf hj in z00 hooge matedegunstdes lld.Gedurendezjneafwezigheid was Tiberén
volks,dathjreedsin 213t0taedilisbenoemd GrcccAld a1s het slagtoFer zjnervrjzinnige
en na het sneuvelen van zjn vaderen 00m wettenomgekomen,en Selpioverklaardein 132
met het voeren van den oorlog in Spanje bj zjn terugkeeropenljk,datmendien man
belast werd.Hj veroverdeerin 210Nieuw- met regt had gedood.O0k wist hj in 129
Carthago(Cartagena)versloeg in 209bj Bae- te bewerken, dat door een Senaatsbesluit de
cula HasdrubalWlrcl:,dien hj evenwelniet beslissing over de akkerverdeeling aan de
beletten kon, met een leger naar Italië te
trekken, verstrooide in 208 Onderscheidene
Carthaagsche benden, bragt in Q0; aan Hastsrvfàcl, den zoon van Ghyo,in een tw eeden

door Graceltws ingestelde Triumviriontnomen
en aan de consuls opgedragen werd,en was.
voornem ens verderem aatregelen aan devolksvergadering voor te stellen t0t handhaving

slag bj Baecula denederlaagt0eenvoltooide der orde,toen hj in den ochtend vôtsr die
in 206 door de inneming van onderscheidene vergadering levenloosopzjnelegerstedewerd
stedendeonderwerping vanSpanje,datnuin gevonden. - .Een andere tak dezerfamilie,
een Romeinsch wingeFest herschapen werd. afkomstig van denin 212 in SpanjegesneuNazjnterugkeeruitSpanjewerdhjinQ05t0t velden veldheer Cnaeus tvcipip, onderscheidt
consulbenoemdjerlangde het beheer van Si- zich door den bjnaam van Nasiea.Daartoe
cilië en ontving de hem betwistebevoegdheid, behoorden de volgenden, die allen den naam

om naarAfrikaovertesteken.Hjlanddedan van P'
ublius Oprzlelif
:,
:k
%eipioXlyfcl (metden
00k in Q04 in denabjheid van Utica,bragt neus) droegen: de zoon van Cnaens,consul

in 203 aan de Carthagers en hun bondgenoot in 191,door de uitspraak der goden debeste
Syphaœ,koning vanNtlmidië,eenebeslissende man van Rome,- zjn zoon met den bjnederlaag t0e,vernietigden0g anderevjande- naam Corcwl%m ,consulin 162 en 155 en uitljke legers en versloeg in 202Hannibalbj blinkende door w elsprekendheid en regtsken-

Zama, zoodat de Carthagers yenoodzaakt nis,- dezoon vandenvoorgaandeenSerapio
waren,den vredetesluiten.Hjvlerdedaarop bjgenaamd,consulin 136 en lateraanleidlng

een schitterenden triomf en ontving den eer- gevende t0t het vermoorden van Tiberi'ws

naam van Afrieanus,welkenaal.Romeinsche GrcccAl:, - en de achterkleinzoon van den
gewoonte op zjne nakomelingen overging. voorgaande, 00k Qnint'
as Ccecill: Metellws
In 199 werd hj censor,in 194ten tweeden Scizio geheeten, consul met Pompl
j'
as en
male consul en nam in 190 a1s legatusvan schoonvadervan dezen;hj bragtzich in 461
na
het
noodl
ot
t
i
g
e
i
nde
van
de
n
bur
ge
roorzjn broeder Zlcil.
: met jver deelaan den
00rl0g tegen Antloehne,koning van Syrië.In log,door zelfmoord Om het leven.
187werdhj doorzjnebenjdersaangeklaagd
Sclopis de Salerano (Federico graaf),
van verduistering vanOorlogsbuit,maarschoon eenltallaanschregtsgeleerdeengeschiedschrjzjne onsehuld bleek,onttrok hj zich aanhet ver,geboren te Turjn in 1798, zag na het
openbaar leven en begafzich naarLiternum , voleindigenzjnerstudiën ziehgeplaatstbjhet
waar hj in 183 overleed. Zjne kinderen m inistérievan Binnenlandsche Zaken.W egens
waren:Publi'
u.
g,de pleegvadervan Afriean'
us zjne wetenschappeljke werken erlangde htj
M l or, en Cornelia, de edele m oeder der eerlang zitting in de Académie van W etenGraeaussen. Zjn broeder Luci'
us Oorzzdli'
d
z,
s schappen te Turjn.ZjnevoornaamstegeschrifSeipio was in 193 qraetor,in 190 consulen ten zjn: pstoria dellantica legislazione in
verkreeg a1s zoodanlg het opperbevelin den Piemonte (1833)''en pstoria della legislazione
strjd tegen Antloch'
ns, hetwelk hem echter italiana(1840-1857,3 d1n;2de dxuk 1863)''.
niet werd toevertrouwd vöördatzjn broeder Hj werd 1id vanhet Hooggeregtshof,in 1847
Publins aanbood, hem als legatus te verge- presidentder com missie voor de censuur,alszellen.Na de voorspoedige voleindiging van mede van de commissie t0t het ontwerpen

dezen o0rlog voerde hj een triomf,ontving eenerwetOp f
ledrukqers,en belasttezichin
den eernaam van Asoti-s ofAniayenes,doch

1848 met de portefeullle van Justitie in het

werd later, evenals zjn broeder, van ver- ministérie Balbo.O0k als Btaatsman betoonde
duistering van gelden beschuldigd en t0teene hj dekalmteen bezadigdheid,waardoorzjne
zware boete veroordeeld.- P'
ttbli'
tts Cprpelïftd

geschriften zich onderscheiden. Na de aftre-

Seipio z/Hclzl'
l:A
Kincr,een zoon van Lwcius ding van genoemd ministérie bleef hj eerst

l,
s Panllus en
ub-ïl

om die reden 0ok Aemi- als afgevaardigde naar het Parlement:toen
Iilzll.vgeheeten,tevens aangenomen zoonvan a1s senator werkzaam ,werd in 1860 mlnister
Africanu *lJ'
or,werd geboren in 185,ver- van Staat en voerde van 1861 tot 1864 den
wiert'reeds vroeg door dappere daden een presidialen hamer.In 1869 werd hj lid van

roemrjken naam en werd bereidsin 147 t0t het Fransche Instituut,in 1871 washj verconsulgekozen,om den strjdtegen Carthago tegenwoordiger van ltalië in hd scheidsge-

t0t een goed einde te brenpen. Hj beant- regt over de Alabamakwestie, en Overlee;

woordde volkomen M n het ln hem gestelde den 8sten Mu rt 1878.Van zjneoverigege-
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schriften vermelden wj n0g:Lerelazionip0- verduurde,oefende hj zich deswintersaan
litiche tra la dinastia diSavoia ed ilgoverno de universiteitte Glasgow.W eldra werd hj
britannico da11240 al 1815 (1853)'9 - en opvolger van zjn vader,drong noordwaarts
door t0t 80030'N.B.en legde de uitkomsten
Sull'autorità gilldiziaria (1842)1'.
Scolopendrium &?
r.is de naam van een eener l7larige ondervinding neder in zjn
geslacht van varens uit de familie der Aaple- geschrift:plccountofthe arctieregions(1820,

nieën.Het onderscheidtzich doorljnvormig 2 dln)''.In 1822 bezochthj de oostkustvan
regte vruchthoopjes, bj afwisseling op de Groenland en bragt deze in kaart, waarna
vO'örste en achterstegaFeltakkenderzjnerven hj mededeelingen deed omtrentdien togtin
geplaatst en aldaar tw ee aan twee zamen- zjn plournal of a voyage to the noxthern
vloejend, terwjlbeider dekvliezen aan de whaleEshery (1823)''.Hj bestreed daarin het
bjbehoorende adertakles gehecht en met de gevoelen, dat er eene steeds opene poolzee
openingen naar elkander toegekeerd zjn.In zou bestaan.O0k deed hj belangrjkewaarons Vaderland groeit S.o'cizlcrvzzlSw.met nemingen om trent de electricitelt der lucht
hartvormig,lancebtongvormig loof.Men vindt op hooge breedten.Plotseljk liethj zjn bedeze plant 0P beschaduw de en steenachtige
plaatsen,op vochtige m uren enz.

drjfvaren,om zich metjvert0ete leygen
op de theologie;hj studeerdete'Cambrldge

en werd kapellaan voorzeelieden in dienstder
Scolopendrum ,zie Daizendpooten.
Scopas, een beroemd Grieksch beeldhou- EngelscheKerk.Niettemin bleefhjn0gsteeds

wer,geboren teParosomstreekshetjaar40û aan de zeevaart eene ongemeene belangstelvöpr Chr. stond met Praœlteles in de Jaren ling wjden, vestigde ztjne aandacht op de
390 tot 350 vôsr Chr. aan het hoofd eener magnetische verschjnselen,voortsop den inschool,die in hare kunstrewrochten inzon- vloed van hetjzerop demagneetnaald,deed
derheid het bevallige en llefeljke huldigde. op qevorderden leeftjd n0geenereisnaarAusHj ontleende zjneonderwerpen bj voorkeur trallé,en overleed den zlsten M ei1857.
Scorzonera L.,zie Sehorsenêren.
aan de mythen van Dlonyslu (Bacchus) en
Aphr6déte (Venus).Eersttrad htj op als her- Scott. Onder dezen naam vermelden wj:
steller van den in 394 door de vlamm en verSir W alter Scotf, een uitstekend Schotsch
nielden tem pelvan Athene A lea teTegea,en dichter en allertreFeljkst1 vooral historisch
vertrok in 377 naar Athene,w aar de Apollo romanschrjver, geboren te Edinburgh den
Tcllfïll,
sen denrazendeBacchante''totzjne 15denAugustus1771.W egens zjn zwak gevermaardste voortbrengselen behoorden.Zjne stel sleet hj de dagen zjnerjeugd bj zjn
verdere lotgevallen zjn onbekend. Behalve grootvader op Sandy-Knowe bj Kelso. De
andere groepen iswaarschjnljk debekende XReliques of ancient Enylish poetry'' van
groep van Niobévan zjne hand.O0k de Ve- Pereytwaarmede hjopl3-larigenleeftjdken11,
:van Milo (Me10s)isvolgenshetgevoelen nis maakte,hadden grooten invloed op de
vankunstenaarsafkomstiguitzjneschool.Ein- ontwikkeling van zjn dichttalent.Te Edindeljk weetmen,dathjonderscheideneandere durgh oefende hj zich voortsop gebrekkige
standbeelden van Venus vervaardigd heeft.
wjze in het DllitschtFransch en Italiaansch
Scopoli (Johann Anton)jeen verdienste- en gaf op de sc,hoolen aan de universiteitin
ljk natuurkenner,geborenin 1723teFleims- hetalgemeen n0g weinig bljken vanbuitengethal in Tyrol, studeerde te Innsbruck in de wone gaven.In 1792 werdhjadvocaatenwas
geneeskunde, waB voorts in zjne geboorte- 'alspleitbezorgerwerkzaam bjde reytbanken
stad,te Trente en te Venetië als arts werk- van Schotland.Zjneeersteletterkundlgevoortzaam ,hield zich tevens bezig m et de kruid- brengselen waren vertalingen uithetDuitsch,
kunde, bezocht de hoogeschool te W eenen, nameljk van de rluenore' van Biirger,van
vestigde zich te Idria,werd in 1766 h00g- den rW ilden J:ger'' van denzelfden, van
leexaar in de mineralogie te W eenen en ln
Götz von Berlichingen'' en van rErlkönig''
1776 in de ehemie en botanie te Pavia.Hj van Göthe.Nadathj in 1797 in hethuweljk
stichtte er een scheikundig laboratorium,be- was getreden m et m iss Carpenter, vestigde
vorderde den aanleg van een botanischentuin, hj zich te Lasswadeen werd in 1799 sher
if
**
en overleed den 3den Mei 1788.Hjschreef Van Selkirkshire. In dien tjd leverde hl*1F..
0.a.:,Floxa carniolica(17G0;2dedruk1772, XMenstrelsy ot'the scottish border (1801,3

2 dln)'',- gAnnihistorico-naturales(18691772, 5 dln)'', - yDissertationes ad scientiam naturalem pertlnentes (1772)'' - rlntroductio ad historiam naturalem (1777)''1-

dlnl' eene verzameling van Schotsche volksballaden, voorzien van geleerde en smaak-

volle ophelderingen.Nadat hj den oud-Engelschen roman p'
rristram (1804)/' metbelangFundamenta botanica praeledionibuspublicis xjke noten,benevens hetgedicht:p'
rhe 1ay
of
t
he
l
as
t
mi
ns
trel'' in hetlichtgezonden
accommodata (1783)'',- rDeliciae Florae et
Faunae insubricae (1786- 1788, 3 d1n)'', - had,werd hj in 1806secretarisbj deregtXInstitutiones chemicae''
, enz. Hj was 1id bank te Edinburgh,eene betrekking die hem
van onderscheidene geleerde genootschappen. veel vrjen tjd vergunde.Alsvruchtvan deScoresby (W illiàm),een uitstekend En- zen verscheen het dichterljk verhaal: rMargelseh zeeman ,geboren den sden october 1789 mion,a tale ofFloddenield (1808)M,- eene
te Cropton in hetgraafschap York,voer eerst uitgave der staatktlndige geschriften van
aan boord van een walvischvaarder,waarop Sadler,- eene van dewerken van Swifh zjn vader kommandeur was.Terwjlhj des en onderscheidene gedichten, van welke inzomers de gevaren van den noordpooltogt zonderheid: r'
l'
he lady of tbe lake (1810)''

SCOTT.
wegens de prachtig geschilderde natuurtafereelen uit het Schotsche Hoogland vermelding
verdient. Het landschap van Loch Katrine
w erd dientengevolge door talvanreizigersbe-

zocht.Grboterroem verwierfhjnogdoorzjne
historische romans.Hj opende dereeksvan
deze met r'
W averley (1814)''
, het tjdperk
van denpretendentin li4sbehandelend,waarop

hj zich in dedaaropvolgenderomansrAuthor

ot'W averley'' noemde. W eldra verschenen:
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vergund,en deberoemdeschrjverhieldwoord,
maar heeft zich o0k letterljk doodgewerkt.
Tevens ishetzeernatt
lurljk,datmen in de
daarop door hem geleverde geschriften geenszinsdiekeurigheidenoorspronkeljkheid aantreft, waardoor zieh de vroegere onderseheiden. Zjn ,luife ot' Napoleon Buonaparte
(1827,7dlnl''istrouwensnietvrjtepleitenvan
partjdigheid.O0k de romansnoastle Dangerous''en pcountRobertofParis''warenvangeringergehalte'dan de voorgaande.Ztlnelaatste

1Guy Mannering (1855)''1- rrhe antiquary
(181G)'',- de vier reeksen van: pralesof geschriften w aren: r'rales of a grarldfather
my landlord (1816-1838, met de fraaje (1828- 1830)'',- rllistory ofScotland (1830,
romans:rrrhe hearth ofMidlothian'',rrl'hebride 2 dlnl'' - en pluetters om demonology''.In
ofLammermoor''enz.
l'' - voorts 0.a.:Ivan- den winter van 1830 werd hj aangetast door
hoe (1830)''- plfenilworth(1821)''- rrrhe eene beroerte, zoodat hj zich tot herstel
.Hj overfbrtunes of Nigel(1822)''- mouentin Dur- zjner gezondheid naarItalië begat'
ward (1813)'' en p'
W oodstock (1826)'',die leed echter niet lang na ztln terugkeer Op'
allen een ongekenden bjvalvonden.In rlvan- Abbotsfort den zlsten September 1832. Te
hoe''behandeldehj denterugkeervanRiel
tard Edinburgh verrees een prachtig gedenkteeken
& dFzt?zzzzAtvf uithet Heilige Land en leverde ter zjner eere.Zjne werken, ook voor de
.
stoute schilderingen van de Angelsaksen en
van de schitterende Normandische ridders.In
XKenilworth'' aanschouwt men eene uitgew erkte voorstelling van hetHofen delevens-

ethische en aesthetische ontwikkeling van

onze en van latere dagen zeer op prjs te
stellen,werden bjherhaling uitgegeven enin
schier alle Europésche talen vertaald.

Winpeld s'
coïf, een Noord-Amerikaansch

wjsvan koninginElizabeth.pNigel''verplaatst
onsin den tjd van JaeobS en p'
W oodstock''
in dien van den burgeroorlog ten tjde der
Republiektterwjl mouentin Duward''einde1jk 0ns getuige maakt van den strtjd van
koning Lodewj;k XI met Xarelde z
9/oî
4J: van

generaal, geboren den 13den Junt
j 1768 in
Virginia.Hj studeerde eerst in de regten,
trad in 1808 in militaire dienst en :ag zich
ill 1812, bj het uitbarsten Van den 00rl0g

talrjke historische bjzonderheden.Zjne iguren zjn uit het leven gegrepen en bewegen
zich ongedwongen in hun tpd en in hunne
omstandigheden.Hj bljft voorts op hetge-

overde hj in 1813hetfbrtGeorge,werd t0t
brigade-generaal bevorderd, sloeg in Junj
1814denBritschengeneraalRiallbjChippewa

tegen Engeland als kolûnelnaar de grenzen
Bourgondië.D e rom ans van Seottonderschei- van Canadagezonden,doch werd in den slag
den zieh door eene treFende karakterschilde- btjQueenstown gevangen genomen.Nadathj
ring en door eene keurige beschrtjving van eenige m aanden later uitgewisseld w as,ver-

en onderscheidde zich in den slag aan de
bied der historie en hult deze in een diehter- Niagara,waar hj zwaargewond werd.T0t

ljk gewaad,zonderzich teveeldoor staat- herstelzjner gezondheid begat'htjzich naar

p de Fransche legerorgânisatie
kundlgegevoelenste laten leiden,albleet'hj Parjs,waar hsteeds aan de Stuarts gehecht.De breedvoe- bestudeerde,en hield na zjn teruglkeer voorrigheid,waarmedehj zjneromansdoorgaans- lezingen over de krtjgswetensehap.In 1832
opzette,vond intussc,
hen bjhetgrosderlezers onderwierp hj Blaek-Hawk,een stamhoofd
nog al afkeuring.Na 1820 sehreefhijookvoor der Indianen , in 1836 de Seminolen en in
het tooneel,doch zonder op datgebiedtesla- 1838 de Criek. In 1841 erlangde hj de begen.Hoogstverdiensteljk daarentegen zjnde trekking van opperbevelhebbervan hetleger
biographische en letterkundige inleidingen, der Unle en hield zjn hoofdkwartier te New
die hj sellreef voor eene uitgave van oud- York. A1s een jverig W hig nam hj tevens
Engelsche romans (1825,3 dln).In 1820 was deel in de staatkundige aangelegenheden.In
hj tot baronet benoemd,en zjne geldeljke den oorlog tegen M exieg werd hem het Opperomstandigheden w aren door den verbazenden komm ando toevertrouwd, en in M aart 1847
j Veracruz na eene korte belegeaftrek zi
l'ner romans aanmerkeljk verbeterd. veroverde ht
Reeds in 1811had hj voorhethonorarium ? ring,bragt in Aprilgeneraal Santa Anna bj
dat zjne gedichten hadden opgeleverd, aan Cerro Gordo eene nederlaag t0e, voorts in
den oever van de Tweed een landgoed (een AugustusbjContrerasenChurtlbusco,maakte
voormalig klooster)aangekochten onderden in September zieh stormenderhand meester
naam van Abbotsford in een bekoorljk bui- van M exico en onderteekende den zden Fetenverbljf ill maiddeneeuwschen bouwtrant bruarj 1818 den Vrede van Guadaloupe-Hi-

herschapen.Dââr trofhem in 1826 een zware dalgo,waardoûreengebiedvan30000 L geogr.
slag door het bankroet van hetbankiershuis mjl aan de Vereenigde Staten werdtoegeConstable en van zjn uitgever Ballantyne. voegd. Te vergeefs echter dong htjin 1848
Hoewel Seott volgens de Engelsche w et niet en 1852 naar de waardigheid van President.

gegjzeld k0n worden,bleefhj aansprakeljk Bj den aanvang van den Noord-Amerikaanvoor een schuldenlast vpn 1Q0000 pond ster- schen burreroorlog nam hj wegensgevorderling,en hj verzoehtvan decrediteurenalleen den leeftjd in 1861 zjn ontslag en begaf
tjd,om door letterkundigen arbeid aan zjne zich naar Europa.Daar Engeland echter met
verpligting te voldoen.De tjd werd hem oorlog dreigde,keerde hj spaedig naarzjn
xTII.
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vaderland terug en overleed te W estpointden

eerstestuk:pLe dervis (1811)'',vervaardigd
29sten Mei 1866. Hj heeft onderscheidene met G.Delavkne, viel niet in den smaak
krjgskundige werken in het lichtgegeven, en een aantal andere stukken,vooral vaudialsmede:pMemoirs (1864,2 d1n)''.
villes, ondervond in de daarop volqende 4
George Gilldrf Seott,een beroemd Engelsch Jaren hetzelfde l0t; maar Seribe llet zich
architect, geboren in 1811 te Gawcot bj geenszins pntmoedigen, zoodat eindeljk in
Buckingham.Nadat hj door het monument 1816 zjn stuk:runenuitde la garde natioder Martelaren te Oxford in 1842 een goedqn
naam verworven had,deedhjonderscheidene

nale''methetgewenschte gevolg werd opge-

voerd.Na dientjd behield hj de gunstvan

kerken in spitsbooqstjl verrjzen en leverde hetpubliek en t0t aan 1830 vierdehj eene

plannen voor de Nlcolaï-kerk (1846) en het reeks van triomfen.Schierelke maandleverde
nieuweraadhuis(1855)teHamburg,alsmede hj iets nieuws, en de schouwburgen des
voor hetnationaalgedenkteeken ter eere van Vaudevilles, des Variétés? dl Gymnase en
prins Albert en voor hethospitaalte Leeds. later het Théâtre Françals waren naauweDaarenboven,heefthj onderscheideneantieke ljksin staatallesop te voeren,watzj van
kerken op eene geniale wjze gerestaureevd. hem en zjnemedewerkersontvingen.In die
Sedert 1859 ishj belastmethetopzigtover dagen schreefhj:ploloreetZéphyr''
j- rLe
au Pourceaugnac''1 - DL e sollkciteur''
1
de Westminster-abdjen heeftook doorzjne nouve
geschriften de belangstelling in den spitsboog-

rLa

fête du mari''enz.In 1821 sloot de

stjl ongemeen bevorderd. Sedert1869ishj eigenaarvan hetnieuwe Théâtre du gymnase
1id van de Académie te W eenen.
met hem eene overeenkomstt0t het leveren
ScotusErigena (Johannes),een van de van nieuwe stukken, en er w erden aldaar

geleerdste mannen der 9de eeuw en geboren t0t 1830 l
lietminderdan150 van Seribe0?omstreeks het Jaar 833 te Ergene in het gevoerd.Zulk eene ongem eenevruchtbaarheld
zich alleen verklaren doorhet feit,dat
Fraafschap H ereford, verzameldedoorreizen lkaat
ln het Oosten een grooten rjkdom van we- kribe eene fabriek voor tooneelstukken
tenschap en onderwees, op uitnoodiging van stichtte,waarbjhjhetbeginselvanverdeeling
Karelde Xcle,godgeleerdheid en wjsbegeerte van den arbeid in toepassing bragt.De één
aan de hoogeBchool te Parjs.W egens zjne leverde hethoofddenkbeeld,de tweedemaakte
vrjzinnige verklaring van de leerstellingen de schets, de derde bewerkte de zamenspra-

der R.Katholieke Kerk werd hj door orthodoxetjveraarsvervolgd,moestFrankrjk verlaten en werd door Alfred de Groote in 877
naaroxford geroepen,waarhjeerlang grooten invloed verkreeg.Daar'hj echter 00k
hier niet veilig was voor den haat zjner
vjanden,betrok hj een kloosterteMalmesbury,waar hj onderwjs gafin de wjsbegeerte en - naar hetverhaalluidt- in 880
door gjne leerlingen metpennemessen werd
vermoord.Hj bezateenegrondige kennisvan
de Grieksche taal,zoodathj de zoqgenoemde

ken, de vierde voegde er dichtstukjes tusschenydevjfdeverzonaardigheden enwoordspelingen enz. Zjne voornaamste medewçr-

k
ersziwa
n:ne
G.
lavz%n
e/z,e,
Mi
lesville,,Xar
Dv.
/iez
,
Bra
er,re
Var
r,De
Ccrz
lovc
Bayard
rlj
Legowrl, s'
lizlfizzd, Dgmanoir, M anson, Lewzpizle, Vanderburolt, Atwdr en Desverger.In-

tusschen zjn de stukken,door Seribealleen
vervaardigd, verrew eg de beste,zooals:'rLe
verre d'eau'') DLa eamaraderie0u la courte

échelle'';, -

ève'''
nGenevi

- pLe mariage

d'argent , - rune chaîne,,,- ,Bertrand et
geschriften van Diony8ius AreopagIta in het Raton, ou l'art de conspirer'', - pune
La haine d'une femme'' - La
Totjn overbragt en er vervolgens eene verta- faute''

ling bjvoegde vandeGriekschescholiën van grand' mère'' enz.Hj isdeeerste,die de

M aœimus op de werken van Gregorins Xczi- sentimentéle com edie heeft ingevoerd; tot dit
d'inclination''
anzenus. Zjn geschrift:cDe divisione naturae genre behooren:qlue''mariage
(het laatst uitgegeven ln 1838)'' bevat een pM icheletChristlne ,- rValérie'',- rLlhé-

wjsgeerig stelsel,en in zjneverhandeling:
DDe divina praedestinatione''wederlegt bj de
leervanAuguntinu.Zjn hoofddenkbeeldwas,
dat men de ware wjsbegeerte en de ware
godsdienst als geljk en geljkvormig moest

retière'',

rsimple histoire',enz.Hj wist

echter o()k aan de staatkunde zjne muze
dienstbaar te m aken. Toen bj deoygewon-

denheid derJulj-omwenteling deParjzenaars
de vaudeville te Paauw vonden,vervinq hj

beschouwen. - Zie voorts over Dwns fcof'
ll: haar door de satyrieke,het veld derpolltiek
nnder dien naam.
betredende c0medi
' e. Daartoe behooren be-

Scranton, eene aanzienljke stad in den halveeenigen,die wj reedsgenoemdhebben:
Noord-Amerikaanschen Staat Pennsylvanië, Adrienne Lecouvreur'' - ptzes contesdela
lipt aan de Susquehanna te midden van een r-eine de Navarre'' - pBataille des dames''
ultgestrekt steenkolenbekken.Erzjn 24 kerXM0n étoile'') - nFeu Lionel'', - en

ken, 4 scholen van hooger onderwjs en
45000 inwoners (1845).Men heeftergroote
jzersmelterjen en.een levendigen handel in
steenkolen.
Bcribo (AugustinEugène),eenzoervruchtbaar tooneeldichter, geboren te Parjs den
24sten December 1791,studeerde aanvankeljk
in de regten,maar wjdde zich weldra0n-

rLes doi
gts de fée''.HoeFelhj sedert1830

hoofdzakeljk aan het The
''
a
htre Françaisverbonden was,keerdehj van tjdtottjdterug
t0t de vaudeville en leverde in ditgenre0.a.:
/)La 1oi salique'
'
nM altre Jean, ou la
comédie à la colzr''1 XL'amitié'')- DLes
illes du docteur'', slléloïse et Abailard''

enz. De meeste stukken van Scribe zjn in
verdeel; Mn dedramatischedichtkunst.Zjn de mœ st-beschaafde talen overgebragt; hun

SCRIBE-SCROPHULARINEZN.
aantal,opera-teksten enz. medegerekend,bedroeg tegen het einde van 1859 ruim 300.
Van de opera-teksten noemen wj die van
XLa dame blanche'',,La muette de Portici'',
avolo''- pRobertle Diable'' pFra Di
DLes Hugenots''1 - XLe dom ino noir''/XLe Prophète'',- plues diamants de la cou-
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Vete*um de re militarilibri(1607)'',- pJ.
Douzae Poëmata plerumque selecta (1609)''1
Batavia illqstrata, in qua de Batavorum

insula,HollandiajZelandia,Frisiaetc(1609)''
,
pBe
schrjving van Oud-Bataviën met de
antiquiteiten van dien ,m itsgaders d'afkomst
der graven van Holland) Zeeland en Vries-

ronne'', en omst
reeks 50 anderen. Hj

wist land (1612 en laterl'', - rJ. J. Scaligeri
zich door een boejenden en welluidenden poëmata (1615)'',- g,Dan.HeinsiiNederduytversbouw naax alde grillen van den eompo- sche poëmata (1616 en laterl''1 - rcollectanist te voegen.O0k schreef hj romans en nea veterum tragicorum (1620),,- vJanisenovellen, zooals: rM aurice''
ppiquillo cundi opera (1619)'
' - pLauerkrans voor
Alliaga'', - pleune Allemagne ou 1es yeux Laurens Koster'' - psaturnalia sive de usu
de ma tante (1857,2 dln)'', en pponadellas et abusu tabaei (1628,ook in het Nederouhistoriettesenadion(1833)'7.Hjverzamelde landschl'',- oAmores dom.Baudii(1638)'',
XPrincipes et comites Hollandiae, Zeeen aanzienljk vermogen.werd 1id derAcadémie,en overleed den20stenFebruarj1861. landiae et Frisiae ab anno Christi 863 etc.
Men moge zeggen,dathj zich meerOnder- (1650)'/- rBeschrjvingvan Haarlem (1647)''
scheidt door vaardigheid dan door oorspron-

Gedichten (1738):
/,na zjn dood verza-

keljkheid,meer door eFectberekening dan meld, - en rlletoude Goudtsche Kronycksdoor diepte van gevoel,toch is het waar, ken enz.(1663)''.
dat de geheele Europésche tooneelwereldn0g
Scrophularineën is de naam van eene
altoos teert van den d001' hem geleverden tweezaadlobbige plantenfamilie uit de orde

schat.Eene litgave van zjne DOeuvrescom- der Labiati:oren onder de Monopetalen.Zj
om vat m eerendeels kruiden ot' halfheesters
plètes(50 d111)1:verschjntsedert1876.
Scriptores historiae Augustae is de m et een ronden ot'vierkanten stengel,afw isnaam , dien m en geeft aan zes Romeinsche selende,tegenoverstaande of kransvormig gegeschiedschrjvers,dietentjdevanDiodetianws plaatste, enkelvoudige, gave of vindeelige,
en Constanti;nde Grootelevensgeschiedenissen gesteelde of zittende bladeren zonder steunhebben opgesteld van Romelnsehe Keizers bladeren en m et volkomene,m eestalonregelvan H adrlanus t0t Carns, m et uitzondering m atige bloemen,die okselstandig oft0ttros-

van Nerra en Trzfanus.De namen dierge- sen vereenigdzjn.Dekelk isoverbljvenden
schiedschrjverszjn:Aelius swt
z'
rfïtzzdl,
s,Ful- bestaat uit 4 of5 vrje of eenigzins zaamgeclfi'
àf.
s Gallicanns, Trebelli'
as T tlllïo, I'larlus groeide bl
aderen.De éénbladige bloemkroon
F'
opbdclt
:, Aelins Zcve ritsfz.sen Julius C& i- ls op den bloembodem ingeplant,zeldengeheel
tolinns. Deze verzameling, vermoedeljk te regelmatig, klok- of radvormig, tweelippig,
Constantiopelbjeenjebragt,maarnietvolledig met eene geljkmatiq of Ook zak- Ot'spoor.

bew aard gebleven,lseene zeeronregelmatige vormig verlengde buls.D e bovenlip is 2-en
compilatie uit oudere en nieuwere bronnen, de onderlip 3-lobbig.De meeldraden bevinden

vloeitovervanonnaauwkeurighedenenvlejerjen,maar istoch voordegeschiedenisvan
dien tjd nietvan belang ontbloot.Goedeuitgaven daarvan zjn geleverd doorJordan en
Eyssenhardt (1864, 2 dln) en door Peter
(1865,2 d1n)''.
Scriverius (Petrtls)ofSarl
jrer,eenverdiensteljk Nederlandsch geschiedkundige,geboren te Haarlem den lzden Januarj 1576y

zich in de bloemkroonbuis en zjn meestal

bedieningen van dehand.Hj onderhieldbetrekkingen metdeberoemdstegeleerden van zjn
tjd,werd in 1650 blind,waarnahj Joâehim
Off#J:zlin dienstnam alsvoorlezerenschrjver,
woondegedurendezjne laatstelevensjaren te

woonljk metkleppenofmeteen dekselOpen;

tweemagtig, daar de 5de m eeldraad geen
helm knop draagt, en m en vindt o0k w el 2

meeldraden van geljke lengte.Dehelmdraden
zjn draadvormig?de helmknoppen z-hokkig,
met overlangs openspringende hokken. H et
bovenstandige, uit een voorste en achterste
vruehtblad bestaande vruchtbeginselis z-hokkig en de scheiwand verbonden metde mid-

ontving te Am sterdam een zorgvuldige op- denzuil, die talrjke anatrope zaadknoppen
voeding, studeerde te Leiden in de regten, draagt. De eindstandige, enkelvoudige stammaar legde zich vooral toe op de talen en de per heeft een enkelvoudigen stjl en een endichtkunst. Vervolgens vestigde hj zich in kelvoudigen ofz-lobbigen stempel.De z-hoklaatstgenoemde stad en wees alle ambten en kige,m eestalveelzadige zaaddoos springtge-

Oudewater, en overleed aldaar den 3osten

zelden is de vrucht besae'htig.De zaden bezitten een vleezig ofkraakbeenachtigkiemwit
en eene regte ot'gekromde kiem m et korte,
stompe zaadlobben.M en kent meer dan 1300
soorten in ongeveer 150 geslachten,die over

April 1660.Hj heeftonderscheidene Latjn- den geheelen aardbodem verspreidzjn,vooral
sche en Nederlandsche w erken in het lieht over de warme gewesten van hetnoordeljk
gegeven en uitgaven bezorgd van gesehriften halfrond.Zjbevatten bittere,zamentrekkende
van anderen.W j vermelden:r().Benedetti en scherpe bestanddeelen, sljm , hars en
poëmata posthuma (1601)'' - poud-Batavië aethérische olie en hebben zeer verschillende

nu genaam d H olland, hoe en in wat manie- eigenschappen, zoodat Onderscheidene totde
ren en van w ien H olland,Seeland en Vries- geneeskrachtige krtliden en sommige tot de
land eerst is bewoond geweest (1606)'', - gifplanten behooren. O0k telt deze familie
XFlavii Vegetii Renati Comitis aliorumque fraaje sierplanten.Zj omvata1s onder-fami5*
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8CaOPHULARINE:N-SCYRUS.

liën: de Rhinanthaceën, de Antirrhineën en aangeprezen, doch men zorge, dat daardoor
de Yerbasceën.
de spjsvertering nietbelemmerd worde.O0k
Scrofulosis of klierziekte is eene onge- zoute baden hebben veelaleene gtm stige wer-

steldheid,waarbj zwelling derklierent0tde king,terwjlvoorts iodium-en kwikpraepakenmerkende verschjnselen behoort, veelal raten tot de antiscrophuleuse middelen bevergezeld van storing in '
devoedingderhuid,
van desljmvliezen van de beenderen en gewrichten en van de zintuigen. Iemand,die
hiertoe aanleg heeft, noemt m en seropltulelts
(klierachtig).Te voren wasm en van meening,
dat de scrophulosis voortkwam uit eene geYekkige bloedmenging en alzoo uiteene afscheiding van scrophuleuse zelfstandigheden
in het weefsel. Thans echter is men er vgn
overtuigd, dat de ziekten van de klieren en
van de overige genoem de organen ontstaan
door eene vermeerderde cellenvorming. Ontwikkelt zich deze zonder bekende oorzaak

hooren.

Scudéry (Madeleine de), eene Fransche
romanschrjfster,geboren den 15den Junj 1607
te Le Havre, schreef opgeschroefde,romantisch-historischeromans,die geruimen tjd in

den smaak vielen van het lezend publiek.

Vele daarvan zjn nietonbelangrjk voorde
geschiedenis van dien ttjd,daar zj de met

Grieksche en Romeinsche namen versierde
portretten bevatten van merkwaardigejersonen uitdie dagen.Zj overleed te Parjsden
zden Junj 1701. Hare beste romans ZI
@*11*
J
.

lbrahim (1641 4 dlnl'' - T,Artamène ou le
en staat zj met chronische ontstekingen en grand Cyrus (1649- 1653, 10 d1n)'', - en
opzetting der klieren in verband, dan geeft XClélie (1656, 10 dln; 2de druk 1731)'',men aan zulk eene ongesteldheid den naam voorts:srâ.
lmahide (1660: 8 dln)'', - rlues
van klierziekte. Deze kan erfeljk en 00k femmes illustres (1665)'', - en pMathilde
zelfstandig ontstaan zjn.Erfeljke scrophulo- d'Aguilar(1669)''.
sis vindt men bj kinderen van klierachtige, Scudo (Paul),een uitstekendcriticusop
teringachtige en syphilitische ouders. Ook muzikaal gebied en geboren te Venetië den
kinderen van ouders,die tevensbloedverwan- 6den Juni
J- 1806, oefende zich in de muziek

ten zjn,ljden dikwjlsaanklierziekte.Niettemin treft men *O0k we1klierziekte aan bj
kinderen van gezondeouders.Zj ontwikkelt
zich dan gewoonljk in de eerste levenslaren
bj eene ondoelmatige voeding en eenealte
kunstmatige opleiding,vooralbj gemisvan
beweging en van vrje lucht.Zulke kinderen
onderscheiden zich dooreen dcrophuleusv00rkomen, vooral door bloed-armoede en eene

en bepaalde zich vervolgens bj letterkundigen arbeid.Hj overleed te Bloisden 14den
October 1864.Van zjne geschritten vermelden wj: rcritique et llttérature musicale
(1852 en 1859)'',- rtz'artancien etl'artm0derlle(1854)77:- gLechevalierSartin(1857),',''
en rlu'anneemusicale(1859- 1861,3dln).
Scutari? zie Skoetari.
Scylla ls in de Grieksche mythologie de

gebrekkige stofwisseling. Men onderscheidt: verpersoonljking van een gevaarljken draail%
'
(te klïerzïek/:, zich openbarende in eene kolk in zee.Volgens Homer'u,
n was zj een
flne,gladde,witte,doorschgnendeht
lid,rozen- verschrikkeljkwangedrocht,eenedochtervan
roode gelaatskleur,gewoonljk blonde haren, Cratais meteene sehelle, blaFende stem ,12
blaauwe, groote ooqen, gezwollen randen voorpooten en 6 lange halzen,ieder met een
der oogleden, eenigzlns dikke bovenlip en afzigteljk hoofd met 3 rjen scherpe tanden.
hals, dikwjls puistachtigen uitslag, ligte Zj hield haar verbljfaan het woeste zeekoortsaanvallen en onvolkom eneontwikkeling strand, tegenover de vreeseljke Cl
tarybdisj
der beenderen, -- en ontwikkelde J'fidrzidllf6 in een donker hol, waar zj op buitloerde.
metogzwelling derwatervaatklieren aan den Toen Okyssews (Ulysses)ervoorbjzeilde,verhals, ln den nek, in de liezen, onder de slond zj een zestal van diens medgezellen.
oksels, aan de borsten enz. Die gezwellen

H omerws geeft geene nadere inlichtingen om-

zjn aanvankeljk week en worden lateral- trent de plaats van die beide draaikolken,
lengs harder, soms sponsachtig. Het ontste- en eerst later stelde men vastj datm en ze
kingstjdperk gaatoverin etterinq en depj- zoeken moestin deslraattusschen Siciliëen

nen nemen toej totdat de etter zlch ontlast, hetvasteland van Ital
ië,hoeweldeyevaren
hetgeen veelalvergezeld gaatvan sluipkoort- er voor den tegenwoordigen zeeman nletbuisen.O0k inwendig kunnen zulkeklieropzwel- tengewoon grootzjn.
lingen voorkomen, vooral in hetdarmscheil,
Scyrus,een vandenoordeljksteeilanden
in de maag,in hetnet,in de alvleeschklier, van de groep derSporaden,ligtin hetoosten
in de nieren,in de long enz.Talrjk en las- van Euboea en wordt in de mythen van
tig zjn voortsdenaziekten derklierknobbels. Aehilles en Theseus vermeld. Hetheeft eene
genoemde stad en werd in de dagen
De geneziny gaatgewoonljk zeerlangzaam ; evenzoo
men dient zlch daarbj hoofdzakeljk te bepa- der Oudheid beschouwd a1s steenachtig en

len t0t de herstelling der natuurltjke wer- onvruchtbaar;menvonderechtereenefraaje
king van het watervaatstelsel,- tot wegne- bonte marmersoort en een vermaard ras van
ming van het plaatseljk kliergezwel,- en geiten.Oorspronkeljk washetdoorPelasgers

t0t versterking van het herstellingsverm o- en Cariërs, later doorroofzuehtige Dolopers
gen.W ie aan klierziekte ljdt, onderwerpe bewoond, maar in 469 vöör Chr. werd het
zich in de eerste plaats aan een doelmatig veroverd doorde AthenersonderCimon.Thans
diëet;hj gebruike vooraldierljk voedselen behoort hett0t den nomos Euboea en telt in
bewege zich zooveelmogeljk in defrissche gemelde stad, Op de oostkust gelegen,ruim

lncht.Bj ligte klierziekte wordt levertrMn 3000 inwoners(1870).

SCYTHEN- SEBALDUS.

*

door hetonderwerpen van M itkrldatenend0œ
hetaanknoopen van handelsbetrekkingen met
de bewoners van de oevers der Maeotis en
Pontus naauwkeurig met Scythia bekend;
vestigd,nameljkdeMassageten,Saken,Sar- doch de 11ltJtlïl der Scythen saaakte plaats
maten en Scoloten. Deze laatsten,doorRe- voor dien van Sarmaten, van wie eerstgerJ#of>d de echte Scythen genaamd,woonden noemden afhankeltjk waren geworden. De
aan de kust van de Maeotis en van de P0n- naam Scythia werd voortstoegekendaanAziatus,van de Tanaïs(D0n)aftotaan deIstrus tisehe gewesten. Deze, door Ptolrmaews bo
(Donau)en dan20dagxeizen(100geogr.mjl) schreven, Omvatten het land tusschen Azialandwaarts.Hun gebied,waaruit zj de Cim- tiseh Sarmatië in het westen,een onbekend
meriërs verdrongen haddent w erd besproeid land in hetnoorden, Serica in het (
msten en
door eenige groote rivieren: door de Bgrys- Indië in het zuidenp zj werden in 2 hoofdthenes (Dnjepr), de Hypanls (B0eg) en de gedeelten gesplitst,nameljk Scythia aandeze
Tyras(Dnjestr),dieerdooreenvormige,van en aan gindsehe zjde van den lmaus.T0tde
boomgroeiverstokene steppen kronkelden.De rivieren behoorden er: de Paropamisus, de

Scythen is de naam van een volk der
Oudheid, waarmede de Grieken de stammen
aanduidden, in het noorden van de Paropamisus, den Caucasus en de Zwarte Zee ge-

inwonersbepaalden erzich danookbjdevee- Rhympus (thans Gasoeri), de Daix (thans
teelt en leidden een zw ervend leven.Hunne
m et ossen bespannene en metvilten kleeden

Jaïk),de Oxus en de Jaxartes.
SealsReld (Charles),eigenljk Karl24fp>

gedekte wagens dienden hun t0tverbljf,en Poste!,een verdienstel'
jk schrjver,geboren
de mannen zaten meestaltepaard.Zjwaren den 3denMaart1793 tePoppltz bj Znaim in

verdeeld in een aantal stamm en, aan w ier Moravië,werd lid van de Orde der Kruisheehoofd zich stamvorsten bevonden,terwjluit ren te Praag,Ontvlugtte in 1826 naarNoordéén stam , in het landsehap Oerrhosaan (
le Amerika,waar hj den naam van Seal
meld
Borysthenes zjn verbljt'houdende,een K0- aannam ,onderscheidene dagbladen redigeerde
ning gekozen werd.Hunne m eestgeliefde be- eneenaanzienljkvermogenverwierf,- woonde

zigheid was de oorlogp zj streden a1sboog- daarna bj afwisseling in Zwitserland en
sehutters te paard.Zj huldigden een God des N flord-Amerika, en overleed den 26sten M ei
hemels(Papaeus),hethaardvuuren denO0r- 1864 op zjn buitenverbljf: runter den Tanlogsgod metbloedigeofferanden,o0kvanmen- nen'' te Solothurn. Eerst in zjn testament
schen,maar hadden geene beelden ot'altaren. ontslujerde hj het geheim zjner afkomst.
Zj waren dapper, welwillend,Onbezorgd en Van ztjne geschriften vermelden wtj:o'
Pransgezellig, maar tevens geneigd t0t onmatig- atlantische Reiseskizzen (1834, 2 dln)'', heid en woest zingenot; hunne onzindeljk- Sturm-, Land- und Seebilder (1838)'', heid was verxegaande. De Scoloten en Sar- rKajiitenbuch odernationale Charakteristiken
maten behoorden t0tden stam derAriërs.Met (1841, 2 dln)'', rDer Legitime und der
de Grieken, die op hunne kusten talrjke Republikaner (1833,3dln)'',- rDer Virey
volkplantingen aanlegden, onderhielden zj und die Aristokraten (,
1834, 2 dln)'', een vriendsehappeljkverkeer,enzjbetoondelz Deutsch-amerikanische MTahlverwantschaften
zich niet onverschillig voor Grieksche zeden (1839- 1840,5 dln)'',- psiiden und Norden
.

en beschaving.Omstxeeks630 vöôrChr.deden
de Sarmaten en Scythen een invalin Medië
en drongen door op het gebied van de Tigris
en de Eufraat,alsmede in Syrië totinEgypte.

(1842-1843,3 d1n)'',- en uit zjnenalatenschapverscheennog:rGrabesschuld(1873)''.

over de Thracische Bospûrusnaar Europa en
rukte door Thracië heen in het land der Seythen. Deze vermeden den slag en trokken
terug, waarna de Perzen de Tanaïs overschreden, maar weldra, door vruchtelooze
vervolgingen afgemat,m etgroot verlies naar
de Istrus en vervolgens over Thracië naar

steldheid ten tooneele w orden gebragt.In dit
opzigtis pvirey''een meesterstuk.Voorts0n-

tftxfed de Groote voerde w edœ oorlog tegen
hentnadat de dynasten der Grieksche steden

koning Dayobert JJJ, doch nam reeds den

Van zjne pGesammelten W erke''isin18451846 eene 3deuitgave in 15 deelen ter perse
Nadat zj de magt van het Assyrische rjk gelegd.Hj wordt beschouwd a1s de schepper
vernietigd hadden, werden zj na verloûp van van eene nieuwe Opvatting van den historiomstreeks 10 jaar door Cyâœares weder uit schen roman. Zjne helden zjn geene afzonAzië verdreven.Om hen voordezen invalin derljke personen,maar geheele volken,:ie
M edië te straFen, trok de Perzische koning in hun openbaar en huiseljk leven,in hunne
Darius I in 513 vôör Chr.m et 700000 m an stoFeljke, staatkundige en godsdienstige ge-

derscheiden zich zjne romans dooreene uitmuntende karakterteekening,een geestrjken

dialooq en schilderachtige tafereelen,hoewel

de stjlnietgeheelisvrj tepleiten van gezw ollenheid.
Azië terugkeerden.Na dien tjd bleefde ge- Sebaldus (St.
), de beschermheilige van
schiedeniseeuwen langhetstilzwjgen bewa- Ni
irnberg,studeerdevolgensde sageteParjs
ren omtrentde Scythen.Eerstkoning M itltrl- en trad in hethuweljk meteenedochtervan

daarop volgenden dag afscheidvan zjneechtaan de Pontus, wrevelig over de moejeljk- genoote, trok ter bedevaart naar Rome en
heden, welke zj van de naburige Scythen vestigde zich weldra a1s kluizenaar in een
ondervonden,bunne steden overgeleverd had- woud bj Niirnberg.Zjn stoFeljk overschot

denaan genoem denkoningvanPontus,waarop werd in laatstgenoemde stad in de Petrusdeze de Scythen van het Taurische Sehier- kapélbjgezet.Diekapélislaterin degroote
eiland verjoeg.W eldra werden de Romeinen Sebalduskerk herschapen, welke vervolgens
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SEBALDUS- SEBASTIANI.

met een yrachtig praalgrafvan dien Heilige dan ééne rectorale oratie en schreef vonrts
werd verslerd.Hj werd in 1425 heiligver- n0g:pElementaphysiologiaesyecialiscorporis

klaard, en zjn gedenkdag valtop den 19;en humani(1838)'',- pGrondbeglnselen derbjAugustus.
zonderenatuurkundevandenmensch(1839)''
Sebastiaan. Onder dezen naam vermel- - pphysiologia generalis(1839)'',- enpover
den wj:
de overeenkom st en hetverschiltusschen de
De Helllge Sebastiaan, versierd met den Jicht en de scrophulosis,vooralmetbetrekeernaam van Verdediger des gel
oofs''.Hj king tot de longtering (1838)''
.Hj wasbj
Nverd geboren teNarbonnein Gallië endiende zjne leerlingen algemeen geachten bemind,
onder Dioeletianus a1s hoofdm an der praeto- en wegenszjne grootegeleerdheidwerdhem
rianen.Daar hj als Christen weigerde,ztjn zoowelte Amsterdam alste Leiden hethooggeloof afte zweren, werd hj prjsgegeven leeraarsambt aangeboden.Hj verkoosechter
aan de willekeur van Mauritaansche boog- te Groningen te bljven,maartoeneeneoverschntters, die hem met pjlen doorboorden. zuinige regéring zjne aanvrage om een asNiettemin herstelde hj door de zorgvuldige sistent,dien hj wegens zjne zwakke geverpleging eener geloofsgenonte, Irene ge- Kondheid volstrekt noodig had,van de hand
naamd.Den zostenJanuarj 288 echterwerd wees,nam hj in 1849 zjn ontslagenvestigde
hj dood gegeeseld en zjn 1jk in een vuil- zich a1s praetisérend geneesheer te Amsternisbak geworpen, maar door zekere Lneina dam.Hier weigerde hj op zjne beurt het
aan de voeten der apostelen Petrns en Pauln lidm aatschap te aanvaarden van de K oninkbegraven.Hj isdebeschermheiligederschut- ljke Académie van W etenschappen,en overtersvereenigingen, en zjngedenkdag valtop leed den 8sten April1861.
den zostenJanuarj.
Sebastiani(Horace FrançoisdelaPoxta,
Dom z
s'
eàl.
s/ïccs, koning van Portugal.Hj graaf),maarschalk van Frankrjk, geboren
&verd geboren in 1554 en wasde zoonvan den den lldenNovember1775 tePortabj Bastia
infant Joao en van Johanna, eene dochter op Corsica,trad in 1792 in dienst bj de
van Karel F.In 1557,na den dood van zjn Fransche armée en werd in 1796 kapitein en
grootvader Joao TJJ,kwam hj aan hetbe- in 1799 kolonel.Nadat hj aan Napoleon bj
wind onder voogdjsehap van zjn oom ,den den staatsstreek van den 18den Brumaire als
cardinaalHendrik.Hj waseen godsdienstige bevelhebber der dragondersbelangrjkediendweeper,die de Kruistogtenwildevernieuwen sten bewezen had,woonde hj in 1800den
en Afrika 0n Indië Veroveren.Reeds in 1574 slag van Marengobj,vertrok na den vrede
ondernam hj met 900 Portugezen eene expe- van Amiens a1s gezant van Napoleon naar
ditie naarTanqertegen deMoorenenmengde Constantinopel,Egypte,Syrië en de Ionische
zich in 1518 ln den oorlog metsjerifM kld eilanden,en voegde zich in 1803 alsbrigadeXplpc?
z tegen diens neef Mnlei Mekemed, generaal weder bj het leger.Bj Austerlitz
waarbj hj deztjde koosvanlaatstgenoemde. werd hj zwaar gewond, doch daarna tot
Hj landde vogrspoedig bj Alzira en tastte divisie-generaalbevorderd en in Mei 1806 als
den 4denAugustus den Slerifaan bj Kassr gezant naar Constantinopel gezonden, waar
el Kabir, doeh bet Portugésche leger w ez'd hi
j Relim II1 tot'eene oorlogsverklaring aan
bjna geheelvernietigd, en hj zelfverdween Rusland wisttebewegen.In 1807- 1811 was
in hetslaggewoel,zoodatzelfszjn ljk niet hj in Spanje, in 1812 bj de voorhoede van
is teruggevonden.Toen daarna Pltilipr11 den hetgroote leger;voortsnam hj deelaan den
txoon van Portugalbeklomm en had,trad er
meer dan één Pseudo-sebastiaan op.Demerkwaardigste van deze is de vierde,diein1598
zich te Venetië voorden gesneuveldenKoning

slag aan de Moskowa en trok met de eerste
Fransche troepen binnen M oskou. In 1813

werd hjbj Leipzigrewond,baandezich bj
Hanau met zjne divlsie een doortogt door

uitgaf,aan Spanjeuitgeleverd werd en in de de vjandeljkegelederen,waarop hj aan het
gevangenis van San Lucar in 1600 werd ter hoofd van het5dearméekorpsdenlinkeroever
dood gebrlgt.
van de Rjn dekte.Hj moestechterin 1814
Sebastlan (AugustusArnoldus),een ver- naar Champagne terugtrekken, maar onderdiensteljk Nederlandsch geneeskundige, ge- scheidde zich aan hethoofd van de kavallerie
boxen te Leiden den 3osten December 1805, dergardebjRheimsenArds-sur-Aube.Naden
studeerde te Heidelberg,waar zjn vaderin- afstand van Napoleon onderwierp hjzichaan
middels t0t hoogleeraar was benoemd, er- de Bonrbonst m aar verkreeg geene nieuwe
langde er in hethospitaaleen grootenrjkdom benoeming, doch gedurende de Honderd Davan ervaring, en verwierfer den doctora,
len gen werd hj afgevaardigd naar de Kamer.
qraad op eene dissertatie:rDe hydropeve- Met Lafayette en andere leden van datligslcae felleae''. W eldra werd hj lector in de chaam begaf hj zich na den slag van W aanatomie en physiologie aan de m ilitaire ge- terloo naar het leger der Bondgenooten,om
neeskt
m dige schoolte Utrecht,schreefonder- den vrede t0t stand te brengen, doch daar

s
cheidenewetenschapyeljkeopstellen enaanvaardde den 5danAprll1832eenhoogleeraars- zjne pogingen mislukten,scheepte hj zich

in naar Engeland. In 1816 keerde hj naar

ambt te Groningen met eene roratio de Frankrjk terug en werd op half-tractement
Batavorum seculo decimo septimo deanatome gesteld.O0k nu werd hj gekozen t0t1id der
meritis atque inventis in ea praestantissimis''. Kamer,waar hj zich bj de liberaleoppoHj gafk
eronderwjsin deI
chirurgie,physio- itie voegde.Na de Julj-omwentelinq van
logie, pathologie, anatomie enz.,hield meer s
1830 werd hj eerst minister van Marlne en
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kort daarop van Buitenlandsche Zaken.Den
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hoop herschapenenden0gongereqtgeblevene

lsten April 1834 trad hj af, werd gezant forten en dokken aan de zuidzpde van de
te Napels en vervolgens te Londen, en reede werden door de veroveraars verwoest.
in 1840 hier opgevolgd door Glïzpf.Daarna Na den Vrede van Parjs werd de stad alzag hj zich t0t maarsehalk bevorderd,be- lengs herbouwd,maar zj klom nietweder
moeide zich alleen met de handelingen der tot hare voormalige welvaart. Thans (1878)
Kamer, en overleed den zlsten Julj 1851. teltm en er om streeks12000inw oners,m eestal
Zjne doehter werd door haren echtgenoot, militairen,doeh nadatzj dooreen spoorweg'
den hertog de .PrtuJSS,vermoord.
met het binnenland verbonden w erd,begint
Sebast6pol of Sewastôpel, eene oorlogs- de handel er zich k'achtig te ontwikkelen.
haven in hetRussische gouvernement Taurië, De stad is doorhare baajen in 3 deelen geligt aan den zuidwesteljken uithoek van de splitst,en zj ligt op eene helling aan eene
'eeden, die ergens te vinden
Krim. De plaats,waax deze stad zil!h thans der sehoonste l
verheft, was in de dagen der Oudheid door zjn.Bj den aanvang derbelegering hebben
Grieken bewoond, die er de kolonie Cher- de Russen er 6 liniesehepen in den toegang

sonesus deden verrjzen.Later behoorde zj t0t de haven laten zinken,en deze zjn tot
t0t het Rjk van de Bosporusen Pontusen nu toe n0g niet boven watergebragt.In 1874
kwam vervolgens onder de heersehappj der vexschenen in dehavenvanSebastôpol308zeeRomeinen.Reeds vroeg werd eruitByzantium schepen en 82 kustvaarders,terwjl312 zeehet Christendom geprediktt en als koopstad

stshepen en 67 kustvaarders er uitzeilden.

Sebenico9 de hûofdstad van een district
was zj aan de Russen onderden naam van
Korsoenj bekend.De heerschappj derMon- in Dalmatië, ligt aan de Kerka en is door
golen vernietigde alle gemeensehap van Rus- het kanaal Sant'Antonio met de Adriatische
land met de Grieksche steden op den noor- zee en d001-een spoorweg met Spalato ver-

deljken oever van de Pontt
ls, zoodat deze bonden. Zj vexheft zich amphitheatersgewjs
allengsbegonnen tekwjnen.ToenhetKhanaat aan de helling van eene rûts,is de zetelvan

van de Krim in 1783 aan Rusland verviel, een bisschûp, van een gymnasium enz.M en
werd door Potemkin de oorlogshaven Sebas- heeft er eene fraaje hoofdkerk? 4 kloosters,
töpol gesticht, en deze vervolgens onder een nieuw en schouwburg en rulm 15000 ziekeizer Nieolaas aanmerkeljk verruimd ten len. In hare haven verschenen in 1875 m eer
behoeve der Zw arte Zee-vloot. De stad ver- dan 900 schepen.
keerde in een bloetjenden toestand bj den
Secans,zie Goniomdrie.

aanvang van den ltrim-oorlog,waarinzjvan

5 october 1854 afdoor de vereenigdetroepen

Secchi (Ange10),eenuitstekendItaliaansch
sterrekundige, geboren den 28sten Julj 1818

van Frankrjk, Engeland, Turkje en Sar- te Reggio, trad in de Orde der Jezuïeten,
dinië te land en te water w erd ingesloten en ontving zjne wetenschappeli
jkeopleiding aan
p Loreto en
qebombardeerd.Deverwonderljk sterkeves- het Collegio Illixieo-luatlretano btlngwerken verhieven zieh hoofdzakeljk aan aan het Georgetown-college te MTashington
de zjde der zee, want met de versterking in de Vereenigde Staten van Noord.Amerika,
naar de landzjde was bj het begin van den w erd vervolgens aan dit laatste professor in
strjd naauweljks een aanvang gemaakt.De de w is- en sterrekunde,daarna in de natuur-

toeyang t0tdereedewerdaandezuidzjdever- ktlnde aan het Collegio Romano te Rome en
dedlgd door het Quarantaine- en het Alexanderfort, aan de noordzjde door het fort
Constanttjn,- detoegangt0tdezuideljkebaai
door de forten Nikolaas en Paul,en tegenover deze waren aan de noordzjde 2 batterjen opgeworpen.In het geheel werd de ha-

in 1848 directeur der aldaar door hem zelven

gestiebte sterrewacht, welke hj toteene der
voortxeffeljkste van Europa verhief.In 1870
en 1872 was hj &an wege den Paus lid der

internationale commissie voor maten en ge-

wigten.De talrjke geschriften van dezen ge-

ven bestreken door 700 stukken gesehut van leexde hebben vooralbetrekking op de topohet zwaarste kaliber. De fbrten waren van graphie en de physiscke eigenschappen van
kalksteen gebouw d,2 of3 verdiepingen hoog de verschillende hemelligcham en? toegelicht
en van kazem atten voorzien.Deverdedigings- door spectroscopische onderzoeki
nqen. Hj
linie aan de landztjde bestond bj dekomst sehreef 0.a.: pResearehes on electrlcalrheo-

der vjandeltjke troepen uit een vri
jstaan- metry (1852)'',- rotladro fsico delsistema
de
n
,
re
c
r
e
n
e
l
e
e
r
d
e
n
mu
u
r
,
h
i
e
r
e
n
d
a
a
rdoor solare secondo le piu recenti osservatione
defensleve kazernes versterkt.Behalveenkele
andere versterkingen was eralleendeM alakof-
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toren geheelvoltooid.Aandenoordzjdeverhief en ,,Le stelle, saggi di astronomia siderale
zieh, 1200 scbreden van den oever,hetNoor- (1877)''.Ht
joverleed den GdenFebruarj1878.

derfort,en ten westen daarvan deW olochnwSechellen (De)ofSeyehellenvormen eeùe
toren. Alle andere werken werden meestal aan Engeland toebehoorende groep van ongeonder het vuur van den vjand onder de lei- veer 50 hooge, rotsachtige,steiluit de w ading van den uitstekenden generaal Todleben teren oprjzende eilanden in den Indisehen
aanyelegd.D00rbestoxmingvan hetKornilew- Oceaan tusschen 3- 50Z.B.enomstreeks1000
bastlon Op den 8sten September 1855 viel zeemjlen teu oosten van Zanzibar,meteene
Sebastöpol na eene belegering van .11 maan- oppervlakte van bt
jna 5 Eq geogr.mjl,beden in de handen der Verbondene Mogend- volktm etruim 11000 inwoners. Hetgrootste
heden.Bjna dezgeheelestadwasin eenpuin- eiland is Mahé, hettweede in grootte Pras-
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1in,en behalve deze beide zjn alleen La boren den 5den Julj 1673 te Königsberg in
Digue en Denis bewoond.De Sechellen vor- Franken.Hj studeerde te Jena,Leipzig en
m en hethoogste gedeelte eener onderzeesche Leiden in deregten en trad in 1693 alsvrjbergketen, w elke overlangs door Madagascar williger in Engelsch-Nederlandsche en later
loopt.Zj bestaaterhoofdzakeljk uitgraniet. in Keizerltjke krjgsdienst en streed onder
Dehellingen sn dalen zjn ermetvruchtbare prins E'
wgenins teyen de Turken. In den
aarde bedekt, dbch het strand is er door Spaanschen Successle-oorlog washj aanvoerkoraalriFen omgordeld.Hetklimaatis eraan- der van het regiment-Ansbach en veroverde
genaam en gematigd, en het voornaamste in denslagbj Höchstëdtaan hethoofdzjner
voortbrengsel is er de kokosnoot,terwjler dragonders16vaandels.Daarop werd hj t0t
te voren 00k suikerriet werd verbouwd.Ta- kolonel bevorderd, streed bj Ramillies en
bak ko@ ,rjst,maïs,bataten,maniok wor- Oudenaarde en nam deel aan de belegering
den er enkelgeteeld voorinlandsch verbruik. van Rjssel.Vervolgens trad hj alsgeneraalO0k heeftmen er de areca-en sagopalm ,de majoorindienstvanAl
z
y%tnt'
tt,
%11,koninyvan
caeao en de vanille. De katoenheester groeit Polen, en voerde bevel over de Sakslsche
er in het wild, en aan timmerhout is geen hulptroepen inVlaanderen.AlsPoolsch gezant

gebrek.De bevalligeboschjesbestaan er tlit te 'sGravenhagewoonde hj in 1713 deonderp va; den Vrede van Utrecht,
casuarinen, tamarinden, oranje- en kaneel- handelingen bboomen, bamboes enz. âlleen op Praslin en

droeg als bevelhebber van genoemde troepen

op het daarbj gelegene eiland Curieusegroeit
de Maledivische kokosnoot (Lodoicea Sechellarum), eene reusachtige dubbelnoot, welke
op de Malediven en aan de kustvan Malabar
kwam aandrjven en '
eeuwen lang als een

in 1715 niet weinig hj totde verovering van

ambtenaren,zorgelûoze,lujeFranschecreolen,
fndisehekoeli'
senvrjeNegers;dezelaatsten
zjn het talrjkst vertegenwoordigd.Daarde
handel er weinig beteekent,kost deze kolonie aan Enkeland jaarljks omstreeks 6000
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Stralsund en zag zich in 1717 benoemd tot

Keizerljk luitenant-veldmaarschalk-generaal.
Onderhetopperbevelvan Eugeniusstond hj
bj Belgrado aan hethoofd van twee regi-

zeegew as werd aangemerkt, totdat men in menten van Ansbach, streed in 1718 in Si1789 den boom ontdekte. lnheemsche zoog- cilië voorspoedig tegen de Spanlaarden en
dieren zoekt men er te vergeefs,en er zjn noodzaakte hen in 1720 t0t een verdrag,inslechts weinig huisdieren; zelfs de vogels gevolge hetwelk zj het eiland moesten verworden er doorw einige geslachten vertegen- laten.In 1719 werd hj rjksgraafen in 1721
woordigd. Daarentegen heeft men er veel veldtuigmeester.In 1726 vertrok hj alsKeischlldpadden,en onder deze dereuzenschild- zerljk gezant naar het H0fte Berljn,waar
pad en de zw arteschildpad.Voortsheeftmen hj degunstverwierfvan I'
riedria Y ïIA:J- I
er eene soortvan krokodillen, alsmede hage- en van deze op eenebehendige wjze gebruik
dissen en Op het land levende springende maakte. Hj bragt er de verloving tot stand
visschen.D e bevolking bestaatuit Engelsche van den kroonprinsFriedrich m etprinsesE li-

pond sterling.De hoofdplaats,tevensde zetel
van den gouverneur,isPortVictoriaopM ahé,
met eene Protestantsche en eene Fransche
R.Katholieke kerk eneeneregelm atigestoombootverbinding m et M auritius en A den.De Sechellen waren reeds in den aanvang
der 16deeeuw aan de Portugézen bekend en
Ontleenden llun naam in de voorgaande eeuw
aan M orando de Seychelles, een uitstekend

zorgde, dat door onderscheidene D uitjlche
H oven,alsm ede door Denemarken en de Nederlanden, de Pragm atieke Sanctie w erd er-

kend. D00r eene bjeenkomstvan de monam
chen der beide landen teK ladrup in Bohem en
wist hj te bewerken, dat Pruissen bj den
aanvang van den Poolschen Successie-oorlog
10000 man hulptreepen leverde.Daarenboven

haalde hj Bejeren,de Pfalz en Keulen over
t0thet zenden van hulptroepen, zoodat zich

in 1734een Rtjkslegeraan deRjnvereenigde.
A1sRjksgeneraalderkavallerietrok hj met
30000 man over den Hundsriick en bragt

Oëcier der FranscheOost-lndischevloot.Zj den zosten October 1735 den Franschen eene
werden het eerst opgenomen in 1743 op last nederlaag t0e bj Klausen.'In den nieuwen

van M ahl,stadhouder van Ile de France.In 00r1
04 tegen de Turken werd hem,op aan1768 ontstond erdeeerstevolkplanting,Mahé, bevellng van den stervenden Eugenos, na
doch thans Port Victoria genaamd. In 1814 zjne benoeming t0t Oostenrjksch veldmaarwerden deze eilanden door Frankrjk aan schalk het opperbevelover het leger bj BelEngeland, hetwelk ze reeds in 1794 in bezit grado toevertrouwd.Hierstreed hjeerstvoorgenom en had,afgestaan,en in 1834 werd er spoedig,m aar moest weldra achter de'Save

de slavernj opgeheven,waarna deplantaadjebouw sterk achteruitging.
SeckendorF isde naam van een adelljk
geslacht,hoofdzakeljk in Franken enSaksell
gevestigd. Als stamvader wordt A dwiy von

t
%càezlt
for' vermeld, die in hetmidden der
13de eeuw leefde.Thans bloejen n0g 3 hoofdljnen van dit geslacht. Van de leden noemen wj:
Friedrla A'
eJprfcA,rjksgraafvonSeckendogf
Keizerljk vàldmaarschalk en staatsman,ge-

terugtrekken,weshalve hj op aanhitsing zjner vilanden aangeklaagd en in de vesting
Graz gevangen gehouden werd. M aria T1:-

resia echtersteldehem 0?vrjevoeten.Daarop

trad hj in Bejersche dlenst,werd opperbevelhebber van het Bejersche leger,ontzette
Miinchen en wierp in 1744 de Oostenrjkers
terug naar Bohemen, waarna hj het kommando nederlegde.Na dendoodvanKarelVII

werkte htJmede tothetsluitenvan den Vrede
te Fiissen(22 April1745).Nu werdhj door
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keizerFranz in al zjne ambten en bedie- Secte (Eene),afdeeling ofpartj,noemde
ningen bevestigd en betrok zjn landgoed men te voren de ééne ofandere wjsgeerige
Meuselwitz bj Altenburg, totdathijaldaar sehogl,doch thans bezigt men dat woord gein December 1758 Op bevel van kriedrol
t woonljk van eene godsdienstige partj, die
Jf,ondervoorwendseldathj eenevoorPrt
lis- zich wegens verschilvan gevoelens afscheidt
sen nadeeligebriefwisseling onderhoudpn had, van de heerschendeK erk.
in hechtenis genomen en een half jaar te
Sectie oflI
jkopenin.
q,zie onderLi)-k.

Magdeburggevangen gehoudenwerd.lijoverleed op bovengenoemd landgoed den 23s%en
November 1763.

Sector ofe'
Lrkelseetor,zie onder O'5ràdJ.
Secalarisatie is eene handeling, waar-

dot
)xeenekerkeljkebezittingineenewereldjkeveranderd wordt.Zj heeftvooralplaats
Leo,vrjheer von Seekendorf,een Duitsch li

dichter, geboren in 1773 te W oinfurth bj gehad in den ttld derHervorming,toen uitHaszfurt.Hj studeerdete Jenain deletteren gestrekte kloostergoederen door verschillende
en legde zich tevens t0e op de dichtkunst, Staten werden benaderd.

werd in 1798 regérinrs-assessor teW eimar, Seeundo-genituur isde naam van eene
waarhj zjne dichterlilk gaven doorden 0m- vonraf bepaalde schadeloosstelling voor jongang metGöthe,Seh'
llier en Wielandontwik- gerezonen van een adelljken stam ,wanneer
kelde, en vertrok in 1802 alsregêringsraad de eerstgeborene in het bezit bljft van het
naar Stuttgart, doch werd hier,als beschul- geheel der voorvaderljke goederen,en men
digd van mAjesteitsschennis, in een proeès geeft dien ook w elaan een vorstendom ,dat
gewikkeld en als staatsgevangene eerst naar steeds aan de W.iongere prinsen van een vorhet kasteel Solitude en vervolgens op den steltjk stamhuis wordt toegekend.Z00 was

Hohenasperg gebragt. In 1805 werd llt
j in
vrjheid gqsteld engingnaarW eenen,alwaar
hj in 1808 met J. L. Stoll een aanvang
maakte met de uitgave van het tjdsehrift:
Prometheus''. Btj het uitbarsten van den
oorlog van 1809 trad hj a1skapitein in dienst
bj de W eener landweer,trok te veldee11

bjv. Toscane t0t 1859 een secundo-genituur

absbnry-Lotltarinyen.
van het huis H'
Secundus t,
la14usl, eigenljk Johannes
N ieolai,een uitstekeud Latjnseh dichter,geboren te 'sGravenhage den 14den November
1511, sttldeerde aldaar en te Mechelen en
legde zich tevens Onderde leiding van Johan

kwam op den Gden Afei 1809 op eenetreurige '
p/i;.Sehoorlop deschilderkunsttoe.Htjoefende
wjze om hetlevendool-hetverbranden eener zieh verder te Bourges, trok naar Italië en

scht
ltlr,waarin hj zwaar gewond wasneder- Spanje, nam deel aan een oorlng in Afrika
gelegd.lltjleverde:rBlitengrieehisehf
?rDich- en werd secretarisvan GeorylqsnanRqmond)
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h von bisschop van Utrecht.Reeds washj geroeW eimar fiir 1801'',- rlrasehenbuch fiirW ei- Pon, eene dexgeljke betrekking teaanvaarm ar auf dasJahr 1805:' - en rMusenalma- den bi
-keizer Karel V, toen hj den 24sten
*l
Septem ber 1536 te lloornik overleed.Van
naeh (1806 e1z 1807)''.
Seclusie (Acte van)noemtnlen deover- zjne Latilnsche gedichten hebben vooral de
eenkom st m et Engeland, in de vergadering 1)Basia (Kusjesl''hem grooten rpem bezorgd,
der Staten van Holland den 4den Mei 1654 en zjne ropera omnia''werden in 1821 in 2
aangenomen, waarbil genoemde Staten ver- deelen door P ..Dtl,x,sc/ztzin het licht gegeven.
klaarden (onder prliestvan desteden Haar- Sédaine (Mic'
helJean),ef
an verdiensteljk
lem ,Leiden,Alkmaax,Enkiàuizen en Edam), Franst!h bljspel- en operadichter, geboren
dat zi
J noch den pl
-ins van Ort
zz
l?
'
e, noch te Partls den 4den Julj 1719,leerdeeersthet
iemané van zjne nakomelingen ooitzouden metselaarsbedrjf,doeh verwierfdoor eenige
benoemen tot stadhouder ofadmiraalhunner diehterljke proeven de gunst van Leeomte,
provincie,noch t0tkapitein-generaalderU nie.
Deze overeenkomst werd op verlangen van
Cromwell onder geheim houding vastgesteld.
De Protedor nam er genoegen in, dat die

die hem in 1752 de middelen bezorgde,om
zich onverdeeld aan letterkundigen arbeid te

wtlden.Heteerste stuk,dathj voorhettooneelleverde,was:mLediableàquatre(1756)'',
zaak in het eigenljke vredestractaat onbe- metmuziek van Phllidor,- en grooten bjval
sprqken bleef, indien slechts eene afzonder- vond voûral zjne comische opera: pRose et
lpke acte van uitsluiting werd opgem aakt. Colas (1764)''. O0k andere, zoûals: mAline,

Holland ging hiertoe over,en dezemaatregel, reine de Golconde'' - Am phytrion'' - Le
door de overige gewesten afgekeurd. werd mayni
fique'',- rAucassin et Nicolette'' door de Fsf/ op eene meesterljke wjze ver- Rlchard Coeur de Lion'',- en pGuillaume
dedigd. De acte bleef bestaan t0t aan den Tell'' zjn hier en daar op hetrepertcire ge29sten September 1660, maar werd toen,na bleven.Van zjne bltlspelen vermelden wj:
de trognsbeklimming van Karel11?doorH 0l- rLe philosophe sans le savoir (1765)''/- en
land ingetrokken.
DLa gageure imprévue''.Van zjnegedichten
Sect is denaam van wtjn van ingedroogde m ag voorts het leerdicht: rLe vaudeville

druiven. Men laat deze na het rgp worden

zoolang hangen.totdat haar watergehalte t0t
de helft verm inderd is, om ze daarna onder
de pers te brengen.T0t de alzoo verkregene

(1756)'' niet vergeten worden.In 1768 werd
hj 1id der Acadêmie en overleed den l7den
M ei 1797. Zjne moeuvres dramatiques''xjn

in 1760 en 17:6 in 4 deelen in het licht

wijnen behooren Xeres-, Peralta-en Malaga- verschenen.
Sèdan , eene arrondissementshoofdstad in
wjn en Kanariesect.Z'
IJonderscheiden zich
dooreenaanzienljk suiker-enalkoholgehalte. het Fransehe departement ArdenneE,aan (lt
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Maas en M n denspoorweg van Mézières naar des ochtends te 5 uurover eenespoor#iegbrug
Thionville gelegen,waste voren eene belang- 0n een ponton over de Afaas trokken en Ba-

rjke grensvesting naar de zjde van Belgld zeillesaantastten.Dezeaanzienljke,uitsteeen Duitschland en bezit eenige regtbanken, nen huizen bestaande plaats, was bezet door
een collège, eene ambachtsschool, 2 biblio- 12000 man marine-infanterie, onder Mavtin
theken.ée'ne Hervormdeen onderseheideneR. des -rtzllgre.
v, die zich in hetnoordeljk geKatholieke kerken eenesynagoge,een hecht
kasteel,waar in 1611 Tnrenne geborenwerd,
een burgerljk en militair ziekenhuis en omstreeks 15000 inwoners.Lakenweverj is er
eene bel
angrjke bron Van bestaan;voorts

deelte van het dorp op eene krachtige verdediging had voorbereid.De voorhoede van het

lste Bejersche korpg onder generaal-majoor

Dletlbegon des ochtends te 41/: uur tegan
Bazeilles@ terukken,gevolgd doorde lste
heeft men ersteenkolen-en jzermjnen,on- en daarna door de 2de divisie,zoodatallengs
derscheidene fabrieken en een levendigen han- het geheel
e korys aldaar deelnam aan den
del,vooralin w0l.In 1875 is haar naam op strjd.Deartillerlehadopdeheuvelreeksten
de ljst dervestingen doorgehaald en metde noordoosten van Bazeilles eene positie inge-

slooping der versterkingen een aanvang ge- nomen en onderhiel
en levendi
g vuur.Des
maakt. Merkwaardig is voorts deze stad we- ochtens te 5 uur wadse
deKroonprlnsvan Sakgens den naar haargenoemdenveldslag,w aar- sen met het lzde korps bj La Moncelleen
omtrent wj het volgende mededeelen:
D aigny handgem een gew orden met het lste
Nadat doorvoorspoedigeaanvallenderD uit- Fransche korps en had zich tevensinverband
schers illhet najaar van 1870, vooraldoor gesteld metde Bejersehen bjBazeilles.Hier
den slag bj Beaumont, de Fransche armée werd M ae M ahon te 6 uur doûr een granaat-

onderM aeX lF
zozlgenoodzaaktwastewjken splinter gewond. Hj verliethet slagveld,en
naar den regter oever van de Maas,w erdden
lstenSeptemberdoorhetgrooteDuitschehoofdkwartier het bevel gegeven om ,ter Verhindel-ing van een terugtrekken der Franschen
naax Mézières, de derde armee vooruit te
schuiven,den weg naar Mézières te bezetten

Duerot,die te 7 uur hetopperbevelovernam ,
gaf aanstonds bevel t0t den terugtogt naar

en reeds bj het aanbreken van den dag in
een ontwikkeld front zich t0t den aanvalgereed tehouden,texwjltevensdeMaas.armee
van deoostzjdet0tden aanvalzou overgaan,

aneienneteit zich methet opperbevelbelastte
en de Franschen den terugtogt deed aannemen,had laatstgenoemde aanvaltoch plaats,
maar zondergew enscht gevolg. Door nieuwe
troepen versterkt,hielden de Saksers en Bei-

Mézières.om dien te bevorderen,zouden de
divisiën Laeretelleeen krachtigen aanvaldoen

op La Moncelle en Vassoigne bj Bazeilles.
Hoewel inmiddelsgeneraal Wimpfenwegens

den terugtogt derFranschen naar hetwesten
beletten en door eene om singeling ten noor- Jersehen zich staande te La Moncelle, verden het overschrt
jden derBelgisehe grenzen overden voorts de westeljlteheuvelreeks en
verhinderen.Gedeelteljkreedsdesnachts,ge- overmeesterden na eene bloedige worsteling

deelteljk in den vroegen morgen kwamen van ; uur o0k geheelBazeilles,terwjlde
alzoo de volgende Duitsche legerafdeelingen regter vleugel der Saksers Daigny innam en
in beweging:uithet oosten en zuidoosten de de Fransehen naar den westeljken oever der
garde,het12deenhetlsteBejerschekorps,- Givonne deed wjken.ThansbeslontdeKroonuit het zuiden het 2de Bejersche korps,- prins van Saksen, daar hj het oogmerk der
en bjden weg naarMézièreshet5deenllde Franschen om naarMézières terug tetrekken
korps, terwjl het 4de koqs,de Wiirtem- doorzagen çevaarvreesdevoorhet3dearmeebergers en eene talrjke rulterj in reserve korps, Bazellles en La M oncelle te laten bebleven. Het Fransche leger verwachtte den waken door de Bejerschen en zelfmethet
aanval der D uit
chersin den driehoekrondom
,s
Sedan, tusschen de M aas,de Givonne en de

Floing;de plaatseljkeomstandighedenwaren
er gunstig voor eenehardnekkigeverdediging,
en zj maakten front naar3 zjden;het7t
le
korps naar het noorden, het lste naar het
oosten aan de Givonne,en het lzde naar het

lzde armeekorps en de garde noordwaarts te
trekken,het bosch van Garenne te bezetten,
en het 3dearmeekorps ter hulp te snellen.
D e garde had t0t aan den middag,na een
hevig artilleriegevecht,hetbovengedeelte van
het da1der Givonne veroverd en aandeFran-

schen naar de oostzjde den pas afgesneden.

zuiden bj Bazeilles, terwjlhet 5de in het De beweging, door den Kroûnprins voorgenoordoosten in reserve bleef.DaarM aeM ahon schreven, k0n derhalve een aanvang nemen.
den aftogt naar het opsten, naar Carignanj
Intusschen was o0k in het zuidwesten en
alsmede die naar Mézièresn0g open waande, westen de strjd begonnen.Terwjl het 2de

had hj geenebevelen gegevenvooreenveld- Bejersche korpsgedeelteljk langsden regter
slag;veeleerwenschtehjzjnentroepeneenige oever van de Maas voortschreed,om hetlste
rustte vergunnen.
bj Bazeilles teondersteunen,gedeelteljk de

In den Vroegen :aorgen van den lsten Sep- sterke stelling tusschen Frpnois en W adetember dekte een dikke nevelde heuvels en lincourt bezette,om aldaar een ontkomen uit
dalen langs de Maas, zoodathet onmogeljk Sedan te beletten, ontvingen het4de en 5de

was,verwjderde voorwerpenwaartenemen. korps bevel, bj Donchéry over de Maas te
Eerstlaat in den morgenverdweendieslujer; trekken enmeteenwjdenboognaarSt.Menges
de hoogten werden zigtbaar,en op den mid- en Fleigneux op te rukken. Daar zich op
dag was de hemel helder. De slag was in- den weg naar Mézières geene vjanden bemiddels begonnen door de Bejersehen,die vonden en deze alzoo geen plan hadden zich

SéDAN.
een uitweg te banen naar het westen,was
het van belang,hen 0ok uithet westen met
spoed aan te tasten en eene vereeniging met
de Maas-armee tennoordellvanSédant0tstand
te brengen. De togt der beide korpsen werd
door het naauwe terrein eenigzins vertraagd,
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Duitsche troepen begonnen t0tdeze te naderen,en om vier uur gafkoning Will
telm ,die
gedurende den slag op eene hoogte ten zuiden van Frénois de bewegingen had gade
geslagen, bevel t0t een algemeen beschieten

van Sédan,om de onvermjdeljke capitulatie
Ja, door het ineensehuiven dertroepenwer- te bespoedigen. D e granaten deden er reeds

den somm ige afdeelingen van hetllde korps Op verschillende plaatsen brand ontstaan.
uren lang opgehouden.St.Menges werd door Toln kwam de tjdi
ng, dat de Franschen
devoorhoedevan laatstgenoemdkorjszonder het vuren staakten en op 2 poorten de w itte
veel moeite ingenomen,en Ook Flolng Onder vl
ag vertoonden. Op last des Koninqshield
hetvuur der artillerie gedeelteljk vexoverd het bescbieten aanstonds Op en de lultenanten behouden. Een aanval der Fransehe rui koionel Bronsartvan den generalen staf verterj onder generaal Gallifet op het 87ste trok als parlementairm et den eisch,de vesregiment w erd afgeslagen, en ditlaatste be- ting Sêdan en het leqer over tegeven.Hj
zette nu de hoogten tusschen Fleignenx en werd t0t zjne verbazlng vöôr den Keizer
11ly tot aan de Givonne.Veertien batterjen gebragt, wiens aanwezigheid te Sêdan onbevan het lldey lode en 5de korps vormden kend wasin het Duitsche leger.M etbetrekop den m iddag ten noorden van deFranschen king t0t de c,apitulatie werd Bronsart naar
eene ontzettende vuurltjn van Floing af t0t generaal ron WGOZI.PJ:Z
Iverwezen.Intusschen
aan het Ardennerwoud,terwtjl op dehoogten sehreef de Keizer tevens een brief aan den

aan deoverzjdederGivonnedegarde-artillerie Koning, waarin .
hj zich krtjgsgevangen verhaar gesc'hut liet spelen; dit kruisvuur was klaarde, en zjn adjudant Reille bragt dien

gerigt op de positien
- der Fransehen Op de
hoogvlakte van Illy en op het bosch van
Garenne. De Franschen waagden nu een aanval op Floing, en hier ontstond een vreese-

des avonds te 7 uur in het hoofdkwartier.

DeKoningnoodigdeinzjnantwoordNapoleon

uitt een officier te magtigen, om over de

capltlllatie te onderhandelen,terwjl hj van
ljke strjd,waarbj de kommandantvan het zjn kant daartoe von M oltke benoemde,en
lldekorps,generaalronGe/
rq
s#pr#',sneuvelde; gaf bevelaan hetleger,zit!h van elken aanhj eindigde echter met het verdrjven der val te Onthouden, maar tevens elke poging

Franschen uit Floiny.Deze kwamen daar- t0t ontsnappen te verhinderen.Daartoe m oesenboven in verwarrlng doordien generaal ten zj dien nacht in de nabjheid derverWimpfen aan het 7dekorpseen gedeelte van overde stellingen bivakkéren. Daarop be-

het lstet0tbjstand zond,maartevens,om het gaf hj zich onder het gejubel dertroepen
naar Fond de Givonne teruggeworpene korps naar zjn nachtkwartier te Vendresse. De
te ondersteunen, de divisie Dumont van het generaals ron Molt
ke en von TF'
CZIF#Q
.Zkwa5de korps uit het noorden ontbood, terwjl men n0g in den avond van dien slag te D0ntusschen de elkander kruisende troepen tal chéry bpeen,doch konden het nieteens worvan granaten w erden gew orpen,zoodatonder- den, daar de Fransche genepal zich niet

scheidene bataljons in volslagen wanorde vei- wilde onderwerpen aan de gestèlde voorwaarden, nameljk neêrleggen der wapens en
krjgsgevangenschap van het geheele leger.
Hj keerde des nachts te 1 uurnaarSédan
teruq en riep er een krjgsraad bjeen van

ligheid zochten in het boseh van Garenne.
Om 2 uur verloren de Franschen o()k den
Calvaire d'llly,waar een grootaantalgevangen werd genomen,en nadat een stoute aanval der Fransche kavalleriedivisie M aryuerite
was afgeslagen, werd door de 22ste en lode
divisie storm geloopen naar de hoogte van
Floing en Cazal.De Fransehe opperbevelheb-

divislegeneraalsenkorpskom mandanten.Daarin
stem den 30 van de 32 tegen het hervatten

vandenstrjd.Nietteminweigerderon'
XC-AF:S
de onderhandelingen overde capittllatiew eder
Wimpfen was thans overtuigd,dathj zich aan te knoopen,en in zjne plaats verscheen
in zj'ne positie rondom Spdan niet kon hand- in den m orgen van den zden Septemberkeizer
haven,zoodathj hetbesluitnam ,doordegele- Napoleon zelf en ontm oette von ./lgzàcrr/rop
derender,zoohjwaande,uitgeputteBejerschen halfweg tusschen Sédan en Donchéry. Die
bj Bazeilles en la Moncelle met alle beschik- beiden hadden in een huisje aan den straatbare troepen van het lste,5de e1z lzde korps w eg eene langdurige bjeenkomst, waarbi
j
een weg te banen naar Carignan.Hj bragt de Keizer op de vraag,ofhj genegen was
evenw el slechts een gedeelte van die troepen over den vrede te onderhandelen,den kansebjeen,daar het12deen lstekorpsreedsge- lier verwees naar de Regéring teParjs.Toen
deelteljk naardevesting warenteruggekeerd. von M yzzltvcà daarop ron M oltke ontbood,
Niettemin rt
zkte Wimpy'
en te 3 ure metde om m et den Keizer 0V0r de capitulatie te
voorhoedevoorwaarts,ontrukteaan deBejer- sprelten, begeerde deze, dat het Fransche
schen Balan,maarwerd doorhetvernietigend
vuur der Duitsche artillerie t0tden terugtogt
genoodzaakt. Ook andere wanhopige pogingen der Franschen, Om door de Duitschers

leger z0u worden overgebragt naar Belgisch
grondgebied. Von M oltke wilde hierin niet
treden en begaf zich naar den Koning te
Vendresse,om met dezen te raadplegen.Daar
heen te breken,werden verjdeld.Het bosch inmiddels de door de Duitschers gestelde
van Garenne was inmiddels bezet,en overal termi
jn voor onderhandeling bestemd. te 9
waren de Fransehen omsingeld en in de ves- uur verstreken was,werd aan von FG-FF:I
ting of onder hare wallen teruggedrongen.De berigt, dat de Duitsche artillerie haar vuur
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hervatten z0u,Waldien decapitulatiete 10 daalt: zonder dat men er een middeltot het
ure niet gesloten was.Er kon geene sprake verkrjgen van een neêrslag aan toegevoegd

meer zjn van dralen;ievoorwaarden,door
von M oltke gesteld, werden aangenomen,en
de capitulatie werd te 11 uur op het kasteel
Bellevue bj Frénois onderteekend. Het g0heele Fransche leger werd krjgsgevangen
verklaard, m et uitzondering van oëeieren,
die op hun w oord van eer w ilden beloven,

heeft.

Sedum L.is de naam van een ylanten-

geslacht uitde fàmilie der Crassulaceën.Het
omvatkruiden en halfheesters,die in Europa

en Azië groejen, metvleezig-sappige,overbljvende bladeren,in bjschermen geplaatste
bloemen en veelzadige zaaddoozen. Van de

datzjgedurendedien oorlognietwedertegen soorten noemen wj:8.aereL.(scherpehuis-

Duitsehland de wapens zouden voeren.Daar- l00k),meteenvanonderkruipenden stengel,
enboven moestde geheele lekervoorraad,wa- eironde bladeren en gele bloemen,- S.clùlpl
pens,geschut, adelaars,vaandels, paarden, L. (wit huislook), met witte bloemen, lIvl L. (omgebogen huislook), met
krjgskas enz., alsmede de vesting Sédan 8. r:./&2'
aanstonds overgegeven worden. Eerst na de goudgele bloemen, - en S. Telephiwm L.
onderteekening dezer capitulatie had op het (knollig huislook), met paarse bloemen,
kasteel Bellevue de bjeenkomst der beit
le welke allen 0ok in 0ns Vaderland inheemsch
m onarchen plaats, die slechts een kwartier zjn.De wortelsen bladeren,tevoren t0tde
uurs duurde. Daarop begafzich de gevangen geneeskrachtige m iddelen gerekend, w orden
Keizerondergeleidevaneen Pruissisehescorte 00k nu no4 a1shl
lismiddelen aangewend,ter-

over BelgiënaarW ilhelmshöhebj Cassel,de wjl sommlge soorten a1ssierpianten worden
v00z hem bestemde verbljfplaats.Aanstonds aangekweekt.
werd met de uitvoering der bednngene voorwaarden een begin gem aakt. Het Fransche
leger,sedertQ dagen van levensmiddelen verstoken en in en om Sédan opeengedrongen,
bevond zich in een hoogstellendigentoestand.
Van de 130000soldaten,metwelkeM aeAt/APZI
den togt naar hetnoorden had aanvaard,was

Seebach (Marie),eeneverdiensteljket00-

neelkunstenares, geboren te Riga den 24sten

Febrlmrj 1837, betrad Teeds als kind het
tooneel, bezocht het conservatorium te Keulen, om zich t0t opera-zanqerestevormen,
bepaalde zich vervolgens bj hettooneelspel

en was aanvankeljk werkzaam als soubrette
slechts een klein gedeelte (3000)overde Be1- in de schouwburgen teLtibeck,Dantzir en
gisehe grenzen ontsnapten aldaarontwapend; Cassel, totdat het verlangen naar gewigtlger
3000 waren gesneuveld, 14000 gew ond en rollen bj haar ontwaakte.Toen zj te Ham21000 gevangen genom en.Doorde capitulatie btlrg voor de tweedemaal de r0lvan rGretk:iazaen 39 generaals, 230 staf.oëcieren, chen''vervuldhad.werdzjeraandenThalia26000 onder-oëcieren en 83000man in krjgs- schot
lwburg geplaatst,en toen zj voortste
gevangenschap. Tot den buit behoorden 419
stukken veldgeschut en m itrailleuses en 139
stukken vestinggeschut.D e Duitschers hadden aan dooden:190 oë cieren en 1832 man,

en aan geFonden 282 oëderen en 5627man.
Sedgwlck (Catherine),eene Amerikaanscheschrjfster,geborenin1789teStockbridge
in M assachusetts, schreef onderscheidene n0vellen en verhalen, 0.a.: rA New England

t
e druk 1852)''
(a
1l
8e24(
)1
,,8Q2; 2d
! - pRedwood

W eenen en te Miinchen was opgetreden,had

zj haren roem a1streurspelkunstenaresgevestigd.Zj verbond zich dan 0ok eerlang aan
het Burgtheater te W eenen en vond bj het
geven van gastrollen den grootsten bjval.Te
Hannover,waarzj latergeplaatstwerd,trad
ztj in 1859 in het ht
lweli
jk met den zanger
N iemann en volgde dezen, na de gebeurtenissen van 1866,naar Berljn. Kort daarop
scheidde zj van hem , vervulde op nieuw

, zich door eene keurlge karaktertee- gastrollen te Petersburg,in Nederland en in

kening onderscheidend,- mllopeLeslie(1827, 1871 in Am erika,en vestigde zich na haren

2 dln)'', een tafereel uit de geschiedenisder terugkeer te Dresden.Harevoornaam sterollen
waren: sGretchen''lrKlëmhen''enpophelia-''
eerste landverhuizers in M assachusetts, -

sclarence (1830)''
,- rLe Bossu (1832)'',Seeberg,een heuvelnabj Gotha,isverXThe Linwoods (1835)'', - en rMarried Or maard w egensdesterrewacht,aldaarin1789single (1857)''.O0k leverde zj werkjesvoor 1791 door hertog Ernst rps Saksen-Gotha gede Jeugd en reisbeschrjvingen,- dezelaat- sticht. Deze is echter na het verrjzen van
sten ten gevolge van hare togten door Enge- een nieuw observatorium in de stad zelve in
land,Daitschland en Italië.Zj gafsteedsaan 1859 in vervalvgeraakt, maar behoudt den

hare verhalen eene Christeljk-godsdienstige roem , dien zj verkregen heeftdoor deuitstrekking. Vooral pMeans and ends/', een

stekende sterrekundigen, zooals Zaelt, '/lpl

ïkolt
zi, Eneke en Hansentdie er
handboek voorhetvrouweljkgeslacht,wordt Llndenau, F'
in Amerikazeerop prjsgesteld.Zj overleed zjn werkzaam geweest.
den 3lstenJulj 1867.
Seeland, in het Deensch Djölland,het

Sedim ent noemt men in de aardkunde

rootste en merkwaardigste dJr Deensche

eene bezinking uithet water of 0ok weluit
den dam pkring, weshalve een grootgedeelte
der aardkorstm et den naam va'
n sedimentaire

eilanden, is omringd door het Kattegat, de
Oeresund,de Oostzee en de GrooteBelt.Door

eene rustig stilstaande vloeistofop den bodem

draagt, worden 3 schiereilanden gevormd j

de Iseflord, die tot op 60 Ned.mjlin het
(bezonkene) lagen bestempeld wordt.In de land doordringt en zich in 2 armen verdeelt,
genees- en scheikunde geet't men den naam van welkede westeljke dien naam behoudt,
van sedim entaan het bezinksel,hetw elk uit terwjl de onsteljke dien van Roeskildeflord
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Hornsherred, odsherred en Slsllands Odde. van 1864 t0t1866 naarVenezuélaenCentraalTen zuiden is Seeland door de Ulvsund en Amerika begaf.Hj overleed te Nicaragua den
de Vordingborgbaaivan de eilanden Möen en loden October 1871. Hj schreef: pNarrative
Falster gescheiden.Ten noordwesten,bj de of the voyage of H.M.S. Herald (1852,2
Groote Belt, vindt men tusschen de schier- d1n)'' - pFloraofEsquimauxland(1852)''eilanden Asnâs en Refsnës de Kallundborg- Viti(1862)'',- rFlora Vitiensis(1862)'',-fjord,en tusschen Refsn:s en Odsherred de pDottings ofthe roadside (1868)'',- ppopular
groote Seieröbaai. De lengte van heteilanâ hist
ory oftheyalmes(1855;2dedruk1868)'',-

bedraagt 130 en zjne grootste breedte 104 mlournalofbrltish and foreign botany(1864C- en pHannöversts
heFlttenund
Ned.mjl.Zjne oppervlakte ismetdievan 1871?8 dlnl''
de nabjgelegene eilanden Amager, Seierö, Gebrâuchein ihren Beziehungen zurPianzenNexelö,Reersö,Sprogö,Aggersö,Omö,Mas- welt t1862)''
.
nedö,T:röenLangöruim 12; (
E)geogr.mjl, Segésta ofEyesta,in de daren derouden hetaantalinwonerb610000.De bodem van heid eene stad op het eiland Sicllië,ten zuiSeeland is in hetalgemeen laag,golvend en den van Drepanum en volgensde sage door

bjnaoveralvruchtbaar,enmenheefterprach- viugtende Trojanen gesticht,moestalBeene
tige beukewouden. In het zuidoosteljk ge- niet-Grieksche plaats bj voortdt
lring strjd

deelte van het eiland verheffen zich eenige voeren met de Grieksehe koloniën van het
heuveltoppen ter hoogte van 117,125en 177 eiland,vooralmetSelinus.Zj zgchthulpbj
Ned.e1,en watzuideljker vindtmen eenige. de Carthagers, die van deze gelegenheid gekalkgesteenten.Vanhierstrektzichoostwaarts bruik maakten,om de stad in bezittenemen.
een vruehtbaar landsehap uit, hetwelk aan De Carthagers werden doûr Agâtkoeles ver-

zeein eenkrtjtberg,den Stevnsklint(40Ned. jaagd,doch na de willekeurigeheersehappj
elhoog),eindigt.Ten noorden van ditlaatste van dezen ontving Segésta weldra wedereene
heeft m en w ederom eene groote vruchtbare

vlakte. Hetnoordoosteljk schiereiland echter
is heuvelachtig en met fraaje wouden en
schilderachtige meren versierd.O0k hierzjn
heuvels ter hoogte van 70 en 80 Ned.el,met
prachtige vérgezigten.Verder zuidwaartsheeft

Carthaagsche bezetting. Gedurende den EerBten Punischen oorlog werd deze dgor de
inwoners van Segésta omgebragt en de stad

overgegeven aan de Romeinen,diehaarvrj
verkkaarden en met landerjen begiftigden.
Nu bereikte de stad doorhare haven eenaan-

men heuveltoppen ter hoogte van 110 t0t130
Ned. el, en o0k in da Om streken van Sorö

merkeljken trap vanwelvaart.Inharenabjheid bevonden zich voorts w arme minerale
heeft men aanzienljke heuvels.Totde rivie- bronnen. De ovexbljfselen van Segésta vindt
ren van Seeland behooren de Suus.Aa en de

m en thans ten noorden van Calataimi, en

Aamose-Aa. Voorts zjn er 3 kanalen: het wé1 het sedert 1822 opgedolven theater op
Esrom -kanaal, van het Esrom meer naar het eene hooge, vooruitspringende rots,m et 20

Kattegat, bjna 9 Ned.mjl lang,- het rjen zitplaatsen,- een prachtigen Dorischen
Danneskoldsche kanaal,22 Ned.mjllang, tem peljvan w elken de beide gevelsen alde
enhetFrederiksviirkskanaal.Alellverbouwt zuilen,36 in getal,bewaard zjn gebleven,
er veelgraan,vooralgersten rogge.Inweerwil van de uitgestrekte w oudell bestaat er
behoefte aan brandhout, waarin echter voorzien wordtdoor eene groote hoeveelheid turf.
Drie spoorwegen doorkruisen het eiland:één
van K openhagen overRoeskilde en Sorö naar
Korsör aan de G1'oot6 Belt,- één van Kopenhagen naarElseneur,- en één van Roes-

en gedeelten van w oonhuizen)som mige m et
m ozaïekvloeren.

Segestes, een vorst der Cheruskers en

een vjand vanArminius,diehem zjnedochter Tltu8nelda ontvoerd had,w aarschuwde in

het jaar 9 vöör Chr.Varns vöör den slag in
het Teutobtlrger W oud te vergeefs tegen het
dreigend gevaar;hj werd vervolgensin zjn

kilde over Kjöge naar Vordingborg. Seeland burgt doûr Armlni'tts belegerd, maar door
en de nabjgelegene eilanden zjn uit een ad- Germânien: ontzet,die hem eene woonplaats
ministratiefoogpunt verdeeld in de hoofdstad in de provincie Gallia aanwees.Bj deze ge-

Kopenhagen en 5 ambten. Het bisdom Seeland,het voornaam ste van D enemarken,omvat al die eilanden m et uitzondering van
Samsö, alsmede Bornholm ,de Faröer en de
Groenlandsche Koloniën.

legenheid kwam o0k Tltnsnelda,de gem alin
van A rmini'
tts, in de magt van Germâniclu ,

die haar bj z'
dn triomfnaar Rome bragt.
Seghers. Onder dezen naam vermelden
wi
j een drietal Nederlandsche kunstenaars,

Seem ann (Berthold), een verdiensteljk te w eten:

reizigerennatuuronderzoeker,geborenteHan-

Daniël& .t
/Adr.
:,eenuitstekendbloemenschil-

nover den 28stenFebruarj 1825,bezochthet der, geboren te Antwerpen den 5den Decem-

lyeéum aldaar, legde zich vooral t0e op de ber 1590 en een leerling van J. .Sr--t/A:J.
kruidkunde en zag zich doorde Britsehe ad- Reedsvroegtradhj in deOrdederJezuïeten

miraliteit a1s natuurkundige geplaatst bj de en schilderde bj voorkeurlegenden van Heiexpeditie op den gllerald'',zogdat hj van ligen,diehj metfraatlebloemkransen omgaf.
1847 tot 1851 W est-lndië bezocht,de land- W é1bestudeerdehj te Rgmede werken der
engte van Panam a, de Andes van Peru en grootemeesters)maarkeerdeweldrat0tzjne
Ecuador, het westen van Mexico, de N00r- bloemen terug. Hj bragtdeze z00 smaakvol
deljke Ilszee, de Sandwich-eilanden) het en frisch op zjne paneelen,datVorsten en
Kaapland enz., en zich op lastder regéring aanzienljken ze duur betaalden.De prinsen
in 1860 naarQeViti-ofFidsli-eilanden,voorts prinses ran OrJIJ':schonken hem voor 2 ge-

t:
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schilderde VAZQL met bloemen een gouden is er de landbouw met de veeteelt,- vooral
palet, een geëmailleerden rozenkrans en een is ereenebel
anjrjkeschapenfokkerj.Handel
gouden crucifx ter zwaarte van een pond en njverheid zgn ervan weinig gewigt.De
(5Ned.ons).TeAntwerpenbevindtzicheene wegen zjn erzeergoed,en hetnoorden van
rMaria met het Kind''van Rubens,omgeven ditgewest is in aanraking metden spoorw eg
van een door k%eghers geschilderden bloem- van Madrid naar Avila. - De evenzoo ge-

krans. Dergeljke stukken heeftmen in het noemde hoofdstad ligt schilderachtig op eene
Trippenhuis te Amsterdam , in het muséum rots op den linkeroevervan deEresma;zj

te 'sGravenhage,te W eenenenelders.k
%e-qhers is de zetel van een bisschop en door muren
overleed den 'zden November 1661.
omringd.Voorts heeftmen er eene prachtige
Gerard &%-gAer.
:,een historieschilder en een hoofdkerk in spitsboogstjl,met3 beuken en
broeder van bovengenoemde.Hj werd gebo- een toren ter hoogte van 100 Ned.el,- een
ren te Antwerpen in 1589, schilderde aan- sterk kasteelop eene over derivier hangende
vankeljk landschappen,reisdenaarItalië en rots, thans eene artillerieschool, - 11 kerbestudeerde er de werken van Ma.
nfredien ken, vele kloosters, een seminarium ,onderCùoli.Vandaar begaf hj zich naar 8panje scheidene instellingen van w eldadigheid, faen kwam er in dienstvan hetHof.Na zjn brieken enz. en ruim 10000 inw oners.M en

terugkeer schilderde hj in den donkeren, heet'
tereeneberoemde,doorkeizerTrajanus
krachtigen trantvan Caravagyio,dochtrachtte
dezen met hetschitterend coloriet der school
van lïubenn te vereenigen.In het nauséu:a te
Antwerpen heeft men Van hem : ,De verloving der H.Maagd'' - rDe H.Maagd m et
het Kind en St.Catharina'',- rDe verrukking der H. Theresia'', - pst.Stanislaus,
in de Orde der Jezuïeten Opgenomen'' enz.,
in de St.Jacobskerk aldaar:rst.Yves'',
en ,St.Carlo Borromeo'',- in de Lievevrouwekerk te Brugge: pDe aanbidding der
Drie Koningen''. - in de St. Bavokerk te
Gent:XDemarteldoodvan St.Livinius''.Voorts
vindt men stukken van zjne hand in het
Belvedère te W eenen,in hetmusôum te Ber-

aangelegde waterleiding van 159 dubbele b0-

zekerevoorwaarden voldoet.Eeneirkelsegment
is een gedeelte van een cirkel, afgesneden
:est/-dz?f
door eene koorde,- en een bolrormigt
eene gedeelte Van een bol,hetwelk daarvan

de camp, en begafzich in 1792 als Franseh
gevolmagtigde naar het Pruissische Hof.Na

wordtafgysneden dooreen platvlak.

hetSchrikbewind in afzonderinqteChâtenay

gen; zj is 1417 Ned.ellang,in het midden

65 Ned. el hoog, en uitgranietblokken ge-

bourd.
Segur isdenaam van eenadelljkgeslacht
in Frankrjk;hetbehoordetotdeProtestanten en had in de Religie-oorlogen veel te

ljden.Van de leden van ditgeslachtvermelden wj:

Pltilippe Aà3vi,markies de S/glr-Tpzlc/zcf,

geboren den 20stenJanuarj 1724,In de 001-logen van Lodewqk XV werd hj bevorderd
t0t generaal,verkreeg vervolgens het opperbevelover een armeelkorpsin Franche Comté

en zag zich in 1780 onder Lodewj;k X FY
1jn,in het Louvre te Parjs,enz.Hj over- benoemd t0t m inister van Oorlog.In die beleed te Antwerpen in 1651.
trekking organiseerde hj de ligte artillerie
Hereulen & .gFl:r.s,een uitstekend kunstenaar en den generalen staf.Nadathj in 1783 t0t
uit den bloeitjd derHollandsche school.Hj maaxschalk was benoemd,legde htjin 1787
componeerdevoortreFeljkelandschappen,maar de portefeuille neder, en overleed den 8sten
vond qeen grooten bjvalbj zjnetjdgenoo- Oetober 1801.
ten.Nlettemin heet'
t Rembvandtsemetjver
LonisTlilè.
pe,graafdeSlkq'ar#'z.t/'?1e.:del$I,
en met vruehtbestudeerd.Deze Reyh'ers ver- een zoon van den voorgaande en geboren te
loor het leven ten gevolge van een va1in Parjsden loden December 1753.Hj nam als
dronkenschap.M en meent,datn0g 15prenten kolonel deel aan den Amerikaanschen vrjheidsoorlog en vertrok in 1783 a1s gezant
van hem bestaan.
Segm ent (Een) is in de meetkunde een naar Petersbug.Bj den aanvang derRevogedeelte van eenederzjdeneenerEguur,atke- lutie keerde hp naar Frankrjk terugjwerd
sneden (
looreene 1jn ofdo:reenvlak,dataan 1id de< Nationale Vergadering en maréchal
deteregtstelling desKoningsnam hj zjnontslag uit dû staatsdienst en toefde gedurende

Segovla, eene provincie in hetSpaansche bj Seeaux.A1svruchten van ztln ledigentjd

koningrjk Oud-castilië,grenstin het noor- verschenen: rrhéâtre de l'hermitage (1798,
den aan de provinciën Valladolid en Burgos, 2 d1n)'',- en g'rableau historiqueetpolitique

in het noordoosten aan Soria,klhetzuidoos- de l'Europe de 1786- 1796j contenant l'histen en zuiden aan Guadalaxara, Madrid en toire de Frédéric-Guillaume 11 (1810j3 d1nq
Toledo en in het w esten aan Avila en Val- 5dedruk 1828)''.Ten tjdevan hetConsulaat
ladolid,en teltop 127,6 D geogr.mj1ruim was hj 1id van het W etgevend Ligchaam ,
150000 inwoners (1870).Het land is in het daarna van den Staatsraad en sedert 1803
zuiden en zuidoosten wegens de Siérra de van het Instituut. Napoleon benoemde hem
Guadarrama bergachtig,maar voor 'toverige later t0tgraafen cerem oniem eesteren in1813
meestal vlak ot'heuvelachtig.H et wordt be- tût senator. Lodewqk X VIII begiftigde hem

sproeid door de Duéro,Tajo,Xarama,Piron, bj de eerste Restauratie met de waardigheid
Eresma enz., heeft een vruchtbaren, m aar van pair, doeh daar de S'J-CIr gedurende de
slecht bebouw den bodem en levert: graan, Honderd Dagen de zjde van Napoleon koos,
peulvruchten ,oliezaad,ooft,wjn vlas,hen- herkreeg hj den pairszeteleerst in 1818.Hj
nep enz. De voornM mste bron van bestaan

overleed den 27stenAugustus1830.Eenekeur-
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lezing uit zjne geschriften yerscheen onder
den naam van: poeuvres'' in 1824 tot 1830
in 33 deelen.Belangrjk zjn 0ok ztjne rMémoires,souvenirs et anecdotes(1825- 1826,
3 dln;2dedruk 1859)/'.
Josepk H!dzc4#r:,graafde Slg%r,een broeder van den voorgaande en geboren teParjs
in 1756.In 1788 werd hj maréchaldecamp
en zuchtte gedurende de Revolutie geruimen
tjd in den kerker.Hj overleedte Bagnères
den z7sten Julj 1805.Ht1gat
'onderscheidene
bljspelen in het licht,alsmede:mcorrespondance secrète de Ninon de l'
Enclos(1790)''
,
rLa f
emme Jalouse (1791)' - en rlues
femmes, leur condition et leur ln:uence daps
l'ordre social (1803,2 dln; 2de druk 1835,
2 dlnl''- benevensDOeuvresdiverses(1819)''.
Panl Pltilippe, graaf de k%e
kql
gr,een zoon
van graafLoltis T/lïlïpwe (zie boven).Hjwerd

démie van W etenschappen te sveenen.llj
schreef:rDichtungen (1826--1829,3 dln;2de
druk 1836)'*,- ntziederderNacht(zdedruk
1851)':1- rFlinserln,östreicharischiG'setz'ln,
G'sang'ln und G'schichfln(1828- 1837,4stukke
nl'' - nBifblien (1836;5de druk 1855)''
!
edertafbl(1840)'', pGedichte in nie,Li
derbsterreichischer Mundart (1844),,,- en
Natur und Herz (1853;3dedruk 1859)'.Als
verhaler leverde hj:nErzâhlungen (1828,3
dlnl' - rGeorginen (1836)'' Novelletten
(1838)'' - mEpisoden aus den Roman des
Lebens (1839)',- pW anderungen durch Tir0l und Steiermark (1840):', - pluaub und
Nadeln (1842,2 dln;2dedruk 1871)1
' - en
rPentameron (1843)''
. Zjne rGesammelten
Schriften'' zjn in 1876 in 6 deelen in het
licht verschenen.
Seigneur, afkomstig van hetLatjnsche
.
geboren den 4den November 1780, trad in senior(de Oudere),noemdemen inFrankrjk
1796 als gewoon hussaar in dienst,nam deel den zoodanige, die een leen van de Kroon
aan den veldtogt van M oreau in Bejeren en metalle daaraan verbondene regten overperaan dien van M aedonald in Graauwbunder- sonen en eigendommen bezat.Zulk eeneheerland,zag zich in 1802 bj den generalen staf ljkheid heette men eene seèneurie?en het
geplaatst, knoopte in 1805 onderhandelingen geheel der vermelde regten seigneurtaye,teraan met M ack omtrentde overgavevan Ulm j wj1men den seigneurook metdennaam van
geraakte in den Poolschen veldtogtkrjgsge- #
l'
nstieier bestempelde,omdathj de hooge en
vangen bj de Russen,werd doorden Vrede lage regtsmagt uitoefende. Sedert de ophefvan Tilsitop vrjevoeten gesteld,enverwierf fing van het leenregt evenwel (4 Augustus

in Spanje bj de bestorming derhoogten van 1789) heeft dit alles opgehouden te bestaan,
Somosiërra den rang van kolonel.Nadat hj zoodat het woord seigneur een bloote titel
de catastrophe van 1812 a1s brigade-generaal is van souvereine vorsten,prinsen,bissehop-

in het gevolg van Napoleon had bjgewoond, pen enz.00k geeftmen gewoonljk M n denorganiseerdehjin hetbeginvan den veldtogt gene, die op grooten voet leeft,den naam
van 1814 het 5de regim ent der gardes d'hon. van yrand .s8.gzlyf:r.ln Franschen kerkstjlis
neur en ontving na den valvan Napoleon tlit le k% ï-t
pef
xrhetOpperwezen,enNotrez
/tçzlelr
de handen van Lodetvl
jk XVIII hetopper- Christus.
bevelover dekavallerie,uitdeoverbljfselen
Seine (De),bj de Ouden Sequana geheeder oude gardegevormd.Daarhj gedurende ten eneeneder5hoofdrivierenvanFrankrjk,
de Honderd Dagen zieh op bevelvan Napo- ontspringt terhoogte van 471 Ned.elboven
leon belast had m et de betrekking van chef de Oppervlakte der zee in het departement
van den generalen stafbj hetleger,bestemd Côte d'or op het Plateau van Langresaan

t0t dekklng van de Rjn, keerde hj na de den voet van den Mont Tasselot bj Chantweede Restauratie tot het am bteloos leven

terug en schreefzjne rllistoire de Napoleon
e
t de la grandelkar1mé
e yendant1812 (1824!
2 d1n; 16de drt
852) . In 1830 werd hj
1id der Académie. Na de Julj-omwenteling
k'
wam hj weder in werkeljke dienst,werd
in 1831 tot luitenant-generaalen tot pair be-

ceaux,stroomtin eene noordwesteljke rigting

door de departementen Côte d'Or, Aube,
Seine-et-Marne,Seine-et-oise,Seine,Eure en
Seine-lnférieure, heet'
t een sterk gekronkel-

den loop terlengte van 770 Ned.mjlen stort
tusschen Havre en H onfleur met een m ond
ter breedte van 10 Ned.mjlzieh uit in het
Kanaal. De rivier wordt bt
jMarcilly (mond
van deAube)bevaarbaar,is van Rouenaftoegankeljk voor zeeschepen en wordt door
stoom booten druk bevaren.Haarstroomgebied
binnen de grenzen van Frankrjk gelegen,en

noemd,en overleed den 25sten Februarj 1873.
Ook leverde hj eene pHistoire de Russie et
de Pierre le grand (1829,2 dln)', eneene
XHistoire de Charles V1II (1835,3 d1n;2de
druk 1842)''
, grootendeels ontleend aan de
letterkundige nalatenschap van zjn vader. zieh uitstrekkend over eene oppervlakte van
Van hem verscheen n0g na zjn dood:nllis- 1300 En geogr. mjl, omvat Champagnej
toire et mémoires, periode de 1789 l
'
t1848

Isle de France, Brie, Beauce en de vrucht-

bare dreven van Normandië,enheeftParjs
(1873,8 dln)''.
Seidl(Johann Gabriël),een Oostenrjksch t0t middelpunt. Dat stroomgebied is door
dichter,geboren te W eenen den zlstenJunj slechts weinige bergen omgeven,envaak loopt

1804, werd in 1829 professor aan het gym- de waterscheiding langs lage heuvels.Behalve
nasium de Cilli, in 1840 custos van het ka- Parjs vindt men aan de Seine de volgende
binet van m unten en oudheden te W eenen, belangrjkeplaatsen:Châtillon,Bar,Troyes,
in 1856 directeur der Keizerli
jke schatkamer Nogent,M ontereau,Melun,Corbeil,Choisy,
en in 1867 regéringsraad.In 1871 ontving hj Sévres,St.-cloud,St.-D enis, Argenteuil,St.pensioen, en overleed te W eenen den 18den Germain, Poissy, Mantes, Vernon,Les AnJulj 1875.Sedert1847washj lid derAca- delys,Elboeuf,Rouen,Har:eurjHonieur en
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LeHavre.Hareaanzienljkstezgrivieren zjn: 38000weiland,1900wjngaarden,8000bosch
de oure, Aube, Yères, Marne, oise, Epte (daaronder het*groote bosch van Fontaineen Andelle op den regter,en de Yonne(met bleau) en 6600 ooftgaarden en moesgronden.

de Serain en Armançon), Loing, Essonne, T0t de voortbrengselen behooren er: tarw e,
Eure en Rille op den linkeroever.Zj isdoor haver, rogge,gerst,aardappelen,suikerworeen uitmuntend stelselvan kanalen in verbin- tels,vlas,hennep,wjn,ooft,hout,slagtvee
ding gebragtmet de Sommej de Schelde,de enz.00k zjn ergroeven van molensteenen,
Maas,de Rjn,de Rhône,de Saâneen de alsmedemineralebronnen.Denjverheidhoudt
Loireenvormtalzoo in Frankrjk debelang- er zich bezig m et de vervaardiging van parjksteriviervoorhetbinnenlandsch verkeer, pierj beetw ortelsuiker,porselein?aardewerk,
daar zj niet alleen de hoofdstad in gemeen- glas,chocolade,leder,handsc'hoenen,kaarsen
schap brengtmethet Kanaal,maar 00k door enz. O0k zjn er bierbrouwerjen en brandekanalisatie met den Atlantischen Oceaan,de wjnstokerjen en dehandelin genoemdeproNoordzee en de Middellandsche Zee. Niet ducten iszeer levendig,inzonderheid in kaas,
minder dan vier departementen zjn naarde daar de fromage de Brie eene groote verSeine genoemd,te weten:
maardheid bezit.HetdepartementwordtdoorH et departement k%eine, een gedeelte van sneden van4 spoorw6gen,dieallen vanParjs
het voormalig landschap Isle de France en komen en onderscheidene vertakkingen hebomsloten door het departementSeine-et.oise. ben.'
130t de kanalen behooren er het LoingHet is het kleinste departement van Frank- Ourcq-kanaal.Hetonderwjs wordt er gege-

rjk en beslaatslechts 8,64 C1 geogr.mjl; ven in 3 gemeenteljke collèges,13 scholen
doch het is tevens wegens het aldaar gele- van middelbaar en 800 van lageronderwjs.
geneParjshetvolkrjkste.In 1872 teldehet Het departement is verdeeld in 5 arrondisse-

ruim 2200000 en in 1876 meer dan 2410000
zielen. H et land is er meestal vlak;t0t de
hoogten behooren er slechts op den regter
oever der Seine:Montmartre en Butte Chaum ont, en 01.)den linker Oever:de Mont Valèrien en Blcêtre. Tot de rivieren behooren
er,behalve de Seine,die de Marne opneemt,
de Bièvre en de Crould.De grond is er ligt

menten en heeft Melun t0t hoofdstad.

Het departement Seine-et-Oi.
&d, desgeljks

gevormd van een gedeelte van ïsle deFrance
Hetis omgeven door de departementen Oise,
Seine-et-Marne,Loiret,Eure-et-Loir en Eure,
om sluit het depgrtement S:ine en telt op

107,77 D geogr. mjl bjna 562000 inwoners
(1876).Het land is er meestalvlak,beeft

en d0r,maar wordt door noeste vljt zeer ar w einig heuvelketens, een vruchtbaren,
vruchtbaar gemaakt. Van de oppervlakte zjn aitmuntend bewerkten bodem en w ordt door
ruim 29000 Ned. bunder bouwlaùd, 1500

de Seine, Oise, Marne,Essonne en vele an-

weiland,bjna 2800wjngaarden,1300 bosch dere kleine rivieren besproeid.Hetklimaatis

en 3500 ooftgaarden en moestuinen.De voor- er zacht en gezond, en men vindt er m inenaamste voortbrengseien zjn .er:tarwe,ha- rale bronnen te Enghien,St.-Germain en Abver, aardappelen,peulvruchten, wjn, ooft, becourt.Voortsheeftmen erbjna36700Ned.
slagtvee, melk en boter, maar zj zjn op bunder bouwland,20000 weiland,17000wjnverre na nietvoldoende voor de behoefte der gaarden,,77000 bost!h en 8000 ooftgaarden en
groote bevolking. Voorts heeft m en ersteen- moesgronden. Tot de voûrtbrengselen behoogipsgroeven,alsmede m inerale bronnen.Van ren er: tarw e, haver, rogge,gerst,aardap-

groot belang is er de njverheid,vooral te
Pargs (zie aldaar). Hier heeft men volgens
het laatste verslag van de Kamer van Koophandel 101171 njverheids-ondernemingen met
btjna 417000 werklieden, die eene waarde
seheppen van 3369 millioen francs.Toch zjn
er slechts 7500 njverheids-ondernemingen met

pelen, groenten, suikerwortels,vlas, wjn,
ooft, hout en vee. Ook de bjenteelt en de
visscherj zjn ervan veelbelang.Defabrieknjverheid bepaalt er zich vooralt0t de ver-

veana,rdka
1
igtin
gvanpaljer,beetwortelsuiker,woloenen en llnnen stoFen,jzeren voorwerpen,machines,lampen,slaghoedjes,kaâr-

meer dan 10 werklieden.H et departement is sen, gl
as enz.
, en een levendiye handelis
voorts van spoorwegen doorsneden,in 3 ar- daarval het gevolg. Onderscheldene spoor-

rondissementen verdeeld en heeft Parjs t0t wegen,van Partjsuitgaande)doorkrtlisen dit
departement.Men heefter éen lycétlm ,2 gehoofdstad.
Het departement Seine-et-M arne, gevormd meenteljke collèges,32 scholen van middeluit gedeeltçn van Isle de France,Champagne, baar en 1081 van lager onderwjs.Het is
verdeeld in 6 arrondissementen en heeft Versallles t0thoofdstad.
Hetdepartement Sei
ne-lnflrLeltre,gevormd
uit H aute Normandie en een gedeelte van
Roumois. Het is omgeven door de departe347323 inwoners(1876).Hetlandisvrjvlak, menten Somme, oise en Eure en door het
slechts hier en daar eenigzins heuvelachtig, Kanaal,en teltop 109,57 (n geogr.mjlbjna
heeft een vruchtbaren bodem ,wordt uitm un- 800000 zielen (1876). Langs de kust heeft
tend bebouwd en ontvangt zjne besproejing m en krjtrotsen van aanmerkeljke hoogte,
van de Seine (met de Yonne,Loing en Yéres) doch er zjn behalve den m ond der Seine

Brie en Gatinais. Het grenst in het noorden
aan de departementen Oise en Aisne,in het
oosten aan Marne en Aube,in hetzuidenaan
Yonne en Loiret en in het westen aan Seineet-oise, en telt op 104,18 L geogr. mj1

en van de Marne (met de Ourcq en Morin). geene baajen en behalve Kaap Hève geene
Hetklimaatis er aangenaam en gezond.Men

voorgebergten.H etland bestaatuitvruchtbare

vindterbjna400000Ned.bunderbouTiland, dalen en boschrjke heuvels en behoort t0t
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de rjkste,best bebouwdeen diqtstbevolkte Iraniërs; het heeft n0g vele gedenkteekens

vanFrankrjk.Devoornaamsterlvieriserde uit de dagen deroudheid,terwjlhetgeene
Seinejdiedoorhetzuidwesteljk gedeeltevan herstelling vond van de verwoestingen,waar-

hetdepartementkronkelten er eenige kleine door het i
n de 14deeetlw doorTamerlangerivieren opneemt; voorts heeft men er n0g teisterd werd. In 1862 onderwierp het zlch
eenige kustrivieren,zooals:deBresle,Argues, aan Perzië, en in 1870- 1812 bepaalde eene
Saane en Durdent. Het klimaat is er zeer Engelsche comm issie de grenzen van dit ge-

veranderljk.Men vindt er Ongeveer 378000 west naar de zjde van Afghanistan en BeNed.bunder bouwland,4200 hooiland, 70000 loedsjistan.
bosch en 15000 w eiland.Tot de voortbrengselen behooren er vooral:tarwe,haver,rogge,
gerst, aardappelen, groenten, peulvruchten,
suikerwortels, vlas, koolzaad, h0p, oot'
t en
veel vee. Van de minerale bronnen worden
die van Forges les Eaux het drukst bezocht.
Evenals landbotlw en veeteelt, bevindt er
zich o0k de njverheid op een hoogen trap
van ontwikkeling;men heefterinzonderheid:

Sejanus (Aelius), de magtige gunsteling
van den Romeinschen keizer Tiberiqn , had
als bevelhebber der Praetoriaansche benden,
zoowel op deze als op het vertrouwen des
Keizers steunende,eenigentjd hetoppergezag

in Rome.Om vûorzicheen weg te banennaar

den troon,deedhj in 23na Chr.Drusn&',den

zûûn des Keizers? dnor diens van hem verleide gemalin Lirta doorvergifom brengen en
katoenspinnerj en weverj, wolspinnerj,la- ruimde voorts Ayrlppina,degemalin van Gers,benevens de zonen van dezen,Nero
kenweverj, vlasspinnerj en linnenweverj, wzJzlïcl.
vervaardiging van tulle, bloemen, leerdoek, en Drusus,uitden weg.Om zjn invloed op

enz.Daarenboven verwerktmen er:jzertk0- den Keizertevermeerderen,haalde hj dezen

per, en lood,vervaardigt men er:blik,ma- in 26 over, zieh naar het eiland Caprea te
ehines, metalen voorwerpen,qlas,zeep,pa- begeven.Intllsschen erlangdede Keizer berigt

pier,brandewjn,beetwortelsalker,chocolade, Van eene door Sqianws Opgerokkende zamenzak-uurwerken, voorwerpen van ivoor enz. zwering, zoodat hj dezen met31 leden van
Van belang iser00k devisscherj en bovenal zjn geslacht en eengrootaantalandere m ede handel.Behalve de haven van Le Havre, depligtigrn deed terdood brengen.
Selaglneën is de naam van eene tweena die van Marseille de belangrjkste van
Frankrjk, heeft dit departement 10 haven- zaadlobbige plantenfamilie uit de orde der
plaatsen, waaronder die van Rouen,Eu,Tré- Labiatiooren onder de Monopetalen.Zjomvat
port, Dieppe en Harieur, en het ontbreekt
er niet aan spoorwegen. T0t de inrigtingen
van onderwjs behooren er: lycea, 2 gemeenteljke collèges, 20 scholen van middelbaarOnderwjsen1334lagerescholen.H etbevat
5 arrondissementen,en de hoofdstad isRguen.

kleine heesters en eeuige kruiden m et afwisselende, enkelvoudige, gave ofgetande,zit-

tende of yesteelde bladeren en volkomene,
(mregelmatlge bloementdie m eestaleindstandigearen vormen.De overbljvende,scheedeof buisvormiqe kelk is êénbladig,3-t0t 5-

Seinen ofsiynalen z%n teekens,waardoor tandig ot'deellg,zelden tw eebladig.Debloem men heteen ofander kenbaarmaakt.Bj de kroon is op den bloembodem ingeplant,éênvôôrposten van een leger heeft men een nein
en eontra-sein, dienende om den vriend van

bladig,m eteene gave ot'Overlangsgespletene

buis en een 4- t0ts-lobbigen,1-Ofz-lipyiden vjand teonderscheiden.Men plaatstdes gen zgom.In de buis der bloemktoon bevlnnachts door middel van lantarensseinen op den zich 4 tweemagtige of2 meeldraden met
sehepen, ten einde het aanzeilen te verhoe- draadvormige helmdraden en ééuhokkige,

den, en op zeewisselen deschepen,die el- overlangs openspringende helmknoppen. Het
kander op een afstand voorbj zellen,vragen bovenstandig, z-hûkkig vruehtbeginsel lleeft

en antwoorden door middel van seinvlaggen. in ieder hok een enkelen, hangenden, anaD e Nederlandsche zeemagt heeft een dagsein- tropen zaadknopten de eindstandige,onverboek met 10 vlaggen, 10 wimpels en 3 her- deelde stamperdraagteen onverdeelden stem-

halingswimpels,terwjldekoopvaardtjschepen pel.De vrucht bestaat uit 2 éénzadige,bj
veelalgebruik maken van de seinen van M @- volkomene rjpheid zich scheidende dopvruchrylf. Sedert 1855 echter heeft m en m eer en
m eer het seinstelsel van Reynold-cltanvaney

ten.H et zaad heeft in de as van hetvleezig

kiemwiteenereyte kiem meteen naarboven

aangenomen. Dit is in Frankrjk bj de ma- gekeerd worteltle. D eze familie groeit uitrine en de koopvaardtjin gebruik en onder- sluitend aan de Kaap de goede lloop en telt

scheidt zich door groote eenvoudigheid,hoe- Ongeveer 40 soorten van welriekende, fraai
we1 het seinboek meer dan 19000 woorden bloejendegewassen.
en volzinnen bevat in de m eestbekendetalen.
Selaginella Sprin-q.is de naam van een

Ook ztjn daarin naeht-,mist-,getj-en nood- bedektbloejend plantengeslachtuitde afdeeseinen Opgenomen.

ling dervaat-cryptogamen,met2 sûorten van

Sdstan ofSedslestan,eene Persische pro- sporen!in macro- en micrûsyoxangiën beslovincie in het zuidwesten v#n At
khanistan, ten, dle vrj geplaatst zjn ln deokselsder
teltop 3828q)geogr.mj1naauweljks200000 bladerell.De eigenljke Selaginelleën hebben
inw oners en ls grootendeels eene steppe.A1- een rolronden,draadvormigen,vertaktenstenleen langsde rivieren vindtm en bew ûonbare ge1,bedektm etkleine,schubvormige,eukel-

oorden. Zj wordt door de Hil
m end besproeid voudige blaadjes.De bladeren,diein hunne
en door Beloedsjen (nakomelingen der oude oksels qorangiën dragen, zjn meestal t0t
Perzen)i'bewoond. Dit land is de wieg der eindstandlge aren vereenigd.Van ditgeslaeht,
XII1.
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dat in meer dan Q00 soorten over de geheele
Sélene,bj deRomeinen LnnatdeMaanaarde is verspreid, vindt men 2 soorten in godin, was eene dochter van Hyperion en
Midden-Europaj maar vele in Zuid-Europa, Tlteo , eene zuster van Helios (de Z0n) ep
Amerika enz. Men kweekt ze in de warme van E os (de Dageraad) en werd latervereenkas,waarzj t0tbekleeding vanrotsblokken zelvigd met Artemis (Diana) en Po'
séphone
enz.dienen.
(Prosérpina). Zj schonk aan Endymion 58
Selborne (Sir Roundell Palmer, lord), dochters en aan Zeus (Jflpiter) Pandla 0n
een Britsch staatsman, geboren den Q7sten H c se (de Dauw).Men stelde haarV00r0P
November 1812, studeerde te Oxford,werd een Wagen,met 2 witte paarden ofkoejen
in 1837 barrister en nam in 1847 zitting in besgannen. Te Rome had Lwna een aloud

illgdom op den Aventjnschen Berg,en zj
het Parlement. Hier voeyde hj zich bj de he
W higyen onderscheidde zlch bj de behande- was,evenals Sol,eene beschermende godheid

ling van technisch-juridische vraagstukken. van den circus.Men stelde haarvoorm et een
In 1861 washj onderPalmerston sollicitor- omslujerd achterhoofd, eene halve m aan bo-

general,in 1863- 1866 attorney-general,maar ven het voorhoofd en een fakkel in de hand.
trad af met het W hig-ministérie. In 1868 - Aan gewaande bewoners der Maan heeft
weeshj de hem door Gladstoneaangebodene men weleensden naam vanselenietengegeven.

betrekking van lord-kanselier af,omdat hj
afkeerig wasvan diensIersche politiek ,doch

Selenium (Se) is een enkelvoudig lig-

chaam ,datveelovereenkomstheeftm etzw ain 1871 vertegenwoordigde htj de Britsche velen tellurium.Het is zeer verspreid,maar
regéring bj hetscheidsgeregtteGenève.Na- in zeer geringe hoeveelheden.M en vindthet
dat de Iersche Kerkhervorming was aange- vooralbjhetzwavelderLiparischeEilanden
nomen,aanvaardde hj in 1872 het ambtvan en verbonden met l0od,koper,kwik en zillord-kanselier,werd lid van hetH oogerHuis, verin den Harz,in Noorwegen en in M exico.
maar keerde in 1874 met Gladstone t0t het In zeer geringe hoeveelheid ontdekt men het
am bteloos Ieven terug.
00k in zwavel- en koperkies,in zinkblende

Seldsjoeken zjn de leden van een uit enz.Bj hetverwerken van kiest0tzwavelBoekharjeafkomstigenTurkschenstam .door zuur is hetin aanmerkeljkehoeveelheid aanSelds
joek,den zoon van Jakak omstreekshet wezig in de loodenkamers.Uiteenekoude0pjaar 1000 verzameld en t0t den lslam ge- lossing van selenigzuur wordt door m iddel
bragt.Selds
joek overleed in 1030;zjn zoon van zwaveligzuur rood,amorphselenium neêrArslan en zjne kleinzonen Dsjaghir-bey en geslagen, hetwelk in zw avelkoolstof oplost
Toyhril-bey vernietigden hetrjk derGhasna- en hieruit verkregen wordt in de gedaante
widen en'veroverden Toeran en Iran. Toghr- van donkerroode kristallen.Ditselenium heeft
ïI-l:y werd in 1060 te hulp geroepen door een soorteljk gewigt van 4,5 en wordtbj
khalifAlkaim ennahetverdrjven van dezen 'verwarming langzamerhand week:Mrordt het
tot emir alomra en Koning van het westen gesmolten, snel t0t 2100 C afgekoeld en op

en oosten verheven.Hj vestigde zjneresi- deze temperattlur gehouden, dan klimtzjne

dentie te Ispahan en overleed in 1063.Htj warmte plotseljk tot 2170 C.,waarna hetsewerd'opgevolgd door zjn neef Al
p Arslan lenium verstjt'
t t0teene grofkorrelig kristal(1063- 1072), die Syrië en Klein-Azië over- ljne, loodgrjze massa met een soorteljk ge-

weldigde,en deze doorzjn zoon Melik-qjacl
t w igt als boven. Dit m etallisch selenium is
(1072-1092),die zich verdiensteljk maakte onoplosbaarin zwavelkoolstof,smeltbj2170C.
door bevordering der wetenschap,deeenheid

en wordtdoorsnelle afkoeling wederam orph.

van het rjk der Seldsjoeken bevestigde en
a1s groot-sultan heerschappj voerde van de
Aege
'sche Zee t0t aan de Indus en van de
Perzische Golft0t aan de Jaxartes.Na zjn
dood werd het rjk geteisterd door blgedige
oorlogen tusschen zjne broedersen zjnez0-

Selenium kookt bj omstreeks 7000 C.en is

vatbaar voor sublimatie.Hetgeleidta1smetallisch selenium de electricitelt.Zjn verbindingsgew igt is 79. ln de lucht verwarmd,
verbrandthetmeteene heldere blaauwevlam,
naar rottende rammenas riekendj t0t sele-

nen en in een aantalkleine Staten verdeeld, nigzuur (selenium dioxyde, Se0:), dat in
die elkanderbelaagden en verzwakten,totdat kleurlooze naalden kristalliseert.D eoplossing

zj ten laatsten eene prooiwerden van den daarvan in waterbevatheteigenljk selenigsterkere. De nakomelingen van M elik-qjaa zuur (H2Se0s)j hetwelk desgeljks kristalli-

hielden zich staande in het sultanaat overde seert, door zwaveligquur ontleed wordt en 2

oosteljke provinciën,'overhethoogland van reeksen van zouten vormt.Bj deaanwezig-

Iran; de laatste, Togltril-s
jaa,bezweek in heid van water verandert chloorhetseleniam
1194 voor het zwaard der Chorawesmiers. of sel
enigzuurin seleniumzuur(H:SeO4).Dit
Jongereljnen van hetHui:ofafvalligeemirs vorm teene kleurlooze vloeistofmeteen soorstichtten heerschappjen in Syrië,Mesopota- teljk gewigtvan 2,627,lostgouden koper

mië en Klein-Azië,bjv.hetSeldsjoekenrjk op onder het ontstaan van selenigzuur, van Iconium in Klein-Azië,in 1073 doorSoe- jzer, zink enz.onderontwikkeling van waleiman, den zoon van Koetoelmis
j gegrond- terstof. H et wordt niet door zwavelig zuur

vest,datvan Antiochïë,DamascusenAleppo ontleed,maar geeftm et zoutzuurselenigzuur
in Syrië, van Edessa en Mosoelin Mesopo- en chloor; zjne zouten geljken op de zwatamië enz., welke gedeelteljk in de 12de velzure zouten.M etwaterstofvorm tselenium

eeuw door Saladnn,gedeelteljk in de13de hetzeervergiftigseleniumwaterstofgas(H;Se),
dpor deosmaanscheTnrkenwerdenvernietigd. dat naar zwavelwaterstof riekt, m= r sterk
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op de ademhglings-organen werkt.Het sele- d00r een zjner hovelingen,Ptolemaeu #enium werd in 1817 door Bergeli%s ontdekt.
rannos,vermoord.Hj had den ouderdom van

Seleucia (Seleukeia)is denaam van 0n- 78jaren bereikt.Hj washeerschzuchtig,ge-

derscheidene,meestaldoor Seleueus1in Azië ljk alle veldheeren van AleœanderdeGrppfd,
gestichte steâen.Daarvan vermelden wj:Se- maar bezat tevens de deugden van een goed
lexcl in ./cùiylosil,eene Griekschekolonie Op regentq onderscheidene steden werden door
den regter oever van de Tigris en aan het hem gesticht,van welke 9 den naam dragen
seheepvaartkanaal Narsares, dat zich uit- van Seleucia,16 dievan Antiochië(naarzjn
strekte naar de Eufraat.H et verhiefzieh ten vader), en 5 dien van Laodicéa (naar zjne
noordoosten van Babylon en was hoofdzake- moederl, bevorderde kunsten en wetenschap1jk uit de bouwvallen van deze stad Opge- pen en zond 0.a.de door Xerœes uitGrietrokken.Doorhare glznstigeligging werd zj kenland geroofde kunstsöhatten derwaarts
de stapelplaats van den Oosterschen handel, terug. Zjne nakomelingen, de Seleueiden,
totdat de oorlogen tusschen de Parthersen de voerden heersc'
happj in Syrië t0t aan den
Romeinen hare welvaartvernietigden. Tra)'a- ondergang van ditrjk.Devoornaamsten van

us I Sofdr (280- 263),
ll:(116 na Chr.)nam haarin bezit,entoen hen waren: Antloclt'
er een opstand uitbarsttejgafhj haarprjs Antloeltus I1I de Groote (224- 187) en H.
zlus IV .
Fl
ziy#t
Ipe.
: (176- 1639. Behalve
aan de vlammen.Later (165)werdzj door tloolt'
Avidius Ol,
:.
:i.# geheel en al verwoest.Zj deze regeerden n0g 5 koningen uit hetgetelde toen n0g 1/:millioen inwoners.Metde slacht der kbkleueiden. Sedert'hetmidden der
stad Ktesiphon, op den anderen oever van 2
r
ner
ig
no
rrjkPo
te
nj
0ndde eeuw evô
nôi
nCh
64r.we
dde
hehu
tdo
mpl
s
de Tigris gelegen,droeg zj bj de Syriërs ergang,
den naam van M adaïn, en hare puinhoopen in een Romeinsch wingewest herschapen.
dienden in de 9de eeuw den Abassiden t0t
Sellm is de naam vaneenigeTurkscheSulstichting van Babylon.- In de tweede plaats tans.W j vermelden:

noemen wj: Releueo .
PiJHJ, eene stadaan

Selim I,geboren in 1467. Hj stiet den

de kustvan Syrië,ten noorden van denmond 25sten Apxil 1512,geholpen door de Janitsader Orontes, met eene goede,versterkte ha- ren,zjn belaarden vaderBjjesid11,di
ekort
ven. Zj was de stapelplaats van Antioehia daarna door vergit'om kw am ,van den tr.lon,
en van groot belang in de oorlogen tusschen ruimde daarop n0g 5 neven en 2 broedersuit
de Selewâden en de Ptolemaewssen.O0k thans den weg en regeerde met groote energie.Hti

n0g getuigen aanzienljkebouwvallen van de tuchtigde,in 1514 den Sjach van Perzië,vervoormalige grootheid dezerstad.Merkwaardig
is 0ok de in den Piériaberg uitgehouwene

0verde Koerdistan,in 1516 Byrië, in 1517
Egypte, waar hp de magt der Mameloeken

ne
cröpolis(doodenstad),metvelecatacomben vernietigde,en onderwierp Mekka aan hetgeen grafkamers.- Een derde SeleueialaginCi-

zag der Porte.In dielanden bragthj doellicie
-, aan de Kalycadnusszj werd wegen: matige hervormingen t0t stand,riep eene Oseen tempel met een orakelvan Apollo druk maansehe vloot te voorschtjn en beteugelde
bezocht.
Seleucus is denaam van eenigekoningen
van Syrië, wier geslacht den naam van dat
der Seleneiden draagt. Hun stamvader,Seleurl: I .n rcforjeen zoon van Antloeltnsen ge-

met krachtige band den evermoed der Janit-

saren. Hj stond op het punt om meteen
leger naar Perzië te trekken, toen hj den

zzsten 8eptember 1520 op eene reis van C0n-

stantinopelnaarAdrianopelOverleed.Hjwas

boren in 356 vöör Chr.,nam a1s aanvoerder een vriend van dichters en geleerden en wel'd
van een phalanx deelaan den veroveringstogt ûpgevolgd door zjn zoon Roliman 11.
& liza,11,een kleinzoon van denvoorgaande
van Aleœanderde Groote en verkreeg na diens

dood in 321 de landvoogdj Babylonië en en een zoon van 8oliman II.Ht
j werd gebodaarenboven van A ntlgonns in 317 die van ren in 1524,kwam na den dood zjns vaders
Susiana.Laatgtgenoemderiep hem wegenszjn (1566) aan het bewind en was de eerste Sulbestuur ter verantwoording, maar Selel4e%s tan,die zich t0tde weelderige vermaken van
vlugtte naar Egypte, waar hj in 315 een den harem bepaalde en het opperbevelover

verbond der overige Diadoehen,inzonderhrid het leger alsmede het beheer des Rjks overvan Cassander en Lyk%imaeltwn,tegen A nt%'
.qoliet aan den Groot-vizier. Onder zjne l'egép># tot Btand bragt.Selewcus herkreeg echter ring werd in 1571 het eiland Cyprus en in
zjnelandvoogdj,veroverdegeheelIran,drong 1573 Tunis door de Turken ver:verd. Hj
in Indië door t0taan deGangesenaanvaardde

overleed den lzdenDeeember 1574, en werd

in 306 den titelvan koning.Doordien hjop opgevolgd doorzjn zoon Moerad.
& livl111,een zoon valzM oestapha III en
eene beslissende wjze deelnam aan den slag
bj Ipsus (301))verkreeg hj Syrië,Armenië! geboren den 24stenDecember1761.Iljwjdde
Mesopotamië, een gedeelte van Cappadodè zich in ztlne jeugd metjveraan debeoefeen Silicië.Ook streed hj voorspoedig tegen ning der w etensehap en w ilde eene grondige
lleznetriws Poliôreetes en Lysimaeh'
us en hj hervorming totstand brengen in hetOsmaanoverwon laatstgenoemde in 281 in de vlakte sche Rjl
k. Toen hj echter den iden Apxil
van K01'os in Phrygië aan de Hellespont, 1789 zjn broeder AbdoelA'
t
zzzli# op den troon
waarna zjneheerschappjzich uitstrekteover verving, namen onderhandelingen met het
het geheele Aziatische gebied van Alexander buitenland en oproerige bewegingen in het

de Groote.Hj werdechterreedsin 280,toen binnenlandalzjn tjd in beslag.In 1792zag
hj gereed was,nMrMacedoniëte trekkenj hj zich genoodzaakt,met Rusland den na6*
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deeliyen Vrede van Jassy te sluiten?en door zj ligt aan de Ettrick en heeft een fraai
den lnval van Bonaparte in Egypte (1798) stadhuis, eene wolspinnerj enz.en ongeveer
werd hj in een oorlog metFrankrjk gewik- 5000 inw oners.
keld.Eerst nadat in 1802 de vrede metdat
Sella (Quintino), een Italiaansch StaatsRjk wast0tstand gekomen,kon hj denken man,geboren in 1830 te Biélla,studeerde in
aan de verwezenljking zjner hervormings- de werktuigkunde, werd reeds vroeg afgeplannen.Hj bragthetlegerop Européschen vaardigd naar het Parlement en voegde zlch
voet, maar veroorzaakte zoow eldaardoor als bj de gartj van Carowr. Reeds i
n 1862in
door andere m aatregelen groote ontevreden- het minlstérie Ratazzi was hj ministervan
heid,inzonderheid bj de Janitsaren, diein Finandën,eerstvan 3 Maartt0t8September,
Mei 1807 ten getale van 15000 doordrongen vervolgens van 18 September 1864 t0t 31
in de voorstad Pera en 00k de inwoners December1865 onderLamarmora.Hj voerde
der hoofdstad oproerig maakten.Vruchteloos de belasting in Op het vermogen en op het
poogde Selim doortoegevendheid de opgewon- gemaal,dochlaatstgenoem deveroorzaaktehem

dene gemoederen t0tbedaren tebrengen;hj veel verdriet.In December 1869 belastte hj
werd afgezet,en den 3lsten Meibeklom zjn zich in het ministérie Lanza nogmaals met
neef M oestaplta fF ,de zoon van AbdoelA '
J- de portefeuille van Financiën en bejverde
mid, den troon. Relim werd in eene kiosk
van het Serail gevangen gehouden en den

zich met goed gevolg, het te kort uit de

staatshuishoudingte verwjderen.O0k bj an28sten Juli1808 vermoord,toeli zjn aanhan- deregelegenhedentoondehjzicheendegeljk

ger M oestapha Wcirclfcr te Constantinopel en begaat'd staatsman. De verwerping van
verscheen, om hem w eder op den troon te eenige belastingwetten door de Kamer was
plaatsen.Inttlsschen werd M oestaplta van den oorzaak? dathj in Julj 1873 methetge-

troon verwjderd en door zjn broederM ah- heele mlnistérie zjn ontslag nam,waarnahj
moed 11 vervangen.

zich aan het hoofd der oypositie plaatste.

Selinus ofSelinnnt,in de dagenderOud- Sedert1876 hi
eld hj zich jveriq bezig met
heid eene stad op heteiland Sicilië,wasdoor de reeonstructie der liberaleparlj en onder-

Doriërs uit Megara omstreeks hetJaar 626 scheiddezieh dooreen rematigdmaardegeljk
aan de rivier Selinus gesticht,bereikte wel- verzet tegen de ministeriën derlinkerzjde,
dra een hoogen trap van bloei,maarwerdin Depretifen Cairoli.
409 vöör Chr. door de Carthagers veroverd
Selleny (Joseph),een beroemd landschap.
en grootendeels verwoest, doch o0k in dat- schilder, geboren in 1824 te Mödling bj
zelfdeJaarwederopgebouwd.Zj werdechter W eenen, studeerde aan de Académie van
in 249 door de Carthagersgeheelen alver- Schoone Kunsten aldaar en begaf zich ver-

nield,waarna deoverbljvendeinwonersnaar
Lilybaeum werden verplaat8t.Men vindtoverbljfselen der stad bj Castelvetrano;zj bestaan hoofdzakeljk uit6grooteDorischetem-

volgens met Ender naar Tyrol,Lombardje
en Venetië.Laterbezochthj a1spensionaris

der Académie 00k Rome,Napels en Sicilië,
volbragt daarop met de pNovara'' eene reis
pels, die bjna geheel en alin puin liggen, rondom de wereld, en teekende de talrjke
m aar niettemin tot de merkwaardigste'ge- illustratiën,die vervolgens doorhem opsteen
denkteekenen der Oudheid behooren.
gebragten bj de beschrjving van dezen togt
Selkirk ofSelkLrkshire, een graafschap ill gevoegd werden.Daarna veryezelde hjaartshet zuidoosten van Schotland, tusschen de hertog M aœimiliaan,laterkelzervan M exico,
graafschappen Edinburgh,R oxburgh,Dum fries op zjne reizen in het noorden van Afrika,
en Peebles, heeft eene oppervlakte van ruim naar de Kaap-verdische, en Canarische ei12 D geogr. mjlmet iets meer dan 14000 landenennaarBrazilië.Vervolgensvestigdehj
inwoners.H etisdoor de Pentland Hills,eene zich te W eenen en overleed den 22sten Mei
vertakking van het Cheviotgebergte, berg- 1875 ill een krankzinnigenjensti
cht. Zjne
achtig en rjk aan schilderachtige natuurtafe. stukken, m eerendeels aan zpne reizen ontreelen;de hoogstetoppen zjn er:de Dunrig leend, onderscheiden zich door een voortref-

(741 Ned elh0og),deEttric'
k Pen (670Ned. feljk coloriet. Niet alleen vele prjzen van
el h00g) en de W indlestraw (658 Ned.el Académiën,maar 00k degroote Keizersprjs
h00g). De voornaamste rivier is deTweed, werden hrm toegewezen.

die er de Ettrick en de Yarrow opneemt.Het
klim aat 'is er guur en de grond niet zeer
vruchtbaar. Te voren was nagenoeg het geheele graatbchap metbosch bedekt en diende
totJachtveldvoorde Koningen vanSchotland.
Met het bosch is o0k het wild verdw enen,
en m en ziet er nu veelvee in de uitgestrekte
weiden. De schapen van het selkirk- en

Se
ller:,zieApium.
Selters ofNéederselters, een dorp in het

Pruissisehe regéringsdistrict W iesbaden,ligt
in een dal aan de Emsbach,telt omstreeks
1600 inwoners en is merkwaardig wegens de
bronnen, die er het bekende Selterswater leveren. D it keukenzoutbevattend, alkalisch

water beziteenegrootehoeveelheidvrj k00lCheviot-raszjn vermaardwegenshunnefi
lne, zuur, heeft een aangenam en, Qaauw zuren
lange wol,en deze vormtermetdedierenzel- smaak en wordt inwendig gebruiktbj chroven het voornaamste uitvoer-artikel.De land- nischen catharr van de luchtw egen, van de
bouw bepaalt er zich grootendeels t0t haver m aag en het darmkanaal, van de galblaas

en aardappelen, en de fabrieknjverheid is er enz. Borstljders drinken het vermengd met

van weinig belang. De hoofdplaats van het warme melk.O0k ishetmetwjn en suiker
grM fqchap dru gt 0:k den nM m van Selkirk; een vefrisechendedmnk.Jurljks warden 4
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de
16de eeuw ontdekt, gedurende den Dertiglarigen Oorlog
onder puin bedolven en eerstveellaterteruggevonden. In het naburige dorp oberselters
heeftm en eene dergeljkebron gevonden.
Selvatico (Piétro?markies)?een verdiensteli
jk Italiaansch schrjver, geboren den
Q7sten April 1803 te Padua, werd opgeleid
tot schilder en architect, volbragtdaarop rei-
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6 maanden,Dlonys%,
%(Bacchus),ter wereld,
dat Zens aanstonds in zjne heup verborg,
om het t0t voldoenden wasdom te brengen.
Door haren zoon werd zj later uit deOnderwereld onder den naam van Tâyonenaar
den Olympus verplaatst.

Sem endria, eene arrondissementshoofdstad in het vorstendom Serbië, ligt aan de

Donau,44 Ned.mjlten zuiden vanBelgrado
en is door wjngaarden omgeven. Te voren
zen in ttalië en in het buitenland en wjdde was zj deresidentiedervorsten van Serbië;
zich daarna aan letterkundigen arbeid. Van zj heefteene vesting,2kerken,eenaanzienzjnegeschriften noemen wj:pLa Cappellina ljken handelen ruim 5000 inwoners.De vesdegli Scrovegni in Padova ed i freschi di ting werd in 1717 door Eltgenilts veroverdj
Giotto in essacontenuti(1836)''!- rSt
lIedu- doeh viel weder in handen der Turken en

cazione de1 pittore storico odlerno italiano bleeft0t 1867 door deze bezet.
(1872)''
en het fraaigeïllustfeerde handSem iën ! Semen of Svmen,een landschap,
boek:pL'
architetturae la scol
tura in Venezia in Abessiniè,t0thetrjk Amhara behoorend,
(1817).''In 1850 werd hj directeurderAca- grenstinhetoostenennoordenaandeTakazziê,
démie van Schoone Kunsten in Venetië,waar de hoofdrivier des lands en bevathethoogste
hj (lok aesthetiek enkunstgeschiedenisonder- gedeelte van Abessinië nf Oost-Afrikaansch
wees. Hierleverdehj zjne mstoriaestetico- Zwitserland.lletbestaatuitwoeste gebergten
critica delle arti del disegno (1852- 1856,2 van vulcanischen oorsprong,doch aangemelde
dln)''. Nadat hj in 1858 zjnebetrekking te rivier uit lei- en zandsteen.D e hoogste topVenetiB nedergelegd had en naar Padua was pen, van welke de Ras Dasjan eene hoogte
teruggekeerd,schreefhj nog: pscritte d'arte bereikt van 4620 Ned.el,verheffen zich ver
(1859)'' rArte edartisti(1863)'',- eene boven de sneeuwgrens. D e hoogste woonreeksvan kunstenaa<snovellen onderden titel: plaats van het schraal bevolkte land isBarna

XL'artenella vita degliartisti(1869)''- rLe (3555 Ned.el h00g).Er wordt echter n0g

arte de1disegno in Italia (18144',- pGuido gerst verbouwd ter hoogte van 4061 Ned e1.
diVenezia'' - en oGuido di Padûva''.
Sem , volgens de Mozaïsehe overlevering
de oudste zoon van N oaolt, ontvingwegens
zjn kinderljken eerbied den zegen zjns
vaders en werd zelfde stamvaderder volke-

Vele reizigers gewagen van de grootsche nattlurtooneelen van dit landsehap.
Sem inarium , zlci-ot'kweeksehooï,is in

ren van zuidwesteljk Azië,dienaarhem met
den naam van Semleten worden bestem peld.
Sem aphoor (teekendxager)isdenaam van
een in Frankrtjk op hooggelegene plaatsen

der oudheid was datwoord in zwang,en in
de middeneetlwen w erd hetgebezigd van de
kloosterseholen. In Dllitschland heeft men

aan de kust sedert 1862 opgerigten optischen
telegraaf, dienende om de kom st en de bew egingenvanuitvollezeederwaaxtsstevenende
sehepen aan te kondigen en aan de gezagvoerders dier sehepen berigten te doen toeko-

onzentjddevoorbereidendese,
hoolvooronderwjzers en geesteljken.Reeds in de dagen
n0g alttjd seminaria voor onderwjzers,welke

in Ons Vaderland den naam van kweekscho1en dragen. De Nederlandsche seminaria die-

nen t0tOpleidingvangûdsdienstleeraars,welke
niet bestemd zjn v00r deHervormdeKerk;
men vindtbj 0nsseminariavan hetLuther-

men.De semaphoren zjn sedert 1864 voorde sehe,Remonstrantsche,Doopsgezinde,R.Ka-

publieke dienst opengesteld en m et de tele- tholi
eke en Israëlietische kerkgenootschap.
graafdraden ixl verband gebragt. Dergeljke
Sem inolen (W egloopers) ls de naam van
stationsvindtmen na dien tjdvoortsinEnge- een Noord-Am erikaanschen stam derIndïanen,
land, Noord-Amerika? Denemarken, Zweden welke t0t de Crieksbehopren.Hj wasoor-

en Noorwegen,Italië,Oostenrgk,Spanje en
Portugalten sedert1873 desgeljksin Duitschland,terwjlzj o0k in Nederland nietgeheel
ontbreken.Zj dienentevenstotmeteorologische
stationsen geven waarschuwendesignalenbj
de nadering van storm .

Sqm ecarpus,ZieAnaeardiwm.

Sem ele,ln de Grieksche mythologie eene
doehter van Cadmus en van R armonla te

spronkeljk gevestigd in Georgia,vertrok in
1750 gedeeltelgk naar Florida en bood er,
door moerassen gedekt en onder 4300 zielen
1600 w eerbare mannen tellend,gedurende 10

Jaar een hardnekkigen tegenstand aan het
Noord-Amerikaansche leger. Nadat de Seminolen eindeljk voor de overmagtbezweken
waren,werden zjj groûtendeels overgebragt
naar het territorium Indiana, waar zj ten
getale van 2438 aan vertakkingen der Canadian River hun verbljf opsloegen. Eenige
honderden zjn in Florida achtergebleven en

Theben,was de beminde van Zeus (Jl
ïpiter).
Uit tjverzucht haalde Hera (Jun0)in de gcdaante der voedster Beroè.de onergdenkende
Rlmele over) Zens te vragen,dat hj tothaar leiden ereen zwervend leven.
z0u komen in dezelfde gedaante,waarin ht
j
Semidtiek (De),semeiotiek ofdeleer der
steeds aan K era verscheen. Zeus, die haar f-/
rdz
?.
s verklaart de verschjnselen van het
plegtig de vervulling van haar verzoek had menscheljk ligehaam.E1k verschjnseliseen
toegezegd, vertoonde zich daarop om stuwd teeken,eeneaanwjzing,wanneermen letop
door bliksem en donder,zoodat Slmele ver- ztjneoprzaken.Naargelang deverstthjnselen
nidigd werd.Stervend bragtzj eenkindvan bdrekking hebben op den gezonden ofden
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zieken toestand,spreekt men v!n eene phy- klimmen van den muurdezerstad.Zjschonk

dï0Io./.
çc& en patltolo/sohe q
çd-ïoFtiek.De tee- hem Ninyas en belastte zich na den dood
kens hebben eene anamnestische, diagnosti- van Nénu: met de regéring,stichtte Babylon,
sche of prognostische waarde, naar gelang waar de bangenke tuinen hare gedachtenis
de toestanden en vormen9waarop zj betrek- bewaarden,deed bergen doorboren om wegen
king hebben, reeds voorbj zjn,n0g voort- aan te leggen en gaf last, datin de vlakte
bestaan of tot de toekomst behooren. Het rotsen en bergen werden opgerigt.Zj hunmiddel, waardoor men totdie teekens komt, kerde naar zingenot,doch liet allen,die hare
is een naauwkeurig onderzoek door middel begeerte bevredigden,om het leven brengen.
van auscultatie en percussie,palpatie,explo- Voorts ondernam zj,volgensdesage,veldratie, aanwending van 00r-, 00g-, mond-, t
ogten naar Perzië,Erypte,Libye,Aethiokeel-,anaal- en vaginaalspiegels,alsmedevan qi
e
-en zelfsmet3millloen voetvolk,1/: mihet microscopisch en chemisch onderzoek lloenruitersen100000strjdwagensnMrIndië,
maar werd door koning Rtabrobates geslagenj
dersecrlta en excreta.
Sem lpalatinsk of Ssemipalatinsk is de waarna zjmetslechtseen derdegedeeltevan
naam van een district en van eene stad in haar leger terugkeerde.DaarNinyashaarnaar
W est-siberië. Het district (8700 D geogr. hetleven stond,verdween zj in degedaante
mjl groot, van welke 7830 bewoond zjnl van eene duifofdoodde zich zelvena een betelt ongeveer 510000 zielen, strekt zich uit wind van42Jaren,enwerdnadientjdalseene

tusschen de Irtlsj en de Issikoel (51- 430
N.B.) en behoort tot de warmste gewesten
van Russisch-Azië.Gedeelteljk vindtmen er
steppen, dool*Kirgisen bewoond,gedeelteljk

godheid gehuldigd. Z00 werd zj de godin
van den oorlog en van deminnarj,welke
bj de Assyriërs Intar en bj de Kanaënieten Derceto heette,terwjl de duifaan haar
eene heuvel-en bergstreek,gevormddooruit- gewpd Fas.

loopers van den Altaï en van den Moestagh,
Sem lretsjinsk of Ssemiretqjinsk, het
en de grond is er ongemeen geschikt V00r XLand der Zeven Stroomen'' is een landdeveeteelt.Hetzuideljkgedeelte,hetptzand schap in Russisch Toerkistan, tusBchen het

der Zeven Stroomen'',isbehoorljk besproeid. meer Balkasj ten noorden en hetThianslanVan de rivieren is de Ili de grootste en de gebergte ten zuiden.Hetisin hetnoordeljk
gewigtigste, dewjl haar daldehandelsweg gedeelte eene steppe metde meren Balkasj,
vormtvan Dsongarjein ChinanaarKoeldsja. Sasik en Alakoel, in het zuiden een hoogDe stad Semipalatinsk,aande Irtysjge- gebergte met het meer Issikoel, en telt op
legen en door vestingwerken omgeven, telt ruim 7000 D geogr.mjl543000inwoners,van
18000 inw oners en is eene stapelplaats voor
het handelsverkeer in Centraal-Azië. Reeds
in 1754 hadden de Russen ereen tolkantoor.
Sedert 1855 Yiorden erJaarljks 2 markten
gehouden, en m en heeftvandaar wegen naar

welke slechts30000 vaste w oonplaatsen heb-

ben,terwjlde overiqen tot de nomaden behooren.Het klimaatlserin de steppen droog
en begtlnstigt aan den voet der bergen den
landbouw en op de bergen den boschgroei.

Tsloegoetslak,Koeldsla en Kaslgar,en Kh0- De rjkdom derbevolking bestaathoofdzakekand. M en haalt vandaar: rood leder, ka- 1jk in vee, welks hoeveelheid onder het
toenen en wollen stofen, :uw eel, brocaat, Russisch bestuur aanmerkeljk is toegenomen.
uurwerken,spiegels,jzeren voorwerpen,k0- Het is verdeeld in 4 districten en heeft W er-

peren platen en zwjnen, en men brengt nole totlloofdstad.
Sem itlsche talen is de gebruikeljke
er:vilt,schapenvellen,slagtvee,zjden kaftans, tapjten, ooft, thee, porselein, baren naam eenergroe? van vermaagschaptetalen,
die in Vöör-Azlë en Noord-Afrika worden
zilver,yelswerk eqz.
Sem lpelagianlsm us noemt men de ge- gebezigf
l, zonder dat de volken,bj welke
voelens van eenige kerkleeraarnin hetzuiden zj in gebruik zjn,naauwkeurigzamenvallen
van Frankrjk (Cas8iann.
n, I'
a'
tœtu.
n, Fisces- met de stammen! die, volgens den Btjbel,
fld, Gennadiws enz.), die sedert 425 den van Sem afkomstlg zjn.Men splitstdietalen
middenweg zochten te bewandelen tusschen in 3 afdeelingen,nameljk deArameesche,de
A ugwstinu en PelagLus, doordien zj naast Kanaënietische en de Arabische.De eersteafde goddqljke genade 00k den vrjen wilvan deeling omvat de taal der oude issyriërsj
den mensch erkenden. Hun stelsel is op de welkeeerstin denJongsten tjd doorontcjfesynoden te Arelate goedgekeurd en vormt
nog altjd den grondslag van de leer der
R.Katholieke Kerk.ZievoortsonderPelagiazzi.
:-l.
:.
Sem iram is,volgeusdesageeenekoningin
van Assyrië en eene dochtervanDerceto,eene
Assyrische godin, werd te vondeling gelegd,
door den herder Simmas gevonden en opgevoed en trad volgens hetberigtvan Ctesian.

in het huweljk met Onnes, stadhouder van

ring vanhetwig-ofkeilschriftbekendisgeworden, - voorts het Chaldeeuwsch,waarvan

men kleine qedeelten in den Bjbel,in den

Targoem en ln den Talmud aantreft,- het

Mandaeïsch, waarschjnljk in den aanvang
dermiddeneeuwenontstaan,- eneindeljkhet
Syrisch (meteen afzonderljkalphabet),thans
t0t de doode talen behoorend. T0t de Kanaënietische afdeeling rekent men:het Hebreeuwsch, dat reeds in de 6de eeuw vöör

Syrië en na den zelfmoord van dezen met Chr.als levende taalbegon te verdwjnen en
koning NLnn.
n, wiens bewondering zj had door hetNieuw-Hebreeuwsch vervangen Kerd,
opgewektdoor deelte nem en aan den oorlog en hetPhoenicisch,benevens het Punisch of
tegen Oœyarten van Bactra en door het be- de taal van Carthago. De Arabihche afdee-
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ling wordt gevormd door het Arabisch met wil
dernisvanhethonggebergteeenhoByitium ,
zjnetalrjketongvallen,hetHimjaritischofde waaruit vervolgens het dorp Spital ls ont-

taal van oude opschriften, in den jongsten staan.Een behoorljke weg werd echtereerst
tjd in het zuiden van Arabië ontdekt,het aangelegd door keizer Karel IF in 1728,

Ekhili, dat aldaar gesproken wordt, en het
Aethiopisch, te voren itl het nooxden van
Afrika en langs de kust der Roode Zee in
gebruik. Dit laatste is vermaagschaptm et de

weshalve op het hnogste punt een gedenk-

teeken verreesterzjnereer.Dezegedeelteljk
nog aanwezigeweg werd wegenszjne steilte

onvoldoendegeachten doordenin 1840voltooi-

thans in Abessinië gebruikeljke3 talen,het den nieuwen weg over den Semmeringvervan-

Amharisch, hetTigre en het Harari.De Se- gen.Hethoogstepuntvan dezen ligt992Ned.el

mitische talen hebbeneengrootaantalgeltjke
wortels en taalkundige vormen en daarenboven gezamenljk de eigenschap, dat elke
wortel uit 3 medeklinkers bestaat, welke
st8eds onveranderd bljven,terwjlde daar-

boven de opyervlakte der zee en hj maakt
talrjke windlngen? zoodat hj in den regel

slechts 4 Ned. dulm klimt op elke Ned.e1.
Nadat in Mei 1842 de spoorweg van W eenen
naar Gloggnitz geopend was, maakte men
tusschen geplaatste klinkers veranderen naar aanstonds een begin met het leggen van een
gelang van de verschillende taalkundige vor- spoorweg over den Semmering, welke in
men. Ditis het grootste onderscheid tusschen weerwilvan tallooze moetjelt
jkheden in 0ede Semitische en de Indo-Germaansche talen, tober 1853 werd voltooid. De kosten bedroeeneide
alle pogingen,t
om
ve
nd
tus
st
che
nt
di
b
e wj
zrba
en,
zjn
t0
nu
0e gen 15 millioen Oostenrjksc,
he guldens.Deze
w eg, een der prachtigste kunstw erken van
groepen aan
vruchteloos geweest.
onzen tjd en de eerste onder de bergspoorSemler (Johann Salomo),een beroemd w egen van Europa, loopt met eene lengte
godgeleerde der 18deeeuw ,gebol'en den 18den van 42 Ned.mjl van Gloggnitz naarMiirzDecember 1725 te Saalfeld,studeerdeteHalle, zuschlag met dubbelspoûr,langs steile rotswerd in 1752 hoogleeraar aldaar en overleed wandeny door 15 tunnels,waaronderéèn ter
l 14den Maart .1791. Hj is de grond- lengte van 1420 Ned.el,en over 16 viaducer del'
leggervan dehistorischeBjbelcritiek en een ten, waaronder éên ter lengte van 280 Ned.
honfdvertegenwoordiger van hetrationalismus, el met 13 bogen over het Schwarza-dalen
doch een tegenstander der onwetenschappe- één ter lengte van 248 Ned.elen ter hoogte
ljke neologie, door de sehool van Basedow van 46 Ned.eloverde KalteRinne,- voorts
en z?ahrdt verkondigd.Van zjne geschriften door in de rotswanden uitgehouwene gaan-

vermelden wj: oDe daemoniacis (1762;4de dexjen,passeertdestationsPayerbach,Eichdruk 1779)'', - pselecta capita historiae berg, Klamm , Breitenstein,Semmering (met
ecclesiasticae (1767- 1169,8d1n)'',- p00m- een m onument ter eere van Karlros Gkega,
mentationeshistoricaedeantiquoChristianorum

den aanleggervan den weg),Syitalen Miirz-

statu (1771- 1772, 2 d1n)'',- pAbhandlung zuschlag, en bereikt in het m ldden van den
von freier Untersuchung des Kanons (1771- Semmeringtunneleene hoogte van 831 Ned.el

1775,4 dlnl'') ?Apparatus ad liberalem boven de oppervlakte der zee.Deze spoorweg
Veteris Testamenti l
nterpretationem (1773),,, diellthoofdzakeljk terverbindingvanW eenen
en pobservationes novae,quibushistoria en Triést.
Christianorum usque ad Constantinum MagSem nonen is de naam van een Gernum illuqtratur(1784)''.
maansc'h volk, het magtigste van den stam
Sem hn, in het Hongaarsch Zimony en in der Suéven. Het woonde tusschen de Oder
het Serbiseh kbkmoen, is eene vesting in het en de Elbe in de hedendaagsche m ark BranCroatisch-slawoniseh land der MilitaireGren- denburg, was eenigen tjd onderworpen aan
zen,aan de D onau en aan den mond derSave de heersehappjvan Marbod,maarverliethem

geleyen en doordezevanBelgradogescheiden. in hetJaar 17 na Chr.en voegde zich bjhet
Zj ls de zetel van een Grieksehen aartsbis- vexbond der Cheruskers.In een heilig woud

schop en heeft eene reaalschool!5 R.Katho- op het gebied der Semnonen hadden de verlieke en 2 Grieksche-niet-geiniëerde kerken, gaderingen plaats van alle Suévische atameen schot
lwburqenruim 10000inwoners.Deze m en.Later smolt ditvolk zam en m etdatder
stad is het mlddelpunt van den handeltus- Suéven.
schen Oostenrtjk, Hongarje en Turktje.O0k
Sem pach, een stadje in het Zwitsersche
vindt m en erdebouw vallenvandenburgtvan canton Liizern,ligt aan den Oever van een
Joltannes Szl
'lstylt/e.& en in haren om trek vele evenzoo genoemd m eer, waaruit de Suren
R om einsthe oudheden.
ontspringt om naar de Aare te vloetlen.Het
Semmerins (De)behoortt0tde Oosten- telt ruim 1000 inw oners en vormteen station
rt
lkscheAlpen ln Stiermarken en verheftzich van den spoorwer van Olten naar Liizern.
tussehen dit laatste en Neder-oostenrjk ter Hoogst merkwaardlg ec,
hter is hetwegens de
hoogte van 1395 Ned. eltusschen den Rax- overwinning,die de Zwitserserden 9denJulj
A1p (2000 Ned.e1) en denW echsel(1786Ned. 1386 behaalden op de Oostenrtlkers,gevolgd
e1).Er is terhoogtevan 1000Ned.eleenberg- door devernietiginj derOostenrjkscheheerpas,die een merkwaardigen weg draagt tus- schappjin Helvetiè.Hertog Leopold rczàOosschen sveenen en Neder-onstenxi
jk aan de tenrljk stond er met6000 man,onderwelke
eene zjde en de zuideljke oostenrjksche zich 4000 geharnaste riddersbevonden,tegenlanden aan de andere.Reeds in de 14deeeuw over1400 Zwitsers.Na etteljkevrllphtelooze
stithtte een hertog van Stiermarken in de pogingen om de gelederen deroostenrjkers
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teverbreken,verwierfeinleljk dedapperheid Manila,vertoefde vap 1859- 1861 op de Phider eedgenooten eene schitterende zegepraal, lippjnscheEilanden,bezochtin 1862 de Pawelkedoordetwjfelachtigeoverleveringvooral laoe-eilanden,in 1864 Mindanao en keerde in

wordt toegeschreven aan de edele zelfopole- 1865 overChina,Ceylon en 8uëz naarEuropa
ring van Arnold '
ppl W inkelried.
terug.In 1866vestigdehj zich te W irzburg
Sem per.Onderdezennaam vermeldenwj als privaatdocent in de zoölogie,werd er in
Gottfried Remper,een verdiensteljkDuitsch 1868 hoogleeraar in die wetenschap en in de
bouwkundige, geboren te Altona den 29sten ontleedkunde, en belastte zich in 1872 met
November1803.Hjbezochtvan1822-1825de het bestuur van het pas gesticht zoölogischuniversiteitte Göttingen,oefendezich daarop anatomisch instituut.Hj schreef: pDiePhi-

teMiinchen,RegensburgenParjsindebouw- lippinen undihre Bewohner(1869)'',- pDie
kunde en volbragt eene reis in Italië,Sicilië Palauinseln (1873)'',- pReisen im Archipel
eBemer
n Griekungen
kenland,
waarna hj zjneçesehriften: derPhilippinen (1867- 1872,3d1n)'',- rEntiiber bemalte Archltedur und wickelungsgeschichte der Ampullaria polita
Plastik by den Alten (1834)''en pDieAn- nebst Mittheilungen iiber die Entwickelungswendung der Farben in der Architektur und geschichte einiger anderen Gastropoden aus
Plastik (1836)'J in het licht zond. In 1832 den Tropen (Utreeht,1862)'',- en rDieVerke
erde hj terug naar Berljn, en werd in wantschaftsbeziehungendergegliedertenThiere
1834 professor ln de bouwkunde aan de aca- (1875)1'. O0k geefthj de pArbeiten ausden
démie te Dresden.Hj versierdehierhetka- zoölogisch-zoötomischen InstitutinW iirzburg''
binetvan oudheden volgenszjnetheorieover in hetlicht,terwjlhj in 1877ineen poffede vereeniging derschilderkunstm etdebouw- nen Brief''als tegenstandervanH öekeloptrad.
kunst;- voortsdeedhjerdengrootschenH0f- Sem pervivum ,zie Snislook.
schouwburgverrjzen,desynagoge,waarbjhj Sem pronius is de naam van een patriByzantjnKheenMoorschesieradenbezigde,het cisch Romeinsch geslaeht,waartoedeAtratinl
nieuwe hospitaalvoorvrouwen en hetnieuwe behoorden,- envaneenplebejischRomeinsch
musénm.In 1849 moesthj wegensmedeplig- gesiacht, dat de beroemde Graoehnssen onder
tigheid aan devolksbewegiàg dewjknemen, zjneleden telde,aan wie derLegessemprozoodat hj zich eerst naar Part;s begaf en niae''haren naam ontleenden.
toen naarEngeland,waarhj geplaatstwerd
Senaat,afgeleidvan hetLatjnschewoord
aan de Koninkljke Académie. In 1853 ver- seneœ, kan men hetbestvertolken door raad
trok hj alsdirecteurderAfdeelingvoorbouw- der ouden. De meestvermaarde senaatis die
kunde naarde polytechnische schoolteZiirich te Rome, welke bestaaîz heeftvan den aanen WaS er a1
s leeraar en kunstenaarjverig vang t0t aan het einde van het Romeinsche
werkzaam. H i
J' stichtte het grootsche g0- rjk.In den beginnestond hjden Koningter
bouw V00r de polytechnische schoolaldaar, zjde en werden door dezen deleden gekoalsmede de sterrewacht,- voorts hetraad- zen, die echter later zelven zich aanvulden.
huiste Winterthi
ir.Zjneontwerpen vooreen
Ontstentenisvan eenKoning(interregnt
lm)
schouwburg te Rio de Janeiro en voor een Bj
had dit ligchaam het beheer der zaken in
operagebouw te Miinchen w erden niet uitge- handen. Ten tjde der Republiek bezat de
voerd; daarentegen stithtte hij een nieuwen Senaat hetregt van voordragt van wetten en
strhouwbury teDresden,nadatdeoudein1869 dat van bekrachtiging der door de volksvereene prool der vlam men was gewordeu.In gadering vastgestelde. Oorspronkeljk bestond
1871 Yverd hi
J* naar sveenen geroepen, 0m de Senaat enkel uit patriciërs, metden naam
den opbouw van den Burg en van de daar- van rpatres (vaders)'
'bestempeld,later o0k
mede verbondene muséa en schouw btlrg te uitplebélers.In deeersteJaren derRepubliek
besturen.Daarbj werd Hasenaner hem toege- werden reedsonderscheidene personen aangevoegd. Iuater begaf hj zich naar Rome en wezen om den zwakken Senaatteversterken;
overleed aldaar den 15den Mei1879.Hj was zj droegen den naam van rconscri
pti (beeen jverig aanhangervandenrenaissance.stjl, schrevenenl', zoodat al de leden:ppptres et
gebouwen
onde
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door de harmonie van het geheelals doorde scheid tusschen die beiden verloren ging:
keurige evenredigheid derdeelen.Van zjne rpatresconscripti(beschrevenevaderenl''wergeschriften vermelden wj n0g: pDie vier den genoerad. D e senatoren raoesten in den
Elemente der Baukunst (1851)'',- rueber beginne 46, later 30 en onder A u-qltstus25
Po
ïc
hr
eftund ihren Ursprung (1851)''
- Jaar0ud wezen. Zjdroegen een gouden ring
Wl
lss
eno
smi
cha
,1
X

IndustriellndKunst(1852),-

ilin den technischen und tektonichens
rDer St

en eene tunica meteen breedenpurperenrand
en voerden den titel van pamplissimi''. D e
Senaat had niet zoozeer eene wetgevende a1s

Kiel, nam in 1850 als artillerist deel aan
den Deenschenoorlog,begafzichvoortsnaarde
polytechnische schoolte Hannover, studeerde
te W iirzburg in de zoölogie, volbragteene

van gevaar de Consuls metdictatoriaalgezag
bekleeden, hetgeen geschiedde m et de bekende formule: rvideant consules ne quid
detrimenti capiat respublica''. Voorts had de

,

Kiinsten (1860-1863,2 dln)''.
K@'
rlSevl
yer,een verdienBteljk natlmrkun- wel eene administratieve magt, doch zjne
dige,geboren den 6den Julj 1832te Altona. besluiten (senatusconsulta) werden a1s wetHr bezocht in 1848 het marine-instituut te ten beschouwd. O0k kon de Senaatin tjden

reis door Denemarken, Frankrjk, Spanle, Senaat o0k eene regterljke magt en was
België en Nederland,begafzich in 1858 naar sedert Awgtt,ntu belast methetonderzoek van
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staatkundige misdaden. T0t het nemen van Chancy en i
n 1773 oyperbibliothecaris der
een senaatsbesluit moest een zeker aantal stad Genève.De revolutle aldaarwasoorzaak,

leden tegenwoordiy zjn (frequenssenatus). dat htlzieh naarW aadtland begaf:waarhj
Eenedergeljkelnstellinghad meninSparta den 22sten Julj 1809 overleed. Hj verwierf
onder den naam van Geronsia en te Athene

onder dien van Are6payus.O0k in onzen tjd

heeft men regéringsligchamen, die den naam
van Senaat dragen en overeenkomen met de
Nederlandsche Eerste Kamer der Staten-Generaal. In Noord-Amerika bestaatvolgens de
constitutie van 1787 de wetgevende magt uit
den Senaat en het Huis van Afgevaardigden,
die te zamen hetCongrèsuitmaken.DeSenaat
wordt er gevormd door afgevaardigden van
de W etgevende magt van iederen Staat.Tn

grooten roem door zjn bekroond geschrift:

rUebernaturwissenschaftlicheBeobachtungen''

erl hield zich vervolgens jverig bezig met
plantenphysiologie. Van zjne geschriften
noemen wj nog: pEssaisur l'art d'observer

et de faire des expêriences (zdedruk 1802,
3 dlnl'')

rMêmoiresphysico-chimiquessur

l'iniuence de la lnmière solaire pourmodiier

lesêtresdestroisrègnesde la nature(1782,
3dlnl''- pphysioloylevêgêtale(1800,5dIn)'',
-

rRapport

de l'alr atmosphêrique avec les

Frankrjk werd deSenaatingestelddoorN@- êtresorganisês (1807,3 dlnl',- oMétéorolopoleon Wpzltz.pt
vf: tegeljk met hetconsulaat, gie pratique (1810)'', en rllistoirelittéraire
en dat ligchaam bestond toen uit 80 leden, deGenève(1786,3 d1n)''.
terwjl 00k de tegenwoordige Republiek een
Séneca.Onderdezennaam vermeldenwj:
Senaatbezit,alsteyenwigtvan deKamervan M areqs H./lzltlefz.: Rlneea,deo*Fzeïtv ,geboren
Volksvertegenwoordlgers.O0k in Belgiëdraagt te Corduba in Spanle.Ht
jbegafzich tentjde
een dergeljk ligchaam alsonzeEerstèKamer Van A'
uyustl's naar Rome, waar hj m et
den naam van Senaat; doeh de Senaat in grooten bjval onderwtjs gaf ilz de welspreRusland isondervoorzitterschapvandenCzaar kendheid,keerdevervolgensnaarSpanjeterug
belast met de uitvoerende magt.O0k in som- en leefde tot kort vöör het overljden van
mige steden, alsmede bj de universiteiten, Tiberins.W j bezitten fragmenten van zjne

heeft men een besturend ligchaam ,hetwelk geschriften:ncontroversiartlm libri' en msuaden titel voertvan Senaat.
soriarum liber'',0.a.uitgegeven doorGronoviu
Senden (Gerard Heinrich van),een ver- (Leiden 1649enlater)endoorKieslin.
q(1872).
diensteljk Nederlandsch schrjver,geboren te
Jffliçf.
sAnnaeusS/zzecl,de'
??#,eqeer,geboren
Uphusen den Q3sten December1783,studeerde in hetjaar 2 naChr.teCorduba in Spanje.
te Gxoningen in de theologie en werd achter- llj oefende zich te Rome il
z de welsprekend-

volgenspredikantteNenndorftoost-Friesland), heid en in de wjsbegeerte,werd quaestor,

Middelbert en Zwolle, legde zich met jver m aar ook in 38 w egens een regtsgeding in
toe op de gewjde aardrjkskunde,vergezelde ballingschap gezonden naar Corsiea,vanwaar
prinses M arianne naar hetHeilige Land,ont- j11
**J
* eerst na verloop van 8jaren naarRome
ving eershalvehetdûctoraatin de godgeleerd- terugkeerde.llier werd htj in 49 praetor en
lleid, en overleed den zosten Odober 1851. in 58 consul.Ayripplna belastte hem voorts
Hj schreef, behalveeen aal
ztalgedichten en metde opvoeding vanharen zoonNeeo.Laatst-

leerredenen: Verhandeling over de Hervor- genoem de,verlangendzichvan diengestrengen
ming van den tegenwoordigen staatderNedem leermeesterte Ontslaan,beschul
diqdellem van
landsche Hervormde Kerk (1840)''j- pAard- medepligtigheid aan dezamenzwerlngvanPiso
rjkskundigebeschotlwingvanpalestina(1837)''
2 en deed hem terdood veroordeelen.Daarhet
pBjbel
-atl
as,voornameljk ten gebruikebtl aan Slneca vergund was,zelt
'de wjze van
de bjbelvertaling van den hoogleeraar J.H. uitvoering van dit vonnis te bepalen?liethj
van derPalm (1840- 1844)//, iAlpenrozen zich de aderen openen,nam voorts,Om zjn
(1842- 1843,2 dln)''
.- rlletHeilige Land
od te besyoedigen,zjnetoevlugttotvergif
ofmededeelingen van eenereisnaarhetOosten do
en werd elndeljk door middel van heete
enz.(1851)''
.
baden gesmoord (65).Hj is na Clcero de uitSendgerigtNafkomstig van synodus (ver- stekendste wgsgeerige sehrjver onder de Rogadering),wasin de middeneeuwen eenegees- meinen.Van ztjne geschriften vermelden wj:
teljke vierschaar, die door den archidiaken DDe ira libri 111:', -- rDe consolatione ad
-

of den door hem gevolm agtigden sendreyter

Helviam matrem'', - mDe consolatione ad

of nendsehepen in ztjn district over alle straf- Polybium'' - D econsolatione ad Marciam ''
bare daden gespannenw erd,inzonderheidOver
verzuim der zondagsviering,schelznisdertien

geboden,kerkroof,ketterj,simonie,woeker,
vredeverstoring en eedbreuk.Ter vermjding

dentia'', - yDe animi tranrDe provi
quillitate'') - ),De constantla sapientis'' ementiajy,
rD e brevitate vitae?)
,
rDe cl
De vita beata ad Gallionem '', - rDe otio
aut secessu sapientis''1 - mDe benefciis
libri V1I'': - PEpistolae ad Lucilium ''1 -

heette men nendrrjen of semperrrsjen.Hetis

sarls'' - pouaest
ionum

van den ban moesten allen, die in het distrid gevestigd waren) ten regtsdageverschjnen.Eenigen,die ervan uitgezonderd waren,
later voor een groot deel door de inqllisitie
vervangen.

-

Ayocolocynthosls sive ludus de morte Caenaturalium libriVII''

voorts:fragm entenvan rD eterraemotll''De superstitione''
De oëciis''
M0Senebier (Jean),eenverdiensteljknatuur- ralium libri'')- 2:DeIndia'',enz.Diegeschrlften
kundige, geboren te Oenève den 6den Mei geven getuigenlsvan eene levendige verbeel1742, studeerde in de godgeleerdheid,werd dingskracht,van een edelgevoelen van eene
eerstpredikantin zdne geboortestad,toente grondige kennis van 's menschen gemoed.
-
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Zjnevoorstelling iskrachtigenwelsprekend,
doch weleensgezochtenoverladenmettegenstellingen. Als wjsgeer kan men hem een
eclectischenstokjnnoemen,meteeneneiging
om het stokismus met het epicurismus te
verbinden.De wjsbegeerte is bj hem een
streven naarwjsheid en zedeljkevolkomenheid en heeft dusalleen waarde wegens hare
toepassing op het leven.In deze zedeljke
strekking zjner leer ligt misschien de 00rsprong deroverlevering,dathj hetChristend0m z0u hebben omhelsd en in betrekking
gestaan met Paulu . Voorts zjn van hem
eenige puntdichten bewaard gebleven. Ofde
tien treurspelen,welke zjn naam alsschrjver dragen, werkeljk van hem afkomstig
zjn, is zeer twjfelachtig; zj zjn Grieksch
in stofen vorm.Uitgaven dergeschriften van
Blneea zjn geleverd o.a. door Grononi%s
(Amsterdam 1672,3 dln), - van genoemde
treurspeley doorLeo(1878).
Seneclo,zie Kruiskruid.
Senefelder (Al0ys),deuitvinderdersteen-

bljft.Hetaantalmeeldraden is8,en t0tden

stamper behoort e0n z-hokkig vruchtbeginsel
en een z-hokkigen stempel.Debekendesenega-

of slahqenwortel (Polygala Senega A )is een

gewas der Amerikaansche prairieën. De worteldezerplant iB houtig,spilvormig en door-

gaans S-vormig gebogen. Hj werd tevoren
aangewend tegen borstaandoeningen.W jgeven hierbjeeneafbeeldingdierplant,nameljk

/
7h

N

b

t
%>

drukkunst, werd geboren te Praag den Gden

/

November 1771.Eerst betrad hj hettooneel
en bepaalde zich vervolgensbjletterkundigen
arbeid.Daarna stichttehj eenedrukkerj en
door ernstig nadenken over de goedkoopste
wjze, geschriften door den druk te vermenigvuldigen, kwam hj tot de uitvinding

/

t

der steendrukkunst. Geldgebrek evenwelbe-

lette hem , van zjne uitvinding gebruik te
maken.Hj maakte haar om diereden bekend
aan zjne beide broeders Theobald en Georg,

?

alsmede aan den H ofmusicus Gleiszner en

/ Nh

verkocht in 1799 zjne uitvinding aan den
muziek-uitgever Andrlte OFenbach,waarhj
zich in 1800 vestigde. W egens oneenigheid

met dezen vertrok hj in hetvolgendeJaar

naar W eenen,waar hj zieh vooralmetnotendruk bezig hield. De opbrengst w as echter
niet voldoende totdekking derkosten,zoodat

hj zich metdegebroedersI'
aberteSt.Pölten
op de katoendrukkerj toelegde.Eerstin1806
slaagde hj erin te Miinchen,werwaartszjne
broedersreedsvroeger vertrokkenwaren,eene
eigene chemiyche steendrukkerj op te rigten,
dieaanmerkeljke voordeelen afwierp.In1809
erlangde htJ ook het opzigt over de Koninkljke steendrukkerj van landkaarten en den
titelvan Koninkljkinspecteurderlithographie.
In 1826 kwam hj t0tdeuitvinding van het
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#plggtzlc senega.

drukken van qekleurde platen, welke Op in a van harebeidehelften op l/sdedernaschilderjeninolleverfgeljken(oleographieën), tuurljke grootte,in bvan eenebloem nahet
en in 1833 t0t die,om zulke platen op lin- wegnemen derzjdelingschekelkbladen en in

nen afte drukken. Hj overleed te Mi
inchen
den 24stenFebruarj 1834.en in 1877verrees
ereen gedenkteeken terzjnereer.Hjheeft
00k een pLehrbuch derLithographie (1819;
2dedruk 1827)''in het lichtgegeven.
Senega is de naam van eeneplantengroep
uit de familie der Polygalaceën.Zj omvat
een groot aantal geslachten, bestaande uit
kruiden,halfheesters en heesters,metfraaje
bloemen,zamengesteld uit5 gedeelteljk zeer

c van een zjdelingsch kelkblad op s-voudige

gro
Soenegal(
jte. De),eene derhoofdrivieren vau
Afrika, ontspringt uit talrpke bronrivieren,
van welke de Kokoro ten oosten,de Baing
ot'Baleo in het midden en de Faleme ten

westen de voornaamste zjn. De Baingjde
aanzienljkste der hoofdbronnen, ontspringt
op 11020'0.L.van Greenwich en op 10050'
N.B., niet ver van Timbo en 82 Ned.mjl

groote,gekleurde kelkbladen en3tot5bloem- ten zuid-zuidoosten van de Gambia, kronkelt
bladen,die door de m eeldradenbuisonderling m et een boog om laatstgenoemde stad en
vereenig; zjn, terwjl ereene rugljn open wendtzich vervolgensnaarhetnoorden.Nadat
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zj deBakhay opgenomenheeft,baantzjzich zuidposteljke. Over zjne geheele lengte is
in de Gowinakatarakteneenwegdoorhetrots- ditnoordeljk gedeeltein hetalgemeen vlak,
gebergte en vereenigt zich,na hetontvangen zandig en d0r, hier en daarvan allen planvan de Kokoro,metde Faleme,welke eene tengroeiverstoken.ln het zuideljk gedeelte
lengte heeft van 590 Ned.mjl.Van Bakel vandenkustzoom vindtmenveelmeerverscheiaf, w aar voor 't laatst de rotsen uit hare denheid, vooxal daar de monden van groote
bedding oprjzen,vloeitde Sénegal,alseene rivieren er diepe insnjdingen vormen. T0t
heldere rivier, over zand en kiezelen is in deze behooren:deCasamansa (330 Ned.mjl
den regentjd t0taan de Feloe-watervallenbj lahg),deCacheo ofSan-Domingo,deDsjeba
Medineh voor groote schepen bevaarbaar.Zj (300 Ned.mjllang),de Ri0Grandede Ghionderscheidt zich in het lage kustland door nal
a (600 Ned. mjl lang), de Cagon, de
talrjke kronkelingen en vormttusschen Salde Nunez en de Pongo. Dit gedeelte isw egens

en het Fransche handelsstation Podor onder- het rivierslib,w aarmede hetbedekt is,ongescheidene groote,welbebouwde eilanden,t0t m een vruchtbaar en m et digte wouden bewelke het Olifanteneiland gsle M()r;ll be- dekt. Verder in het binnenland daarentegen
hoort. Gemelde krenkelingen zjn z00 aan- vextoont zich de kustgordel zuidwaarts t0t
zienljkjdat deregtstreekscheafstandvande aan de Gambia als eene uitgebreide,drooge,
Feloe-watervallen t0taan den Oceaan slechts zandige vlakte,welke zic'
h zoo weinig boven
890, m aar de lengte der rivier tusschen die de oppervlakte der zee verheft,datdeSénegal

beide punten 1340 Ned.mj1bedraagt.Langs over een regtljnigen afstand van 300 Ned.
hare oevers heeftmen in het laaglandvrucht- mjl van de zee een waterverval heeft van
bare,gedeelteljk met bosch begroeide vlak- slechts 0,5 Ned. el op een uur gaans. Ten
ten.T0taan Podor,270 Ned.mjlvanharen zuiden van de Gambia loopteenevlaktevoûrt
mond, ontwaart men et de werking van eb
en vloed; de rivier is er 300 Ned.elbreed
8n 8 Ned. el diep, zoodat zeeschepen zich
derwaarts kunnen begeven. Beneden het station Richard Toll verdeelt zich de rivierin
onderscheidene armen, welke eene breede
delta vormen.De hoofd-arm vloeitwestwaarts
en dan plotseljk zuidwaarts en bereikt, in
dit laatste gedeelte van zjn l0op door eene
landtong van de zee gescheiden, deze laatste
0J! 10055'N.B. en 16017/ W .L.van Greenwlch.Eeneqeweldi
gebrandingeneenebaal'.in

t0t op 10O N.B.Het geheele binnenland ten
oosten van de Feloe-watervallen iseeneberq-

streek,welke zuidwaartsvoortschrjfltin d1e
van het binnenland van Guinêa, ten oosten
met steile wanden afdaalt in de vlakte van

het Nigergebied, ten westen met dergeljke

rotswanden aan de vlakte van den kustgordel

grenst en eindeljk ten noorden den middenen bovenloop van de Sénegal overschrjdt,
om zich op 16O N.B.te vereenigen met de

bergvlakten der zuidwesteljke Sahara. Het

hoogland, waar, niet ver van elkander, de

hetdroogeJaargetjdeterdieptevanslechts3 Gambia,de RioGrandedeGhinala(Tominô),
Ned.elgelegen,belettenvaak maandenaaneen de Kakriman, alsmede de Faleme en Bafng
hetbinnenloopen vanschepen.Indenregentjd ontspringen, verheft zich gemiddeld t0teene
klimt hetrivierwater van den bovenloop 6 of hoogte van 800- 900 Ned.el.Eigenljk be7 Ned.elboven het gewone peilen bj de zitten wj nog geenenaauwkeurige opgaven
Felne-watervallen zelfs 14 Ned.el,terwjlzj omtrent de hoogten, terwjltevens de geûzich niet ver van St. Louis, nabj haren gnostische gesteldheid deslands0nsn0g vrj
mond,slechts 0,65 Ned.elboven dengewonen onbekend 1s. De belangrjkste rivieren zjn
raterstand verheft.Men schatde lengte der er:de Sénegal,de Gambia,de Nunez en een
nvier totaan haren mond op 1850 Ned.mjl. gedeelte van den bovenloop der Niger in de
Vermoedeljk is zj de Stachyris der Ouden. bergstreek Mandingo.Tusschen de Sénegalen
In 1447 werd zj bezocht doorden Portugees de Gambia tot aan de Nunez storten slechts
Laneerota,en in 1646 stichtten de Franschen kleine kustxivieren zich uitindenOeeaan ofin
er factort
jen.De voornaamste voortbrengselen dereeds vermblde rivier-armen.- Sénegambië
harer oeverlanden zjn; gom ,goud,slavcn, behoort tot de warm ste en ongezondste geivoor en huiden,en de handelw ordt ex door w esten der Aarde.De hoogstetem peratuurde riviervaart sterk bevorderd.In den regen- volgens Rafeneltot36OC.in de schadaw en

tjd varen er stoombooten totMedinehinKassan rn op de FllemetotFarabana.
Senegam bie is een gewest in Afrika,
dat zjn naam ontleentaan debeiderivieren,

65OC. in de zon - heerscht er van Junj
tot November, in den regentjd,wanneer de

m oeraskoortsen woeden? tot wiex ontstaan
vooral de snelle w issellng van tem peratuur

de
Séneyal en de Gambia,waartusschen het aanleiding geeft,terwjlzj hoogstgevaarljk
gelegen 1s. Het strekt zich uitover dat ge-

zjn voor de Blanken.De plantengroeiiser
deelte der westkust, hetwelk van de Rio in vruchtbare streken ongemeen welig,doch
Pongo (100N.B.)noordwaartslooptt0taan kent geene groote verscheidenheid van vorde Sénegal en van den Atlantischan oceaan men.In devlaktenvandenkustgordelgroejen

t0t aan het begin der,vlakten van hetNiger- vele grassen,welke echter indedroogem aangebied en heeft eene uitgebreidheid van 0m- den verdorren of doorde inboorlingenw orden

streeks 18000.(
:) geogr.mjl.Hetnoordeljk verbrand.Z00 verhetzoutewaterzjninvloed

gedeelte van den kustzoom heeft,metuitzon- doet gelden, vindt m en op de oevers der
dering van het Groene Voorgebergte, zuid- groote rivieren digte mangrove.bosschen en
waarts t0t aan kaap Roxo eene zuideljke daaraehter reusachtige apenbroodboomen,acarigting en daarna t:t aan kaap Vergo eene da's)teak-en mahagonyboomen,nliepalment
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pterocarpen, papaya's, kalabasbooment pandanussen,cassia's,tamarinden,drakenbloed-,
ebbenhout-, goeroenoten- en wolboomen.op
deze bosschen volgen op den kustgordel 0nderscheidene soorten van katoenheesters en

in het binnenland van Guinéa. De Mohammedaansche godsdienst heerschter vooralin
de bergstreek aan den bovenloop van de

Oceaan. In de noordelt
jkestreken van Sénegambië eindeljk zietmen de vruchtboomen
van den gematigden rordelderMiddellandsche
Zee,zooalsoranje-,cltroen-en St.Jansbrood-

eeneaanzienljke veefokkerj,inzonderheidbj
deFoelben en deDsjolofs.Veleinwonerszjn

Sénegal en Gambia,vanwaar zj langs de

rivier-oevers allengs den Oceaan bereiktheeft.
indiyoplanten, tabak, suikerriet, pistaciën, De ongemeene vruchtbaarheid van veleoorden
manlok , arachis en yams. In de bergstreek in Sénegambiëmaakterdeneigenljken landvan het binnenland,aan denbovenloopvande bouw doorgaans overbodig. Op de alluviale
Sénegal vindtmen een nietminderltrachtigen gronden langs de groote rivieren en in de
boschgroei, maar van anderen aard,daar op moerassige savannen wordtveelrjstgeteeld.
eene bepaalde hoogte de zoo nuttige boter- Voorts is de aardnoot(Arachishypogaea L.j
boom (Bassia Parkii)zit
sh verheft.Dekoffi
j- er de voornaamstekweekplant.00k heeftmen
boom daalt af tot in de nabjheid van den er veel katoen, maïs en indigo, benevens
uitmuntende goudsm eden;o0k vervaardigtmen
er: katoenen stoffen,matten en m anden van

boomen,vermengdmetbananenentamarinden. palmvezels, voortreFeljk leder en jzeren
Het dierenrjk omvatervele agen,olifanten voorwerpen.
en allerlei soorten van roofdleren, vooral
De geschiedenis van Sénegambië neemteen
leeuwen en panthers,- voorts:antilopen in aanvang met de ontdekking van de Sénegal
de kustvlakte, buFels en aethiophische zwj- in 1447 door de Portugézen en methetstichnen.In de groote rivieren heeftmenerrivier- ten van volkplantingen aan die rivierdoorde
paarden,krokodillen en velerleivisschen.T0t Franschen in 1G26. Van dit jaar t0t 1758
de huisdieren behooreneruitmuntendeezels,deden de Franschen er niet minder dan 8
voorts:schapen,geiten enrqnderen,kameelen verschillende handelsvereenigingen verrjzen,
in de grazige vlakten en kleine,vurigepaar- die echter w egens hare zucht naar hetm ono-

den.Hetrjk derdelfstoFen leverterjzeren ?olie tegrondegingen.GedurendedenZevengoud. Ilzererts heeftm en vooral in de berg- parigen Oorl
og kwamen deFranschefaetorjen

streek van Mandingoaan den bovenloog van ln het bezit der Engelschen,doch de Frande'Sénegal.Nog meerverspreid sehjntln de schen herkregen in 1763 St.Louis en in 1779

.

bergstreek het goud te wezen,hetw elk g1*oo- Gorée.In 1691werden alle handelsprivilegiën

tendeels doorwasschen uitrood,jzerhoudend afgeschaften de Afrikaanschebezittingenover-

rivier-alluvium langs de Faleme enz.verza- genomen door den Staat, doch eerst in hd
meld wordt. De bevolking van Sénegambië midden van de tegenwoordige eeuw ,toen de
bestaat uit althans 5 verschillende groepen. kolonel Faidherbe goqverneur werd, kwam
In het oosten,nabj de bron van de Niger, men t0t de toepassing van een verstandig
en vanhier noordwaarts t0taan Kaartawonen stelsel van handelen bestuur.De Franschen
de Mandingo's,diezich zelven Malinkenoem en drongen langs de Sénegal in het binnenland
en te voren een groot, thans verdeeld rjk door en kochten er te voren slaven,huiden,
vormden.Zj verspreiden zich 00k verdernaar goud, ivoor en vooral gom .Onder de facto-

het oosten t0taan Foeta Dslallon en Sankaran, waar ztjnevens de Serrakolet,die zich
zelven Soninke noemen,gevestigd zjn. Het
eigenljkevaderlandvanlaatstgenoemden strekt

rjen van het binnenland bereikten Bakelaan

de Sénegal en Senoedeba aan de Faleme een
hoogen trap van bloei.M aar voor elke plek,
w aar de Franschen zich vestigden, moesten

zich uit over de landschappen Guy,Kamera zj hooge schatting (coutumes) betalen en zich
en Gangara op den regter oever van den aan vernederende voorwaarden onderwerpen,
middenloop der Sénegal.Onder alleNegervol- welke eerst sedert 1856 afgeschaft zjn,doch
ken van Sénegambld munten zj uit door nietzonder bloedige oorlogen.In 1856w erden
koopmansgeest en doorreizen als handelaars de Trarzam ooren op den regter oever der
het geheele land. De Malinke en Soninke Sénegalteruggeworgen,envervol
gensnaeene
hebben de kom st niet kunnen verhinderen langdurige worstellng de dweepzieke aan-

der Foelbe (Fellani,Fellata),die als een hanger van den Islam , Had&
j Omar, van

herdersvolk uit het noordoosten ztzidwaarts die rivier verdreven. De onderwerping der
trokken, den lslam verkondigden en deheer- Dsjolofs en Serers sedert 1859 kostte minschappj erlangdenin Bondoe,Foeta,Kassan? der moeite. Sedert 1866 wordt aan de FranFoeladaga,W aseloe,Dentilia,Tenda,Foeta schen nergens de heerschappj betwist,zoo-

Dsjallon enz.Tusschen den benedenlooy van datzj tusschen St.Louisenden benedenloop
de Sénegal,de Gambia en de Faleme vlnden

van de Gambia een veiligen weg konden

maakt. Het Heidendom vertoont er zich in

ontwikkeling der w elvaart, en het aantal

wj!behalvedeFoelbe,degroependerSerers aanleggen en een telegraafdraad spannen.
en Dslolofs.(W 0l0fs), die met elkanderver- D e handel tot aan den bovenloop van de
maagschapt zjn. Het Christendom heeft er Niger kwam in hunne handenj en ook de
tot nu toe op slechts zeer weinig plaatsen, hoofden aan de verschillende rivieren plaatbjv.op Gorée,te St.LouisenaandeGambia, sten zich onder hunne beschermheerschappj.
bj de inboorlingen eenige vorderingen ge- Intusschen droegen de Negers weinig bj tot
den vorm wan Fetisjismus,doch nergens met Blanken is w egens het m oorddadig klimaat
zulke bloedige gebruiken a1s aan de kust en zeer gering.De pppervlakte der Franschebe-
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zittingen in Sénegambië wordt geschat op

1819-1821 eene reis door Turkje, Klein4000 1 geogr.mjl en het aantal inwoners Azië,den Griekschen Archipel,Syrië,Egypte
op 215000.Zj zjn in eenigearrondissemen- en Nubië en wasvervolgenswerkzaam bjde

ten verdeeld,en de zetelvan den gouverneur Russische zending te Constantinopel. Nadat
is St.Louis. Van de overige steden,die op hj in 1821bj hetAziatische departementte

Europésehe wjze bestuurd worden?noemen
wj:Gorée (2400 inwoners),Ruisque(2500
inwoners), Bakel (2000 inwoners), Dakar
(2800 inwoners)en Dagana (1200inwoners).

Petersburg was geplaatst,werd hj in 1822

hoogleeraar in de Oostersc,he talen aan de
universiteit te W ilna en kortdaarop aan die

te Petersburg.In 1847 ontving hj een eervol

Séneschal of senesealk, in het midden- emeritaat,en overleed den 16den Maart 1858.

eeuwsch Latjn Renescalcus. afkomstig van Hj sc,hreef 0.a.: pcollectanea (1824- 1825,
hetLatjnschewoord senes (0ud)enhetoud- 2 dlnl'' - psupple'mentà,l'histoiredesHuns,
Duitsch woord scale (knecht), beteekent ond- des Tt
lrcs et des Mongols (1824)'', - en
dfe kneeht,en men bestempelde metdiennaam
LettredeTutundju-oglu-Mustafà-Aga(1828)''
.
in Frankrjk den staatsdienaar, die voorde Voorts leverde hj reisverhalen in tjdschriftafel des Konings moest zorgen,methet opzigt over het paleis en de financiën was be.
last, bevel voerde over het leger en de bevoegdheid bezat, in naam des Konings regt

ten)benevens eene verzameling van novellen

en satyrisehe opstellen (nieuwe druk 1840,3
dln),alsmedetalrjkeartikelsin dedoorhem

bozorgde uitgave van de Russisehe Eneyclo-

te spreken-Het schjnt,dat deze titeldien paedie. W jders vermelden wj van hem de
van maire du paleis(majordomus)vervangen romans:rDeva1van hetrjk Sjirwan(1842)''
,
heeft;hj wassedertLotharinserfeljk inhet - en rDe volmaakte vrouw (1845)''terwjl
Huis der graven ran .1.4,/01, maar werd ill hj hettjdschritt:pDe leesbibliotheek''redi1191 door Philippus Hzwgfdf'
ll.:afgeschaft.Se- geerde en later medewerker w as van rDe

dert dien tjd had men alleen n0g séneschals zoon des vaderlands'' waarin hj teyen de
in de provinciën, w ier am bt overeenkwam talrtjk in Rusland heerschende misbrulken te

met dat des Konings? die zich rgrand séné- velde trok.
chalde France''noemde;hungeregtshpt'enhet
Sennaar, otlk Dfesireh-sennaar (Eiland
district,aan hunne regtspraak onderworpen, Sennaar) of kortweg Dqiesirel
t (Eiland) genoemde men rsénéchaussée''.
heeten,isbt
jdeinboorlingen van den EgypSenestrey (lgnaz von),bisscllopvan Re- tischen Soedan de naam van hetland,het-

gensburq,geboren den 13den Ju1j 1818 te welk tusschen de W itte en Blaauwe Nj1is
Bërnau ln de Bovenpfalz, studeerde te Bam- gelegen. ln den Egyptisehen kanselarjstjl
berg en aan het collège der Jezui'eten te heet het Dar-sennaar (district-sennaar).Het
Rome: werd in 1842 t0tpriestergewjd en neemt in het noorden een aanvang bj Charzag zlch in 1858, om dat de regéring hem toem en strekt zich zuidwaarts uit t0t aan
voor een vjand derJezuïeten hield,totbis- Sobat,eene zjrivierop den regteroevervan
schop van Regensbtlrg benoemd.W eldra ech- de W itte Njl ep 90N.B.Hetnoordeljk getertrad hj op alseen jverig voorstanderder deelte van hetland isgeheelvlak.Op13- 140
Jezuïeten, riep hen naar het Benedictjner N .B. varhefen zich enkele granietgevaarten
klooster teRegensburg,onderdruktedelagere

uit de vlakte, en vanhier naar het zuiden

geesteljken,plaatstezichin1867aanhethoofd vindt m en eene aaneenschakeling van bergder beweging tegen de schoolwet en in 1868 groepen, die den overgang vorm en tot het
tegen het m iniste'rie H ohenlohe,en was op het Alpenland van Abessinië. Door de vlakte
Vaticaansche concilie een jverig voorvechter kronkelen eenige periodieke rivieren in de
der onfeilbaarheid. Thans is hj de zielder rigting van het oosten naar het westen,en
Ultramontaansche machinatiën tegen het Rjk een groot aantal regenbeken stort zieh uit

en tegrn hetvrjzinnigeBejerscheministérie. in de W itte en Blaauwe Njl. Het vlakke
Senlor (Nassau W illiam), een Engelsch land, dat zich met eene zeer tlaauw e helling
staathuishoudkundige, geboren in 1790 te

Dunford in W ilts,heeftzich gedeelteljk door
zjne werkzaamheid als hoogleeraar in de
staathuishoudkunde te Oxford en alsschrjver,
gedeelteljk door het bevorderen van onderscheidene liberale maatregelen der regéring

boven de oppervlakte van het w ater verheft?
bestaat uit leem en alluvium m etconglomeraat, en de verwering der granietgevaarten
levert veldspaatachtige gruismassa's, die der
boomen eene humuslaag. Het m et steengruis
bedekte land tusschen de bergen bevat eene

verdiensteljk gemaakt,en overleed den 4den
Junj 1864.Hj schreef0.a.: pBiographical
sketches(1863)''- rEssaysoniction(1864)''
listoricaland philosophical essays(1865,
rl
2 dln)'', - rlntroductory lectures on politi-

grootehoeveelheid jzeren goud.De planten-

cal economy (1852)7',- en pstlggestions on
popular education (1861)'' - voorts:merkwaardige reisverhalen uit Turkje,Griekenland,lerland ep Frankrjk.
Senkowskl(Ossip Iwanowitsj),een verdiensteljk Russisch schrjver en een grondig
beoefenaar der Oostersche talen,geboren nabg W ilna den 3lsten Msart 1800,volbragtln

tenjen veranderen.De bevolking bestaatgrootendeels uit den Negerstam der Foendl, die
in denaanvang der16deeeuw de W itte Njl

groeiiservoorallangsde rivieren zeerwelig.

Oorspronkeljke wouden wisselen er af met

kreupelhout,m ethoogendigtbegroeidew eiden
enmetsteppen,diesleehtszeldeninbarrew oes-

overschreden,het land verovtlrden,de aldaar
wonende Bedûeïnen t0tOnderwerping bragten

en het rjk Sennaar stiehtten,dat in 1820
door den Pasla van Egypte in bezit genomen
en ln eene Egyptisehe provineie hersebapen
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stelling,datal onze denkbeelden oorspronke-

werd.A1deinwonerszjn Mohammedanen.De koofdstad Sennur, te voren tevens die
van hetrjk derSjilloekjop den regteroever
van deBlaauweNj1gelegen,heefteenemos-

ljk op den grondslag derzinneljke waarne-

geregtshof, desgeljks aan de Blaauwe Njl.
De derde stad is de belangrjkste handelsplaats, Mesalamieh met 20000 inwoners. In
hetnoardeljk gedeelteheeft men onderschei-

beelden ontwikkelen; doch anderen gaan
verder en beweren,dat de ware kennis zich
enkelbepaalt t0tdatgene,wat een voorw erp

kee en een vervallen paleis van den T00rmaligen Koning, eenige fàbrieken en 12000
inwoners. De tweede stad des lands is W 01
ed Medineh met 16000 inwonersen eenhoog-

mingen,alzoo op aandoeningen der zintuigen
berusten. De voornaamste voorstanders van

dit gevoelen zjn Hobbes en Condillae en in
lateren tjd Angnste Comte. Het sluit de
mogeljkheid niet uit, dat zich uit de zintuigeljke gewaarwordingen hoogere denk-

is derzinneljkewaarneming,ja,zj noemen
Blaauwe Nj1met andere aan de Witte Nj1 overschrjdt.- O0k geeft men dien naam
dene karavaanwegen, die de plaatsen aan de alles onwaar,watde grenzen onzer ervaring
verbinden.

Sennebladeren ,zie Cassia.

Sennerk noemt men deinrigting t0thet

aan een stelsel,datvoor goed en kwaadgeen
anderen maatstaf kent dan de streeling der
zinnen.

maken van kaas,inzonderheid in de ZwitserSentim entaliteit is de stemming des
sche Alpen. De herder draagt er den naam gemoeds, waarbj demensch metbetrekking

van Sennjzjn verbljfdien van Dennehut.Zie tot de omstandigheden des levensofbj het
voorts onder Alpenneeteelt.
aanschouwen dernatuurzjn gevoellaatwerSenonen was de naam van een volk in ken en tevens metjverdatgene zoekt,wat

Gallia Lugdunensis, gevestigd in het zuide- geschikt is het gevoel te jrikkel
en.Hierbj
ls op te merken ,
ljk gedeelte van
dathetgevoel,zich
Islede France en
inhetnoordwesten
ontslaande van de
leidingvanhetvervan Champagne.
Hier 1ag hunne
stand,gewoonljk
hoofdstad Agendit0t eenzjdigheid,
cum ,thans Sens.
t0t overdrjviny,
E en gedeelte van
t0t onwaarheld
vervalt. Op het
dat volk trok naar
Umbrië in ltalië,
gebied der poëzj
hebben Sckiller en
en waarschjnljk
Götlte het sentiwareù het SenomenteelerhetovernischeGalliërs,die
in 390 vöör Chr.
wigt van hetsubRomeinbrandstaJedieveophetobken. Later namen
Jectieve''genoemd.
Het verheft zich
zj deel aan den
op de vleugelen
oorlog der Etrusdes gevoels boven
cers,Umbriërs,en
Samnieten tegen
de werkeltikheid
Rome en leden
en Jaagt hersenmet deze in 295
schimmen na.Ook
verliest het zich
bj Sentinum de
w e1 in eene zee
nederlaag. In den
slagvan 284 tegen
van tranen en in
eeneherhalingvan
de Romeinen be-

haaldenzjdeoverSe
plap'cïncl
ïé'
.
Jammerklagten.
Onderdesentimenwinning, Daaar
werden eenJaarjidaarna door den consul P. teele schrjversin Nederland behoortdeeerDolabella geheelzt0t onderwerping qebragt, ste plaats te worden toegewezen aan Rnynvo
waarna op hun grondgebied de kolûnle Sena Feif/z, die echterlater zelfdezen schrjftrant
afkeurde.
Gallica tsinigaglia)verrees.
Sens, eene arrondissementghoofdstad in
Separatisten of afqesckeidenen,van het
het Fransche departem ent Yonne, aan de Latjnsche woord separare (scheiden),noemt
Yonneen aan den spoorweg van Parjsnaar m en hen, die zich uit een bepaald kerkgeDjon,is de zetel van een aartsbisschop en nootschap verwjderen,omdatzj zich metde
van een paar regtbanken, heeft eene fraaje gewjzigde gevoelens van dit laatste niet lanhoofdkerk1 14 andere kerken,een lycéum : ger kunnen vereenigen. In ons Vaderland
een theol
ogisch seminarium , eene boekerj w ordt die naam zeer vaak gegeven aan de
19000 deelent een rjk arehief,een mu- uit het verband der Nederlandsehe Hervormde
séum Van Romeinsche oudheden, een aantal Kerk uitgetredenOud-GereformeerdenofChrisfabrieken en omstreeks 12000 inwoners.Zj tel
S
jekpl
-qe
forme
en
.scltis de naam van een
areL.
ofeir
nd
kt
ri
is het oude Agendicum , de hoofdstad der
Senonen.
weekdier van de klasse ;er Koppootijen
van

:ensuabsmaus * ill de psychplogie de (Cepkl
0p01) nit de prie ;er Tweekleq-
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jgewassen'', deed in 1800 de pFlora
wigen (Dibranchiata) en uitde afdeeling der artsent
Tienpootigen (Decapoda).Dit dier heelteen Batava'' van den Utrechtschen hoogleeraaar
ovaal ligchaam , lange,smalle vinnen,vang- Kopsin hetlichtverschjnen,en overleedden
armen, die het kan intrekken en eene kalk- 23sten November 1811.
achtige P0reu80 rugplaat. I)e ejeren onder
Jan &
%,,,een jverig beoefenaarderinsecden naam van zeesehaim bekend,geljken op tenkunde en een zoon van den voorgaande.
een druiventros.De gewone Sepia (8.Oëci- Hj werd geboren te Amsterdam den 18den
nalis .
5., zie bjgaande fguur) heet
'
t eene September 1778 en zette de uitgave voort
witachtige, rood gestippelde, qladde huid, van de werken overde insecten en devogelen,
alsmede der rFlora Batava''. Dat over de
vogelen werd in 5 tblio-deelen m et 250 afsche kust,te vinden.De rugplaat(0sSepiae) beeldingen voltocid, en dat Over de vlinders
is11/4de-21/2Ned.palm lang en 4 t0t8Ned. vervolgd tot aan het zevende deel. Voorts
duim breed, elliptisch van gedaante en aan bezorgdehj de uitgave van de pAtbeelding en

wo
rdt41/,Ned.palm lang en islnalleEuropésehe zeeën,inzonderheid op de Nederland-

'rinaamsche vlinders'' en
beide zjden gewelfd.Ztjiswit,broos,zout- beschrjving van bu
achtig van smaak en bevat 850,70 koolzuur van het l,Bloemkundig woordenboek''. Hj
caldum,40/0organischebestanddeelenenvoor't overleed den 19denDecember1853.Doorzjn
overige water en zouten.Men gebruiktze in

zoon Cornelis Seyz (geboren 20 September

fJn gewreven toestand a1s tand-en poljst- 1810, overleden 31 Januarj 1868) werd de

poeder. Het vleesch der sepia w ordtin Italië uitgave van het werk over de insecten en
door behoeftigen gegeten. Het sap uit den die van de pFlora Batava''met krachtvoortinktzak is eene bekende bruine schilderverf. gezet.
In gedroogden toestand is het glanzig donChristiaan Sepp, een verdiensteljk Nederkerbruin,onoplosbaarin wateren wjngeest, landsch godgeleerdeen eèn zoon vanJanSepp

maar oplosbaar in bjtende100g.Om hetals bovenvermeld. l1j werd geboren te Amsterwaterverf te gebruiken, droogtmen het sap

dam den 3den Aprll1820,en wasachtervolgens

zoo snel mogeljk, wrjft het met bjtende Doopsgezind predikant te W estzaan,teZaankali, kookt het 1/c uur en fltreert het, dam en te Leiden?alwaar hj bj voortduring
waarna men hetiltraatneutraliseert.Deneêr- werkzaam is en ln 1875 eershalve den docslag wordt gewasschen,gedroogd enmetAra- torsrang outving. Hj leverde onderscheidene
bische g0m gewreven.De beste soortkom tuit vertalingen:alsmede talrjkeartikelen in tjdRome.
schrltten, vooral in de rGodgeleerde BtjdraSepp.Onder dezen naam vermelden wj: gen'' waarvan hj van 1855t0t1866redacCltristLaan Sepp , een verdiensteljk teeke- teur w as én schreef:qllerillneringen uithet
naar en graveur,geboren in den aanvangder leven van een hulppredlker (1816)'' - pBen18deeeuw te Goslar,waarzjn vader de* - gel,een waardig discipelvan denlleer.Eene
trekking von conrectorbekleedde.Hjvestigde voërlezing met btjlagen (1848)'', r:onderzich alskoopmante Hamburg en wjddezjn zoek naar de leer des N. Testaments over
vrjen tjd aan wetenschappeltjkenaspëringen, de
H.Schriften desOudenVerbonds(1849)'
/
vooral op het gebied der entomologie,w aar- - :!De zeven kruiswoorden (1856)'1- pGeede1
ni
s8der theol
ogidr
e uk
in Nederland Van
t0e hj eene merkwaardige verzameling van sc
17hi
8185
3de
werktuigen iu gereedheid bragt.Later- doch
1867)''! /
)Jn(1860;
vôôr 1739 - vertrok hj naarAmsterdam en hannes Stinstra en zjn tjd,eene bjdragetot
maakte er zich verdiensteljk door devervaar- de 'geschiedenis der kerk en sehoolin de 18de
diging van land-en zeekaarten,alsmededoor eeuw (1865-1866)'*- slGeschiedkundigenade uitmuntende gravures, die hj leverde bj sporingen (1872- 1875, 3 d1n)'', pllet
zjn werk: pBeschouwingen der wonderen godgeleerd onderwjsin Nederland gedurende
Gods in de minst geachte schepselen of Ne- de 16de en 17de eeuw (1873- 1875,2 dln)'',
derlandscheinsecten naar hunneaanmerkeljke - en rDrie Evangeliedienaren uit den tjd
huishouding,verwonderljkegedaantewisseling derHervorming (18'
i9)''.
en andere wetensehappeljke bjzonderheden/'. Joltann Ndzt?vls/
c Repp, een verdiensteljk
Van dat werk leverde hj alleen de eerste 30 R.Katholiek schrjveroverkerkgeschiedenis.
platen,terwjlaan debewerking dervolgende Hj werd geboren den Tden Augustus 1816 te
1'ölzin Bejeren,studeerdeteMiinchen in de
deel genomen werd door ztjn otldsten zoon. '
Hj overleed in Augnstus 1775.
wjsbegeerte en in de theologie en vervaarJan OAridficcl Sepp, een zoon van den digde aldaar zjn rlueben Jesu (1842- 1845,
voorgaande en geboren te Amsterdam den 5 dln;2de druk 1865, 6 d1n)'',een tegenhan8sten November1739.Reedsvroegtrad hjin ger van het w erk van Strausz!waarin hj
devoetstappen van zjn vader,hanteerdemet optrad a1seen leerling van Seltelltn.gen Görres.
goed gevolg penseel en graveernaald,verza- Nadathj in 1845 eenereishadvolbragtdoor
melde metztjn vader een grootaantalinsec- Syrië, Palaestina en Egypte,werd hj hoogten, zette de beschrjving van deze voort, leeraar in de geschiedenis te Miinehen,doeh
w erd boekhandelaar, leverde de platen voor reedsin 1847 metzeven zjnerambtgenooten
het bj hem uitkomend werk van Cornelis uit de hoofdstad verbannen.Daarentegen zag
Nozdrzllsz pDe Nederlandsche vogelen''
,werd hj zich in 1848 gekozen t0tlid van hetParin 1781 door de Doopsgezinde gemeente der

lem ent te Franktbrt, in 1849 t0t 1id van

oude Vlamingen t0tleeraargekozen?4afeene de Bejersche Kamer en in 1850 weder in
vedxling uit:sAfbeelding en begchrjvmgvan zjne betrekking hersteld.In 1867 werd hj
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emeritusverklaard,maar in 1868afgevaardigd gezag en Yverd n0V0nS den Ilebreeuvvschen
naar het Duitsche Tolparlement en in 1869 tekstin de synagogeqebrt
likt.DeKerkvaders
naar de Bejersche kamer,waarhjin 1870 handhaafden zelfs de lnspiratie van dezeover-

en 1871jverdevoorde eenheidvanDuitsch- zetting en stelden haar geljk met hetoorland.In 1872 volbragthj op kostendesRjks spronkeljke.Daarervele afschriften endaarop nieuw eene reis naar Palaestina,en van

onderzeergebrekkigevanvervaardigdwerdenj
tgenes pogingen aan, den
zjne geschriftenvermelden wj:pDasHeiden- w endde reeds Orr
thum und dessen Bedeutung fiir das Christen- zuiveren tekst dervertalingteherstellen.Zjne

thum (1853,3 d1n)''
,- :l
rfhaten undLehren Hexapla'' bevatte den Hebreeuwschen tekst
Jesu mit ihrer W eltgeschichtliohen Beglaubi- met Hebreeuwsche en Grieksche letters, de
gung (1864)',- gGeschichte derApostelv0m vertaling van Aqnila, die van Rymmqau ,
TodeJesu biszurZerstörtlng Jerusalems(zde die der rzeventig'' en die van Tlteodotion.
druk (1866)'',- slerusalem und das Heilige Van ditboek van Oroenes,alsmedevan zjne

La
nd
(1862-1863,2 d1n;2de druk 1872)''
, )1Tetrapla'' is echternietsbewaard gebleven.
nNeue architektonische Studien und histo- l)e nieuvzere uitgaven der Grieksehevertaling
risch-topographische Forschungen in Palëstina

des ouden Testaments berusten op de beide

(1867)''
, - rluudwig Augustus,König v0n codices: Vaticanus'' en pAlexandrinus''.De
Bayern (1869)'',- nAltbayrischenSagellschatz beste isdievan Tisehendorf (5dedruk 1875).
(1876)''1- en rGörresundseineZeitgenossen
Sepalveda (Juan Ginez),een Syaansch
geschledschrjveren geleerde,geboren ln1490
(1877)''.
Septim e noemt men in de mt
lziek op te Pozo Blanco bj Cordova, studeerde te
elke schaal den toon, welke de zevende is Cordova, Alcala de Hennares en Bol
oynaj

van den a1s grondtoon aangenomen toon. De zag zich in 1536 docr Karel F t0trjkshlstoseptime is een dissonérende interval, maar riograafbenoemd en woonde bj afwisseling

hoogst belangrjk goordeharmonie,daarzj te Valladolid,Cordova en Madrid,totdathj
hetkeerpunt vormt van een accob4-dentevens
het éénige middel is om de accoorden tot
eene onafgebroken keten van harmonische
klankverbindingen te maken. Men heet'
t de
kleine of dominant-septLme, bestaande uit 4

in 1557 een canonicaatte Salamancaverkreeg,

waarhi
j den 23sten November 1574 overleed.
Zjne verdienste bestaat hoofdzakeljk in de
bevèxdering van de kennis der klassieke let-

terkunde in zjn vaderland en in debestrj-

heele en 2 halvetoonen (bjv.y-f,#-c)in ding van de scholastieke geleerdheid van die
de verhouding van 5:9,- degrooteyvfïzzàd, dagen. Zjn voornaamste geschrift heeft t0t
bestaande uit 5 heele en een grooten halven titel: rHistoriae Caroli V imperatoris libri
toon (bjv.c-A,#-cï#)indeverhoudingvan X XX'', eerst in 1775 teruggevonden en door
8- 15,- en de rerminderde.
:d,/ip3d,bestaande de Koninkljke Académie te Madrid tegeljk
uit 3 heele en 3 groote halvetoonen (bjv. m et andere geschriften van Sepulveda in 1780
gis-.ft1-J,
:)in deverhouding van 75-128. in 4 deelen uitgegeven. Andere w erken van

Septim er (De),een bergpasin deAlpen dezen schrjver,zooals: De rebus Hispano-

van Graauw bunderland,verheftziehterhoogte rum gestisad novum orbem Mexieumque libri
van 2311 Ned.elen verbindtde dalen Ober- V.II'' - pDe rebus gestis Philippi 11 libri
halbstein en Bergell,oflieverdeBodenseemet 111'',- rDe vita etrebus gestis AegidiiA1-

het meer vaù Como.Die bergpaswerd in de

bornotiilibri 111'' zjn uitgegeven te Keulen
dagen der Romeinsche heerschappj pn ook in 1602.
n ndethmi
cht
,lt
rSequaners (De) vormden een volk van
n0g i
me
anddenee
s veelauw
l en druk bezo
mo
eje
jeke
Keltischen Oorsprong tusschen de Jura en de
Wjl
van minder
verbindingsw egen gebruik raaakt.
Arar (Saône),met Vesontio (Besançon) a1s
Septuagesim a ofde zenenti
gste isin den hoofdstad.Zj hadden eigen koningen en wakerkeljken almanak de 9deZondag ofde70ste ren vjandig gezind Jegens de Aeduërs,tegen
dag voorPaychen.Zievoortsonder Vasten. welke zj omstreeks70 vöôrChr.de Germa-

Septuaglnta ofdezerdzlïk (LXX)noemt nen onder Arioristns te hulp riepen. Deze
men gewoonljk de zeventig vertalers,die bragt hen zelven t0t onderwerping en onteene Grieksche overzetting van het Oude rukte hun een groot gedeelte van hun grondTestament hebben geleverd. De Israëlieten, gebied, totdat Caesar hem verdreef, om a1vöôrden aanvang onzerJaartellingingrooten daar,evenalsin geheelGallië,deRomeinsche
getale te Alexandrië geveBtigd, vergaten al- heerschappj te vestigen.

lengshunnemoedertaal,zoodathunnegewjde
Sequentia zjn loiiederen in het oude
schriften vôôr en na in het Griekseh werden kerkgezang,alzoogenoemd,omdatzj in het
overgebragt.lletb1jkt,datdieschriften on- Xgraduale''op hetpHalleluja''volgen (sequi).
derde handen zjn geweestvan verschillende Aauvankeljk waren zj herhalingen dermelobewerkers,en dat de vertaling op vele plaat- die m et de laatste lettexgreep van het rHalsen eer eeneom werking m ag heeten dan eene leluja'' 0n daar men vervolgens hiertoe een
getrouwe vertolking. Ook vindt men hierin proza-tekstbezigde,werden zj o0k welpprotoevoegselen tot de gesehriften van Daniëlen za's''genoem d.Thans heeft'm en in deR.K aEstlter, welke in den H ebreeuw schen codex tholieke Kerk slechts 5 sequentia,nameljk:
ûntbreken,alsmede eenige apocryphe boeken, rVidimaepaschalislaudes(uit delldeeeuwl''
,
welke men elders vruchteloos zoekt. Intus- - rveni sancte spiritus (naar men wil van
schen verkreeg deze vertaling -- aanzeventig Robert,koning van Frankrjkl'',
pLauda
persanen toegeschreven -- eerlang een grpot Sion salvatorem (van Tnomas eJs AquLno,

SEQPENTIA-SERAWAK.

# 1Q74)'', - mstabat mater(van Jaeoponns,
f 1306)'' - en rDiesirae (van Tltomas'
t
l1z
l
Celano,(t1250)''.Onderscheidene rsequentia''
zjn omgewerkt en Ook in Protestantsche
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tusschen de Zee van Marmora en de Bospolus, met het oude paleis des Sultans,te v0-

ren datderByzantjnscheKeizers.Men geeft

den naam van seraï in het algemeen aan
gezangboeken opgenomen. E en verzameling gxëote gebouwen.
van oude rsequentia'' is uitgegeven door
Seraing, een merkwaardig vlek in de
Karein (1873), en men heeft van Bartseh: Belgische provineie Luik ,in het zuidwesten
XDie lateinische Sequenzen des Mittelalters van de stad Luik en aan den spoorweg van
hier naar Namen gelegen!was te voren het
(1868)''.
Sequestratie is eene soort van bewaar- zomerverbljt
' van den Vorst-Bisschog van
geving eener zaak, waarover tusschen twee Luik.Thansheeftmen erhetvoormall
q bispersonen verschil bestaat, aan een derden, schoppeljk paleis, onderscheidene vllla's,
die haar na beslissing van hetgeschilm etde steenkolen enaluingroeven,eeneglasblazerj,
vruchten aan den regthebbendeterhand stelt. eene kristalfabriek en eene uitgebreide m aD ezebewaarhouderwordtrsequester''geheeten chinenfabriek,doorJohn Oocl-erilîin 1822 geen mag zich niet dan Om bepaalde redenen sticht.De bevolking telterruim 24000zielen.
onttrekken aan de sequestratie vöôrdat het
Seram poer, 00110 stad in het Britseh-

vonnis gevallen is.Terwjlde eigenljkebe- Indise.
he presidentscha? Bengalen, op den
waargeving alleen bj overeenkomst plaats regteroever der Hoegll el1eenstationvanden
heeft,kan de sequestratie ook geschieden op Gangesspoorweg, ligt30 Ned.mjlten noorregterljk bevel.ilaardoelis:de zaak in ge- den van Calcoettaen wasoorspronkeljk eene
schil ongeschonden te bewaren ten behoeve Deensehe factorj onder den naam van Frevan den regtmatigen eigenaar. Zj kan, in deriksnagor;zj isden zzsten I'
aebruarj 1845

tegenstelling van bewaargeving,zich Ook t0t door de Deenser
he kroon metde QverigeOostonroerende goederen uitstrekken, De regter Indisehe bezittingen aan deBritseh-oost.lndi-

kan haar bevelen op verzoek van parttjen en scheCompagnieverkocht.Erzjn ruim 24000
0ok ambtshalve! doch de alzoo benoemde inwoners,en zj was te voren hetmiddelpunt
Bequester moet Jaarljks rekening van ztjn derzelldingswerkzaamheidm eteenevermaarde
beheer atlegzen voor deregtbank.Anlbtshalve boekdrukkertj.
kan de regterseqtlestratiebtpvelen vanroerende
Serapis, eigenljk Osirapi (osiris-Apis)
zaken, die onder een schuldenaar zjn in be- of Osirisals Apis,w aseene Egyptistshe godslag genomen, van eene roerende of onroe- htlid, en w e1 de zielvan Osiris,levende in
rende zaak, waarvan het eigendom of het den stier Apls,terwtjl Osiris zelfkoningwas
bezit tussehen twee Ofmeer personen in ge- der onderwel
-eld. Hj wordt beschûuwd a1s

schil is, en van zaken: w elke een schulde- de g0d der geneeskunde (,lz dtnor velen vernaar tot kwjting zjner sehuld aanbiedt.De eenzelvigd m et Asolepias (Aesculapius). De
sequester moet voor de toevertrotlwde zaken dienstvan Serapis kw am in Egypte in zwang

z0o goed zorgen als voor zjne eigene;htj in den tjd der Ptolenkaeqssen,die tel-zgner
mag ze niet gebruiken en ook nietondex- eereeen gronten telztpel(Serappum)dedenverzoeken, welke ze zjn, wanneer ze hem in rjzen te Alexandrië. Völr dien tjd bestond
een gesloten kist ot'verzogeldellomslag wtl1-- reeds zulk een tilm pttlte M emphis,waarvan
den toevertrouwd.Sehade buiten zjne schuld m en in d()llJongsten ttjd de bouwvallen met
komtechternietvoorzjnerekenilg,envool' de grafkamers van Apis ontdekt heeft. De
de kosten,door hem ter zake van sequestra- dienst van Serapls, verbonden met die van
tie aangewend,wordt htisehadeloos gesteld. Isis?verspreidde zitth weldra naal.hetwesten
Seraf, een Hebxeeuwsch woord, in het en erlangde in hetRomeinsche rt
jk eene aanmeervoud serapltlm , is in het Oude Testa- merkeltjke uitbreiding. 1Ij wel-d voorgesteld
m ent de naam van gevleugelde wezens of met een gelaatthetwelk op datvan Zews(Jf1engelen,die onderhet zingen van lûfliederen piter) geljkt,en naast hem bëvond zic,
h een
den troon van Jehora omgeven.Later werden

door eene slang Omkronkeld dier m et een

ztjgeljk gesteld met de cherubim.Zie onder honds-,leeuwen-ofwolfskop.Een m erkwaarClternb.
digentempelvan Serapi8heettmenbjPozzwoli
Serafsjan (DeGoudstroojende)isdenaam (ziealdaar).
van eene xiviexin Toerkistan.Zj ontspringt Seraskier is een Perzisch woord hetop den Serafsjangletscher op 391/:0N.B. en welk minister van O0r104 beteekent.De se70040'O.L. van Greenwich, stroomt west- raskier bekleedde in Turkjena deverdelging
waarts tussc,
hen deKaracsjetaoe-en de Serafs- der Janitsaren, in plaats van den Jenitsjeriianketen ,kronkeltin de vlakte langsSamar- agassi, de hoogste militaire w aardigheid.Sekand en Bokhara en stort zich uit in het rc.
s/cbf
lr-/
rt
zy/oé'
.
sq
si ot'het ministérie van oorlog

#7

steppemeer Dengis zonder de Amoe Darja te wordt gewoûnljk door de Europeanen het
bereiken.Ztj is vooral merkwaardig wegens Seraskeriaatgenoem d.
Seraw ak isde naam van een Rjk op de
de talrjke kanalen, die haar water naar de

noordwesfkustvan Bol'néo.Hetwas te voren
Sera'
ï,een Perzisch wool
'd,door0ns naar onderworpen aan Broenaien grenstinhetzuihetItaliaansche Seraylio in Serail veranderd, den aan Sambas,in hetoosten aan Broenai,
is in ruimeren zin de geheele huis-en hot'- en in het noorden en w esten aan de Zee en
houding van een vorst. Serai-Boeçnoe (de is, met uitzondering van eenige bewoonde
serailspits) is eene wjk van Constantinopel plekken)geheel metbosschen bedekt,waarin
XIII.
7

bouw- en weilanden brengen.
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apen, herten en wilde zwjnen huisvesten. ziqjn:de bevaarbare Afora';a zaet de sVeliki
Het klimaat is er vochtig en zeerwarm ,en Rsaw , Skrapesj,Beliza, lbar,Groesla, en
de bodem bestaat er uitzandsteen en graniet.
T0t de uitvoer-artikelen behooren er antimonium en kamfer-olie.Voorts heeftmen er de
aandacht gevestigd op de prachtige houtsoorten, die aldaar langs de oevers derrivieren

groejen.- Deevenzoogenoemdestad,tevoren
Koeoâng,telt 15000 inwoners.De inboorlingen des lands zjn Dalaks! die in 20 stammen zjn verdeeld enverschlllendetalenspreken,- voorts vindtmenerMalejerslangs

hare vereeniging met de Boelgaarsche
M orawa links de Loegomir, de Jassenitza,
de Lepenitza,regts deZrnitza,de Rawanitza
en de Ressawa opnemend,- de Mlawa, na

de Pek, - de Poretsjka-Rieka, - en de
Timok.Erzjn onderscheidenemineralebronnen,vooralin hetoosteljkgedeeltedeslands,
meteene temperatuurvan 43,75*t0t68,1250C.

Men kan het land gemakkeljk verdedigen,

zoodathetuitermate geschiktis,een bolwerk
de kust. ln 1841 ontving de Engelschman tegen de Turken te vormen. Het klimaat is
Brooke een gedeelte van Serawak van den er gematigd en aangenaam ,doch guur in de
Sultan van Broenai,en deze heeft dat gebied bergstreek. De inwoners zjn meerendeels
alsonafhankeljk souverein metdentitelvan Serben van afkomst;daarenboven heeft men
radja z0o goed bestuurd,datdebevolkingen er 1:7500 MTalachen,eenige duizenden B0e1dehandrleraanmerkeljk zjn toegenomen. garen, 1560 Israëlieten, 24700 Zigeuners en
Serblë, in het Turksch Sirp en in het 4000 vreemdelingen uitEuropa,onder welke
Slawisch Srbl
ja,tevoreneen Turkschevazal- zich eenige honderden Duitschers bevinden.
staatytusschen 43010'- 450 N.B.en 19010'- De Turken zjn ersedert1862 en 1867 ver22042'O.'L. van Greenwich gelegen,grenst dwenen, behalve in het Drina-distrid Mali
in het noorden aan Oostenrjk-Hongarje Zwornik.Steden ofOmmuurde plaatsen vallen
(door de Donau en de Save er van ge- niet in den smaak der Serben; meerendeels

scheiden),in het oosten aan W alachje en wonen zj in groote dorpen,in leemen,met
hetTurksche Donaa-ejaleeten in hetzuiden lindenbast, gras ofm 0s gedekte huizen.M en
en westen aan ditlaatsteen Bosnië,en teldein

heeft er geen verschil van stand, - enkel

1874 op 791 1 geogr.mjl1052500inwoners. van bedrjf;adeliser onbekend,en delandHetiseen hoogland,doorsneden van talrjke bouwerszjnervrjeeigenaarsvan dengrond.
rivierdalen en kloven, door drie bergketens Het huiseljk leven is er Op aartsvaderljke

van aangrenzende Ttlrksche provinclën ge- leestgeschoeid,en de. huishouding bestaatuit
scheiden en m et eene vierde bergketen be- de gewone leden of o0k wel uit een aantal
dekt.De bergen in hetzuideljk gedeeltedes personen, die door de banden der bloedverlandszjn metdie van Opper-Moesieverbon- wantschap osasnoerd zjn of zich t0t eene
den door een bergrug,welke de bronnen van huisgemeenschap(sadroega)verbonden hebben.
de Topliza en van de Ibar scheidt.Tusschen Met uitzondering van 3400 R.Katholieken,
@*
de zjrivieren vandeTopeiza en Rassinaver- 350 Protestanten 1500 Israëlieten en j)gna
heft zich de Kopaonik (1945 Ned.elhoog) 5000 Turken behooren alle ingezetenen Van
m et eenige andeïe toppen. Achter de rivier Serbië tot de Grieksch-lfatholieke Kerk,terde Ibar en ten zuiden van K aranowatz strek- wj1 zj tevenseen nationaalkerkgenootschap
ken de gebergten Troglaw , Tsjemerno en vorm en. Hunne betrekking tot den Patriarch
Dlakowo zich uit.Oq datgedeeitevan Sir- van Constantinopel is door het concordaat
bië,hetwelk begrensdlsdoor de Boelgaarsche van Januarj 1832 (met eene toevoeging van
Morawa,deDonauendeTimok,verheFen zich 1836)qeregel
d.Hetopperhoûfd derNationale
bergketens,welkeinverband staanm etdievan Kerk ln Serbië is de aartsbisschop van Be1-

het Banaat en van Klein-W alachje,alsmede grado,die den titrlvoertvan yMetrogolitaan
methet grensgebergtetusschen Boelgarje en vangeheelSerbië'7.Aanhem zkndeblsschopdehoogvlakte van Opper-Moesië.Alleen inhet pen van Slabatz,Karanowatz en Negotin onoosteljk gedeeltenaderende bergketenst0taan dergesehikt; deze vereenigen zich jaarljks

de Donau,en deze heeftzich hiereen wegge- met hem t0t eene Nationale Synode,welke
baand door de lage rotsgevaarten,welke de- het oppertoezigt heeft over alle kerkeljke
gebergten van Siebenbiirgen enhetBanaatmet aangelegenheden.Onder de Synode staathet
die van Serbië verbinden, zooals o.a. bljkt consistorie van appélte Belgrado,datdesgeuitde Ilzeren Poort,waarde rivierdoorheen ljks iederjaar eenmaalvergaderten,onder
bruist, om zich vervolgens te verbreeden tot het voorzitterschap van den M etropolitaan uit
een meer,dat heteiland Poretsj omsluit.T0t de drie bisschoppen en vier andere geeste-

de vlakten van Serbiëbehooren:deMatslwa ljkenbestaande,dezakenderviereparchiaallangs de Drina en de Save de Stig langs de consistoria (als eerste instantie) in hooger

Morawa en de Mlawa,en de vruchtbare dal- beroep behandelt.De Metropolitaan en dedrie
vlakte der Timok.De voornaam ste rivieren bisschopyenworden doordeNati
onale Synode
zjn er:DeDonau en deSave,die denoor- uitdeblnnenlandsche kloostergeesteljken geko
z
e
n
e
n
d
o
o
r
d
e
n
Vo
r
s
t
b
e
v
e
s
tigd.Vonr '
t
deljkegrenzen vormen.NaardeSavespoeden

zich:de Drina,grensrivier naar de zjdevan overige bestaatdeclerusuitwereldljkegeesteBosnië,metdeLjoebowiYaen deJadar,- ljken en monniken, en deze laatsten,in
de Doebrawa,- de Tamnawa met de Oeb, kloosters gehuisvest, kiezen zelven hunne
en de Koloebara met de Pesjtan en de oversten. De overige genoemde kerkgenootTopdglider, - en naar de D onau, waarin schappen genieten ervrjheid van godsdienst.
onde- hmideue Serbkrhe eDanden gelegen
Hogwel Serbië inderdaM een zeer vrucht-
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de ontwikkeling desgeestesn0g op een lagen

een lagen trap van ontwikkeling.Terwjler trap.Men heefter gemeente-enstaatsscholen;
geene sprake is van bemesting, verbouwt t0t de eersten behooren de scholen van lager,
men dezelfdegraansoortzoolang mogeljk op t0t de tweede die van middelbaar en hooger
denzelfden akker,om dezen daarop braak te onderwjs.Volgens de wet moetin elkege-

te laten liggen. Toch wordt er meer graan m eente,die 200belastingschuldigeingezetenen
verbouwd dan de bevolking behoeft.In 1867 telt,eene volksschool bestaanqdoch nietalle
had men er 346000 Ned. bunder bouwland, gemeenten hebben daaraan gehoorzaamd.Met
51000 Ned. bunderooftgaarden,139000 Ned. den aanvanq van 1875waren er490jongens-

bundergroenland en bjna 24000 Ned.bunder en 47 meislesscholen,welkedoor20438J0nwjngaarden.Erwasevenweln0g geen 110/0 gens en 2840 meisjes werden bezocht. Er
dergeheeleoppervlakteingebruikgenomen.De bestaat geen schooldwang. De middelbare
beste graanlanden vindt men er in de dalen scholen zjn gedeelteljk voorbereidend voor
der Morawa, der Save, der Drina en der hooger onderwjs, gedeelteljk reaalscholen.
Matsjwa. Er zjn uitmuntende bergweiden T0t deeersten behooren 2 gymnasia en 7 provoor het vee, en men oogst er eene groote gymnasia,- t0t detweeden eenereaalschool
hoeveelheid pruimen ter bereiding van eene van den eersten en 8 van den tweeden rang,
soort van brandewjn.Aan deoeversvan de benevens eene landbouwschool.Voorts is er

Jadarheeftmen00k andervoortreFeljk ooft.
Bjna alleen debewoners derDonaugewesten
maken er werk van den wjnbouw ,doch de
behandeling van den wjnstok en van den
wjn laat er veelte wenschen over.Voorts

eene kweeksehoolV001*onderwjzersen eene
hoogereburgerschoolvoormeisjesteBelgrado.
Hierheeftmen wjderseene hoogeschoolmet
3 faculteiten,eene godgeleerde schoolen eene
militaire académie, alsmede eene uitgebreide

verbouwt men er tabak, hennep enz. Van
m eer belang is er de veeteelt, die er niet
w einig levert voor den uitvoer.In 1867 had
m en er 123000 paarden, 741000 stuks hoornveetmeer dan 21/: millioen schapen,bjna

boekerj en een nationaalmuséum.
Serbië was t0taan den Jongsten tjdaan
de souvereiniteit Van Turkje onderworpen,
en zijne regten en vrjheden waren door het
verdrag van Parjs (1856) vastgesteld. De

zich grootendeels t0t gevogelte,hnewelin de
bergstreek o0k n0g beeren en wolven gevonden worden. Er zjn uitgestrekte w ouden,
voor wier instaudhouding gezorgd wordt.De

paalde zich slechts t0t den pligtvan trouw
en gehoorzaamheid aan den Sultan en van

mjnontginning,te voren van groot gewigt,
is in den Jongsten tjd wedertoegenomen in
bloei; zj is echter een staatsmonopolie en
gedeelteljk aan Engelschemaatschappjenverpacht.Men verkrjgt er koper en jzer,terwj1 er 00k steenkolen voorhanden zjn.De
fabrieknjverheid bevindterzich n0g in hare

souvereiniteit in binnenlandsche zaken werd
toegekend.D e tegenw oordige vorst is M ilan
Oùrdzloztli/z,die delz zzsten Augustus1872 den
troon beklom en den l7den October 1875 in

1300000 zwjnen en 451000 geiten,benevens grondwetvan hetVorstendom berustte op den
een grootaantalbjenkorven,terwjlertevens HattisjerifvanDecember1838;volgensdezen
de zjdeteelt gestadig toeneemt.De rivieren vormde het een integrérend deel van het
leveren er veelvisch,doch hetwild bepaalt Turksche rjk,doch de afhankeljkheid be-

hetbetalen eenerjaarljksche schatting,terwjldoorde Porte aan hetVorstendom volle

hethuweljk trad metvorstin Natalle,eene
dochter van den Russischen kolonelKes
jko.
De vorsteljke waardigheid is erfeljk in de
kindsheid, doch de uitvoerhandel neemtge. familie Obeenowitz.De Vorst is belast metde
stadig toe,zich vooralbepalende totrundvee, uitvoerende magt,doph de ministers zjn verzwjnen, bloedzuigers, huiden, w0l, talk, antwoordeljk, en deelt de wetgevende magt
was en honig, terwjl er zout,meel,eenige met de volksvertcgenw oordiging. De Senaat
koloniale waren, wapens enz. worden inge- telt 17 leden, door den Vorst gekozen uit

voerd.De voornaamste handelsplaatsen zjn ambtenaren,die door den l
uinisterraad zjn
er:Belgrado,Sjabatz,Semendria,Posjarewatz, voorgedragen.W ie in Serbië geboren ofgenaNegotin en Alexinatz.Van1866- 1870bedroeg turaliseerd en 35 jaar oud is en daarenboven
de gemiddelde waarde van denJaarljkschen vaste goederen bezit, kan 1id w orden van
uitvoer ruim 29 en die van den jaarljkschen den Senaat. O0k de ministershebben zitting
invoer 261/: millioen francs.De handel wordt in dat ligchaam .Dealgemeene volksvertegengrootendeels gedreven metOostenrjk.ln e1k woordiging is de Skoepsjtina,welke te voren
district heeft men op eene bepaalde plaats

eene markt;demeestbezochten zjn die van
W al
jewoen Tsloepria.In 1857 werd teBelgrado eene Kamer van handelen njverheid
opgerigt.Devoornaamsteplaatsen zjn erdoor
goede wegen verbonden.en voor het verkeer
te water dienen de Donau en dc Save.De

grondwet erkent er vrjheid van handela1s
eennationaalregt.Erzjnverschillendemunten

o0k de Vorsten koos. Vool'de gemeentebesturen geldt de wet van 20 Odober 1875,
volgenswelke iederinwonert0teenegemeente
moet behooren. Elke gemeente regelt,onder
toezigt van den Staatj hare cigenc zaken;
men heef'
ter een gemeenteraad en een vredegeregt. De m inisters, aan het hgofd van 7
departementen geplaatst, worden door den
Vorst benoemd. Het vorstondom is in 17
districten verdeeld.De hoofdstad Belgrado en

in omloop,doch met 1880 wordt er hettiendeelig stelsel van maten en gewigten alge- de mjnstad Majdanpek vormen afzonderljke
meen ingevoerd. Hoewel de regéring er met districten. Men heeft een hooggeregtshof en
jverzorgtvoorhetonderwjs,bevindterzich een l10fvan appélin de hoofdstad,- voorts
7*
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17distrids-(arrondissements)regtbankenenin toevertrouwdhad,verdeeldezjnzwakkezoon
Oerob
j F het land onderdevorsten ot'kneRgksbegrooting over 1876- 1877 bevat eene zen, die zich weldra onafhankeljk verklaaruitgave van ruim 14701000 en eene inkom st den,zoodat de magtvan hetSerbischeRjk
e1k der 1054 gemeenten een vredegeregt.De

van ruim 14924000 francs,en de staatsschuld, voor altoos vernietigd werd.In 1359 ging het
eerst in 1876 gemaakt,bedraagt een millioen banaat Machow en in 1362 de H erzogewina
ducaten en eene Russische leening.Hetleger verl
oren.MetOerosj V verdween in 1367de

bestond t0tvöörkorten tjd uit125000 man. dynastie der Nemqnjiden, en de woiwode
De residentie van den Vorstis Belgrado.
Woekafin beklom dentroonvan Serbië;hj
Serbië werd kortvôôr den aanvang onzer streed metde Grieken tegen de Turken,verJaartelling aan de Romeinen onderworpen en overde in 1369 Thessalonica,maar verloor in
vormde onder den naam van Moesia Superior 1371 tegen den Turksehen sultan M oerad I
een gedeelte der provincie Illyricum.In die aan de Maritza den slag en hetleven.Zjn
dagen ontstond langs de Donau en deMorawa zoon M arka .vrJî,/e?
Af.
$
/onderwierp zich aan
eene rj van bloejendesteden.Gedurendede de overwinnaars.Nu beklom de knees Laar
groote volksverhuizing overstroomden deHun- den troon en werd destichtervaneenenieuw e
nen, Oost.Gothen en Longobarden achtervol- dynastie, doch m oest eerst het grootste gegens ditland,hetwelk in 550 zich onderwierp deelte van het gebied veroveren.Nadat hj
aan denByzantjnschen keizerJustLnianus.De zitth in 1386 als vazalaan de Turken onder-

Avaren ontrukten hetaan zjne opvolgersen
herschiepen het in eene woestenj. In 638
trok de Slawische stam derSerben ofSerbiërs
derwaarts en gafzjn naam aan ditgewest

worpen had, riep hj in 1389 de Christeljke
volken van Illyrië op toteen laatsten strjd
tegen de Halve Maan, maar verloor op den

15denJunj doorhetverraadvan zjn schoon-

en aan Bosnië.Denieuwe bewoners erkenden zoon Woek .
/rt
zzlkpf
zp
ïfj/den slag op hetAmdesouvereiniteitderOost-RomeinscheKeizers selfeld en werd met een groot deel van den
en omhelsden in de8steeeuw hetChristendom, Serbischen adel in de tent van M oerad 11
terwjlzj na langdurige wankeling ttlsschen onthoofd. Nu regeerden in Serbië n0g eenige
de Roomsch-en deGrieksch-Katholieke Kerk vorsten met den titel van pdespoten''onder
zichbjdezelaatstevoegden.Hunopperhoofd Turksche souvereiniteit, met de verpligting,
heette Groot- of Oppergespan en later Czaar aan de Turken schatting te betalen en hulpof Kral (Koning), hield als leenman van benden te leveren.Kort daarna evenwelverden Byzantjnschen Keizer zjn verbljf te kreeg Stlpltanun, de zoon van Lasar, als
Desniza aan de Drina en had anderegespans leenm an der Turken hetbew ind!maarm oest
a1s bestuurders der zeven districten onder het land m et W oek .'rczlkolpïfd.,/ deelen.Op
zich. Sedert 870 maakten de Boelgaren dezen vol
qdein 1425 diensneefGeory .
#'
rclzich meermalen meester van deheerschappj kot
vits
j,dle een verbond sloot metdeH0nill Serbië, maar &verden telkens verjaagd. garen en pogingen aanwendde om het TurkNadat in 934 hun gezag doorde Grieken ver- scheJuk te verbrjzelen.Hj werddoorsultan
nietigd was, kwara Serbië vveder onder den M oerad overw onnen en verdreven, doch herschepter der Byzantjnsche Keizers, totdat kreeg door de zegepraal van Joltannes Ak-

Sttkltan%s Dobroslaw,door Grieksche schrj- nyadesendoordqnVredevanSzêgedin(1440)

vers B ogislaw geheeten, in 1043 de onafhan- zjn grondgebied.In 1459 overstroomdesultan

keljkheid verwierf en de gespans t0tonder- M ohammed 11hetlandmetzjnelegerbenden!
werping bragt.Zjn zoonM ichaè'
l(1050- 1080) een groot aantalaanzienljke geslachten werd
noemde zich koning van Serbië en werd in uitgeroeid, andere namen de vlugt naar
dgzewaardigheidbevestigd doorpaus Grego- Hongarje,200000personenwerdenalsslaven
rw.
v VII. Oorlogen met Byzantium en bln- weggevoerd, en het land werd veranderd in
nenlandsche verdeeldhedenvernietigdendaarop eene Turksche provincie.Ookin Serbië,even-

den bloei des Rjks.totdat zich in 1165 Sfe'
- alsin hetGrieksehe Rjk,wilden de Vorsten
zich voegen bj de Latjnsche Kerk en met
den Paus en de Christeljke Vorsten van het
W esten een verbond sluiten,doch de Bolaren

'AJIM.
: Nemanja, na het afwerpen van het
Byzantjnsche Juk,t0tvorstvan Serbiëverhief.Hj werd destichtervan een Rjk Onder
de dynastiederNemanjiden, datnaarderesidentie, de stad Rascia (thansNovibazar),
den naam ontving van Grootgespan Rascia en

laterdien van hetSerbische ofRascischeRjk.

Btépltanws.
ibd.
#czl(1.336-1356),devermaard-

steSerbischevorst,voerdetevensheerschappj

over Macedonië, Albanië, Thessalië,Noord-

Griekenland en Boelgarje.Hj aanvaardde in
1346 den titelvan Czaar(Keizer),lietzich
als zoodanig kroonen,gafaan hetRjk eene
uitmuntende staatsregeling,waarborgdeinzjn
wetboek van 1349 de vrjheid,het leven en

kwamen daartegen in verzeten w aren liever
Turksch dan Paapsch. Velen van hen namen
zelfs den rlslam''aan,vooralin Bosnië.Daar
de Turken enkel eene militaire bezetting in
hetland legden engeen grondbezitverkregen,
behieldem de Serben de eigenaardigheid van
hun kayakter, hunne taal en hunne zeden,
handhaafden hunne godsdiensten bewaarden

de gedachtenisvan hun heldentjdperk.D00r
den Vrede van Passarowitz (21 Julj 1718)
viel geheel Serbië met het banaaten een ge-

deelte van Bosnië aan Oostenrjk ten deel,

den eigendom aan alle staatsburgers en be- maar het overmoedig gedrag der Oostenrjkgunstigde de wetenschap en den handel.Na- sche oë cieren en ambtenaren verstikte alle

dat hj het Rjk in stadhouderschappen ge- sympathievoor een Christeljk bewind,en in
splitst en dezeaan de Mnzienljkste balaren den voor Karel VI z00 ongelukkigen oorlog
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van 1738- 1139 droegen de Serben nietwei- vergadering van alle knezen en van de voor-

nig bj totherstellingvan hetTurkschgezag. naamstegeesteljken des landst0tVorstvan
Dit echter beloonde door de wreedheden der
oproerige Janitsaren hunne trouw Op zulk

Serbië ultgeroepen en door den Diwan als
zoodanig erkend.Het,Turksch-Russisch Ver-

drag van Akjerman (1826)waarborgde aan
de Serben de vrje verkiezing van hunne opperhoofden,eeneonafhankeljkeregtsbedeeling,
een volkomen vrj binnenlandsch bestuuren
de verdrukking, waaraan de Turksche bevel- eigene belastingheëng bj eene vaste schat-

eene schandeljke wjze,datin den o0rlog,
ten tjde van Joseplt 11 (1788- 1790) tegen
de Turken ondernomen, de Serben de zjde
kozen van Oostenrjk. In 1804 veroorzaakte
hebbers en de Janitsaren zich schuldig maakten,in Serbië zelfs een opstand metden dapperen Czerny Gdor.g (Kara Georg) aan het
hoofd.Eene reeksvan voorspoedigegevechten
verloste het land van de Janitsaren, en op

ting. Daarop volgde de Russisch-rurksche
eorlog,doorde Serben metgeestdriftbegroet,

omdat zj hoop koesterden op deherkrjging

van Bosnië en de Herzegowina.Daar echter

h
etVerdragvanAdrianoyeldiehoopverjdelde,
wist Milon'te Constantlnopeleen leenbriefte
bekomen, waarbi
j hj a1s erfeljk vorst der
Serben werd erkend.Een paar besluiten van
den Sultan (1834)ruimden deverderemoejeRusland een aanvang,bevorderd door deSe1
'- ltjkheden uit den W eg,doordien 6 districten
bische opperhoofdenj die afgunstig waren Op aan Serbië werden tertlggegeven,terwjlde

den Q3sten Februarj 1807 eindigde met de
bestorming van Belgrado heteerste tjdperk
van den Serbischen vrjheidsoorlog.Omstreeks
dien tjd echternamen delisten en lagenvan

Czerny Geory. Rusland beloofde aan de Ser- schatting werd vastgesteld en deTurken alleen

ben bescherming,bjaldien zj zjne souvereiniteit w ilden erkennen. D it w erd door het
vrjheidlievendvolk geweigexdenhetversloeg
schier zonder Russischen bjstand in de veld-

teBelgradûverbljfmogten houden.Steunend
op zjne ljfwacht (momken)regeerdeMil
oq;

nu m etz0o verregaandew illekeur,datin den
aanvang van 1831 onder aanvoering der aan-

togten van 1809 en 1810 de Turken,die uit zi
enljkeSerbenAvramTdfropieoifj/enTkomas
hetoosten en het westen overde Morawa en '
Irr
oe/jp'
ï/d/ een opstand uitbarstte,die Milof
de Drina in het eiland vielen. De onthotl- noodzaakte totonderteekening van eene hem
voo
r
ge
l
egde grondwet.De Diwan echter verding van Rusland evenwelwas oorzaak,dat
Serbië bj den Vrede van Boekharest (28 ving deze door het porganisch Statuut''van
Mei1812)enkelin naam voordeelen verkreeg, 1838) hetwelk noch de 'qenschen Van het
zooals algem eene am nestie?een eigen binnen- vollt,noch die van den Vorst bevredigde.In
landsch bestuur onder voorw aarde van schat- ?l
aats van eenevolksvergadering werd een
ting en hetoverleveren der vestingen in han- senaatingesteld metuitgebreideregten.M iloîl'
den van den Sultan enz. De Turksche ver- bezwoer het handhaven van deze grondwet
klaring van dezebepalingenkwam toe'hweldra zonder zich hierom te bekreunen,en toen de
aan den dag.In plaats van am nestie vergun- Senaathem verant
woordinq vroegvandeverden de Turken de verbanning van alle onte- kwiste gelden der schatklst,antwoordde hj

vredenen,- metdevestingen eiehten zjden met het uitzenden van zjne ltjfwachtom de
krjgsvoorraad en alle wapenen,- en daar- leden van dat ligchaam te grjpen;deuitgeenboven vordexden zj deopnemingderverdre- zondenen echterm oesten nietvervanBelgrado,
vene Turken en de herstelling van deze in bj het klooster Rakowitsj,voor Woetqiitq/
hunne vroegere bezittingen. Drie Turksche dewapensnederleggen.Den 13denJunj 1839
legers, welke in 1813 onder den opperbevel- deed dan ook Mil
osjafstand van hetbewind
hebber Khoersjidpasja van drie zjden over ter gunste Van zjn zoon M ilan en verliet 2
de Donau, de Morawa en de Drina in het dagen daarnametzjn zoon Miehaëlhetland.
land vielen, ondersteunden deze uitlegging. Daar M ilan reeds den 8sten Julj daaraanvolIntusschen bevonden zich 7 vestingen,vele gende overleed, benoem de de Porte diens
schansen en 150 stukken m et voldoende mu- broeder Miehaëlt0t vorstvan Serbië en deed

nitie in dehanden derSerben,en bj hunne hem bjstaan door een regentschap,gevormd
20000 strjdvaardige soldaten kwam n0g eene doox Jephvrem Oàgesoznif#, Petroniewitsj en
aanzienljke reserve,die te Sjoemadja btjeen- Woetql'itql'.Vorst Miehaël onderscheidde zich
trok; maar Czerny Geory lietzieh overhalen evenzeer dooronbekwaamheida1sdoordwingetot het besluit om zjne krachten te verdee- landj, en toen htldrukkende belastingen inlen, zoodat ztjne benden êên voor één door voexde,ontstond er eene volksbew eging,die
de Turken werden geslagen.Hj nam den hem noodzaakte, den 7den September 1842
15denOctober 1813 dewjk op Oostenrjkseh de vlugt te nemen naar Oostenrjk.Eene
grondgebied,zoodathet Serbisch leger nage- volksvergadering, op den 14den September

noeg geheel ontbonden was.Alleen Milosé
O1 ep/1t?if,
:./ zette met eene kl
eine bende de
worsteling voort(1815),en zjnezegepxaalin
de vlakte derMatsjwa op deTtlrken,onder
Ali-paqia in Bosnië doorgedxongen!besliste
over de onafhankeljkheid van Serblë.Nadat
Czerny Geor.q bj zjn terugkeer in hetland

bj Belgradogehouden,koosdaarop den zoon
van Czerny Getl
r#.nameljk Aleœander Karay:orçeznifj/, eenstemmig t0t vorst, en deze
.t
werd den l4den November door de Porte in
zjne waardigheid bevestigd. Hj verkreeg
evenwelslechts dentitelvan BasjBeg (0pperheer) en werd aan onderscheidene beper-

w as omgebragt door sluipm oordenaars,uitge- kende bepalingen gebonden. De Russische

zonden door M iloqi,werd laatstgenoemde op Czaar,diededynastieObrenomitqébegunstigde,
den 6den November 1817 te Belgrado in eene protesteerde aanvankeljk tegen deverkiezing
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van Aleœander,maar lieteerlang zjn tegen- waarin de Senaatgenoegen nam.Daar echter
stand varen.
Mélob
j niet aanwezig was, werd een voorNieuwepogingen!om dedynastieObrenowitqi loopig begtuur ingesteld,metSt@ltan%sXiweder aan hetbewlnd te brengen,mislukten, eltailowitsj aan hethoofd.Devroegereminisevenals de vroegere,en onder hetverstandig
bestuur van Aleœander werd eene reeks van

ters behielden hunne portefeuilles; er werd
slechts een ander opperbevelhebber van het

hervormingen t0tstandgebragt,diedevolksontwikkellng aanmerkeljk bevorderden.00k
de stormen van hetJaar 1848 lieten Serbië
ongedeerd; alleen uit eigenbelang deden de
Oostenrjksche Zuid-slawen hunne naburen
deelnemen aan dealgemeenebeweging.Serben
uit het Vorstendom streden onderPetrowitf

leger benoemd.Den zdenJanuarj 1859 ver-

rsïccpïl tegen de Magyaren envermeerderden
aan denbenedenloopvandeDonaudegruwelen
van de worsteling der rassen. V00r deontwikkeling van het staatkundig leven in Serbië was de oorlog van grootbelang,daarna
.

klaarde Aleœander zich bereid t0t afstand;
0ok de Porte hechtte haar zegelaan de 0mwenteling, maar kwam in verzet tegen de

yroclamatievan Milosjalserfeljk vorst.Deze

lntusschen moest!om zjne populariteittebehouden,zich schlkken naarde wenschen des

volks.Hj overleed den 26stenSeptember1860
en werd opgevolgd door zjn zoon Mohaè'
l
O5r:lpznïJ,
!/.De Skoepsjtina,sedert18Augustus 1861 te Kragoelewatz vergaderd,keurde
eene nieuwe wet op hare zamenstelling goed,

dientjd eene Slawisch-patriottische partjhet alsmede eene reorganisatie van den Senaat

hoofd verhief, wier leus hetwas!00rl0g te en van hetleger en eene nieuwe regeling der
voeren tegen den Islam en Serbië met het belastingen, en deze wetten werden aangeontworpen groote Slawenrjk te vereenigen. nomen door den Senaat. De zuchtnaar onaf-'
Destejverlgereehterzochten devoorzigtige hankeljkheid openbaarde zich gedurig sterstaatslieden deoudebandenmetConstantinopel ker, en de spanning tusschen de Turken en
wederaan teknoopen.Nadat Woetnjitn'was de Serben leidde tergelegenheid van een geafgetreden, bevond zich devroegere minister vecht van een Turk meteen Serbischenknaap

van BinnenlandscheZaken,EliasGlrcj/czlil, den 15den Junj 1862 t0t een bloedigen 0p-

een krachtig en voortvarend man,alsminister loop. De Turksche poortwachters werden
van Binnenlandsche Zaken aan hethoofd van teruggedrongen naarde vesting,en haarkom-

het bewind;hj verhief Serbië allengs t0t mrmdant bombardeerde den 17den Junj de

meer zelfstandigheid,maar ontving in Maart stad, zonder evenwel groote schade te ver1853 op aandringen van denRussischenconsul- oorzaken. Den volgenden dag werd een w ageneraalzjn ontslag.Zjneplaatswerd inge- penstilstand gesloten,en hetgevolg van dezen
nom en door den toenm aligen minister van strjd was,datdeTurken allevestingen,met
Binnenlandsshe Zaken A leœander ZK:PIïJ.P',en ui
tzanderingvanBelgrado,SjabatzenSemenSerbië allengs hetkampveld derstrjdige be- dria,ontrulmden. Daarmede echter waren de
Pa
nslawistische Serben niette vreden,en den
langen van Rusland en Turkje. Toen de
Porte een stellig antwoord van hem eischte sden October 1866 zond vorst M iehaël het
op de vraag,wat hj doen zou in een 00rl0g verzoek naar Constantinopel,datalle vestintusschen Turkje en Rusland,gafhj ten ant- gen in Serbië door de Turken zoudenw orden
woord,dathj in zoodanig gevaleenestrikte overgegeven, a1s het éénig middel om het
onzjdigheid z0u bewaren.De oorlogstoerus- wantrouwen en den wrevelder Serben te betingen werden niettemin metjvervoortgezet teugelen.De Turksche regéring kon zich aanen troepen naar de grenzen gezonden, om vankeljk nietvoegen naarden eisch om Beleen invalvan de Turken te beletten.In den grado afte staan.Eerst den 3den M aart1867
beginnevan 1855 ontstonden in Serbiëgedurig gafzj t0e op raad van Oostenrjk,vooralop
Slawisch-Russischevolksbewegingen,dieeven- aandringen van den m inister ron .P:I.SJ,en
w el beteugeld w erden door den voorRusland ontruimde de Serbische sterkten,onder voorongtlnstigen aioop van den oorlog.De ophef- behoud, dat van de eitadèl te Belgrado de

;ng der Russische beschermheerschappj' en Turkschevlag naastdeSerbischezouwaajen.
de bevestiging der door de Porte verleende Den 6den Mei verlieten de laatste Turksche
voorregten,doordeMogendhedengewaarborgd. troepen hetqrondgebiedvan Serbië.

werden er den 5denJulj 1856 alsde vrucht De spannlng tusschen Serbië en Turkje
van den Vrede van Parjsafgekondigd.Ter- werd echter daardoor geenszins opgeheven;
wjlvoortsnjverheid en handelerzichvoor- zj nam veeleert0e, daar Serbiënuhetmid-

spoedig ontwiltkelden, duurden de binnen- delpuntwerd van alle Turksche Slawen! die
landsche verdeeldheden voort en kwam en in zich van de heersahappj der Porte wllden
1858t0teeneuitbarsting.DeSkoepsltinadrong losrukken. De toestand van vorst M ohaè'l
er den zlsten December op aan, dat vorst werd daardoor zeer gevaarljkjmaarzjn miAleœander z0u bedanken, en de Senaatwas nistérie betoonde veel beleid en zorgde voor
den volgenden dag van meening,dathj ge- de weerbaarheid des lands. Dit was echter
hoor moest geven aan den wensch des volks. nietvoldoende voor de Panslawisten,die zich
Toen nu de Vorst naar de door de Ttàrken met de aanhangers van de dynastie Karageorbezette vesting vertrok en zich onder de be- .gefzlbf.
p' tot een staatsstreek vereenigden.Den
scherming stelde der Porte, verklaarde de loden Junj 1868 werd vorst M ichaëlin het

Skoepsltina hem alsviugteling vervallen van park van Topdslider vermoord. Aanstonds
zjye waardighrid en plaatste dçn 8o.
larigen werd een voorloopig Bewind ingesteld en het
Mblon' OIr:s=1f# op den Serbischen troon, legerop voetvan oorloggebragt.Bjhetvolk
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heerschte eeee groote verbittering tegen de het Congrès te Berljn, waar Serbië door

moordenaars,zoodatdeze,voorzooverzj in Aidfïf.
p'vertegenwoordigdwas,n0gwerdverhechtenis waren genomen, ter naauwernood grootmethetgebied van Nisj,Plraten Lesbeveiligd konden worden tegen de woedevan kowatz.Daarentegenmoesthetvol
komenegehet gemeen. Thans scheen men eerstte ge- ljkheid voor de wet aan alle godsdienatlge
voelen, hoeveel m en in den beschaafden en
zachtmoedigen vorstM iehaëlverloren had.De

F
reur
zi
ndhedentûestaan,een evenredigdeelder
ksche staatsschuld overnemen en zich de

candidatuurvanKarayeoryewitn'voordentroon
was eene onmogeljkheld geworden, en de
Skoepsjtina benoemde den e
'e'nigenn0g levenden Obrenowitqj, den l4-jarigen Milan,den
zonn van M aria Obrenowitql'(bekenddoorhare
betrekkingtot.
foe.
wtcusa),vorstvanRoemenië)
t0t opvolger van den omgebraqte.Tegen het
eindevan Junjkwam M ilanultParjs,waar
hj zjne opleiding Ontving,inSerbië,enaan-

verbindtenissen laten w elgevallen, door de
Porte metbetrekking t0tdenaanlegvan spoorw egen gesloten.D en lsten Augustus1878werd
deonafhankeljkheidvanSerbiëgeproclameerd,
en M ilan aanvaardde a1ssouvereineVorstden
titelvan plloogheid''.Den 13den Odober van

vaardde als M ilan IV de kroon. Dit w erd
door de Groote Mogendheden en door de
Porte goedgekeurd. De minister van Binnenlandsche Zaken M iloikowitql'belastte zich te-

geljk met den ministervan Justitie metde
voogdjschapoverdenJeugdigenVorst,terwjl
het regentschap uit Blatznawatz,Ristitqjen
den senator Gawrikowitql' bestond. Daarenboven werd n0g bepaald, dat gedurende

datjaarvormdeRistitqjeen nieuw ministérie,
waarin hj zelf zich m et het voorzitterschap
en met de portefeuille van Buitenlandsche
Zaken!Matits
j metdievanJustitie,Alimpitp'
met d1e van OpenbareW erken,M iîikowits
J'
metdie van Oorlog,Jowanowits
j metdievan
Financiën en WassiijewLtqi metdie van 0nderwjs belastten.
De Serbisch'e taalbehoort totde zuidoosteljke afdeeling van de Slawische talengroep
en is met het Russisch,Sloweensch en B0elgaarsch vermaagschaqt,dochhetmeestmethet

'
sVorsten minderlarigheid de Skoepsjtinaal- Croatisch en Slawonlsch en metde dialeden,
thanseenmaal'sjaarsvergaderenzou.llevigwas welke in de Herzegowina en in Montenegro
nudestrjdderpartjen,zoowelindeSkoepsj- gesproken worden.ZjwordtmethetRussisch
tinaalsin de daqbladen.Aanhoudend wissel- alphabetgesohreven.Tevoren bestond zj uit
den de ministérlën elkander af, o0k nadat
M ilan de teugels van het bewind in handen
had genomen. In 1876 ontstond er een Panslawistîsch oproerin de Herzegowina;de mi-

eenkunstmatigmenrselvanKerkeljkSlawisch
en Serbische volksdlalecten,doch in den aanvang der 19de eeuw trad de gevierde W oek

nister Ristitql
'verleende daaraan zjn steun,
van de zjde van Rusland werd hulp toegezegd, en Serbië verklaarde den lsten Julj
1876 den oorlog aan Turkje,Om zelf Bosnië
en voor u
Yilan dekoningskroonteverkrjgen.
Rusland zond geld en veel vrjwilligers,het

en hervormde de spelling. Deze taalis door
haren hoogen ouderdom van grootbelang voor

Stqpl
tanowltqjXcrtz#e
p'
ïf.
p'op om devolkstaal,
inOudeSerbischeliederenbewaard,totschrjftaalteverhelen.Hjslaagdeinzjnvoornemen
de taalkennis; zj heeft harebrandpunten te

Belgrado en te Agram en wordtdoorom streeks
Serbische leger werd geplaatst Onder hetop- 6 millioen mensehen gesproken. De kleine
p'
perbevel van den Russischen generaal Ts
jer- Serbische spraakkunstvan W oekdf/wlal- ift
lg/ezp,m aar was nietopgewassen tegen zjne (1814)is in 1824 door Grimm in hetDuitsch
taak. De Serben werden verdreven van het vertaald 0n Van eene belangrjke inleiding
Turksche rondgebied, en in het dal der voorzien. Men heeft voorts eene Serbische

Morawa bj Alexinatz werden in September spraakkunst van Parclc (1877)en een wooren Odober hevige gevechten geleverd, welke denboek vanMazoenanit
zen Oezarewltz(1842).
met eene volkomene nederlaag der Serben
De oudste overbljfselen der SerbisckeIdffdreindigden. De verovering des lands door de knnde, in de Slawische kerkeljke taal opgeoverw innaars w erd enkel verhinderd doorde steld, zjn uitde 13de eeuw.Daartoe behoort
tusschenkomFt van Rusland,hetwelk de Tur- het op den berg Athos in handschrift aanken overhaalde tothetaluiten van eenw apen- w ezigegeslachtsregister:rRodoslow ''van Dastilstand.Den lsten Maart1877kwam tusschen s9'
!, aartsbisschop der Serben, die als tjdTurkjeen Serbiëde Vredet0tstand,waarbj genoot de levensgeschiedenis der Serbische
de voormalige staatvan zaken w erd hersteld. Koningen van 1272 t0t 1335 verhaalt.Van

Bjhetuitbarsten van denRussisch-rurkschen denSerbischen Czaark%tépkanns54):.
!7144133600r10g in datJaarmaaktendeSerbenaanstonds 1356)heeftmeneen wetboek (Zakonnik),dat
weder toebereidselen t0t den strjd,doch de in 1349 is uitgegeven en eene merkwaardige
tegenspoed der Russen in den zomer bew oog bjdrage levert t0t de kennis der zeden en
hen,eene afw achtende houding aan tenem en, gewoonten van dien tjd.Daarenboven heeft
totdatde valvan Plewna (10 December)hen men uit die dagen n0geenigekerkeljke geopwekte toteen invalin Boelgarje,waarzj sehriften.DeTurkscheheerschappjbelemmerde
in Januarj 1878 Nisj veroverden. Op den allen vooruitgang op het gebied der letteren,
laatsten van die maand werd de wapenstil- en deze bloeide alleen in den vrjen staat
stand gesloten,die hen t0twerkeloosheidver- Ragusa.T0tde Dalmastisch-serbische dichters

oordeelde,maar bj den Vredevan San Ste- behooren Maroelitfl'(1
-1524),Loekitqj(#1530),
fano verkreeg Serbië niet alleen deerkenning de dramatische dlchter Wetranitsj (# 1576)
zjneronafhankeljkheidtmaarook eeneaan- en vooralTqioebrenomitq.i(t 1550)enGoendoemerkeljke uitbreiding vangebiedjwelkedoor Iifq
p'(f1638,devervaardigerderposmanide'').
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De laatste despootvan Serbië,Geory Branko- een lied, dat des nachts door een Jongeling

Wfj/ (1645- 1715)deed doorzjne rGeschie- bj het venster zjner aangebedenegezongen
denls van Serbië'' de liefde voor de vader- wordt,- eenehulde,welkedient,om vanhare
landsche letterkunde weder ontwaken. Nll zjde eenig teeken van goedkeuring uit te
ontstond er eennieuw tjdperk,waarin men lokken.
de volkstaal alsschrjftaalbegon te bezigen. Seres,in hetTurksch Slrôs,eene stad in
Ditgeschiedde heteerstdoor DositltelObrado- het Turksche ejaleetSaloniki,nietver van
W J:J'(1739- 1811),maarvondgeenalgemeenen de Karasoe (Strymon) en van hetTachynobjval,zoodatereenegroote verwarringont- meer, is de zetel van een Griekschen aartsstond op hetgebied derSerbische letterkunde. bisschop en van een kaimakam .M en heefter
Van de 430 boekwerken,die na 1750 in het een kasteel,onderscheidenemoskeeënen Griek-

licht verschenen, zjn slechtsweinige in het sche kerken,veleaanzienljkegebouwen,een
Kerkeljk Slawischopgesteld,dochdeoverige aantalfabrieken,eenlevendigenhandelintabak,
bewegen zich met verschillende spelling tus- katoen,graan enz.en tusschende20-en30000
schen deze en de volkstaal.Aan die spraak- inwoners.In hareomstreken wordtveelrjst,
verwarring maakten boven reeds genoem de

ooft en groente verbouw d;0ok w int men er

%
Karads
ytsj en Demetriws .
Dt
RïIftVïJ.
P'in den veel zjde. Seres in het oude Serrai of Mri.
aanvang dezer eeuw een einde.

Aan hethoofd derfraaje letteren in Serbië

uitde dagen van Xerœes.
Sereth , Mretl
t of Hiërasus is de naam

staan de volksliederen,w aarin men naïveteit eener zgriviervan de Donau op haren linker
metruwekracht,OosterschengloedmetGriek- oever.Zj ontspringt in deBoekowina opde
seheaanschouweljkheidvereenigdvindt.S0m- Carpathen,bereiktna een 100p van 110 Ned.

migebehooren t0thettjdperk,toendeTurken mjlMoldavië,waar zj alshoofdrivierdoornog niet in Europa w aren doorgedrongen, heen kronkelt, stroom t zuidw aarts, voorts
andere t0t de dagen, toen Adrianopel zuidoostwaarts,vormt de grenzen van W ala-

de zetel was der Turksche heerschappj, chje en bereikt na een loop van 4;0 Ned.
en nog andere zjn van nieuweren ttjd. mj1de hoofdrivier tusschen Braïla en Galatz.
Het zjn hoofdzakeljk heldenzangen en min- Tot hare zjrivieren behooren de Moldawa,
neliederen,alsmede gedichten,door vrouwen Bistritza, Totroesj en Berlad.- 00k eene
vervaardigd, die bp den volksdans (kolo) districtshoofdstad met bjna 7000 zielen in de
worden gezongen. De versmaat der kleinr Boekowina draagt dien naam .
liederen geljkt veel Op die der oden vanAna'- Sergell,(Johann Tobias vonljeenverdiencrdpzl.Men heefteene verzameling van Serbi- steltlkZweedschbeeldhouwer,geborenden8sten
sche volksliederen van Karadqlïtqi (3dedruk September 1736 te Stokholm en een leerling
1841-1846,3 dln),dooronderseheidenean- van l'Arelterêque, ging later naa,r Parjsen
dere verzamelingen achtervolrd.Eene reeks vervolgensnaarRome,waarhj 12jaarvervan heldenzangen uit de Serblsche revolutie- toefde. Hj beitelde aldaar in marmer:pEen
oorlogen is de door Mmeon .
x ïloddizlpulifj/' liggende Faun'', - g,Diomedes met het geverzamelde:pserbianka''.De liederen derBos- xoofde Palladium''1- pAmor en Psyche''1niërs werden uitgegeven door Bogolioeb Pe- ,!M ars en Venus'',- rVenusKallipygos''1frcwt
lf
zl
ïf,
p'.Tot de lierdichters van ien nieu- Othryades'' - en eene reusachtige groep,
weren tjdbehooren:Jowan Tcïj/if,
!j,Jotvan voorstellende: ,,De Geschiedenis, aan den
Doj./
eloznif,
p', Wédakowitfl'en vooralde be- kanselier Oxenstiërna de daden van Gustaaf
gaafde Imeyan A od.
!75ch , aartsbisschop van Adolf verhalend''.Voorts modelleerde hj het

Karlowitz.Zjnewerkellverschenen onderden standbeeld van Gwstaaf TJ.
I',datin 1796 van
titel:T,t.
ledichten (1808,2d1n;2dedruk 1840)''. brons gegoten werd.Ook vervaardigdehj te
Voorts ontbrak het niet aan dichters op het Stokholm het praalgraf van Gwstaaf Wasa,
gebied van de satyre, van het treurspelen

het gedenkteeken van Descartes, een bas-

van het bljspel. Er werden romans,f
àbelen reliét',de opstanding voorstellend,twee engeen vooral veel vertalingen geleverd.W jders 1en voor het altaar in de D om kerk te Karlheeftmen in hetSerbisch onderscheidene ge- stad, vele marmeren borstbeelden enz.Hj
schiedkundige werken, levensbeschrjvingenj onderscheidde zich door een ernstigen stjl,
aardrjks-cn geneeskundige!regts- en godge- en overleed alseerstebeeldhouwerdesK onings
leerde werken. Eene geschledenis der Serbi- en professor aan de académie te Stokholm op
sche letterkunde werd geleverd door k%tnl'an den QGsten Februarj 1813.Hj wasridderder
Ao'
l
zlkozpïf.
p'(zdedxuk 1871) en eene meer W asa-orde en 1id van verschillende buitenbeknopte door I'
ilipowitn' (1875). Eindeljk landsche académiën.
heeft men er onderscheidene merkwaardige
Sergijewsk of Sserqbewsk-possad, een

tjdschriften en dagbladen, van welke de zeer rjk klooster in Rusland en eene druk
11Srpske novine''sedert 1834 onafgebroken in bezoehte bedevaartsplaats,64 Ned.mjlvan
hetlichtverscheen.
Moskou, met vele kerken, een keizerljk

Serenade.(Eene)iseigenljk een avond- paleis, een paleis van den metropolitaan,talrtjkefabrieken en ruim 27000 inwoners(1875),
werd gesticht door den heilige Ser-g'
b'onder

Iïe#, hetwelk zonder ofmet begeleiding van
instrumenten gezongen w ordt, en in hetalgemeen een m uziekstuk,waarin dezangverre
weg de overhand heeft.Erbestaan uitstekende
serenades van Beethoren, Braltms, Volkmann
enz. In meer bepaalden zin is eene serenade

deregéringvan MnteondeTrp/dcie?voortsinde

dagen van I'
tvan IV de F'
er,
gcFzrzàkdlï/àd met
steenen rauren en torens en in 1609 maet eene
diepegrachtomringd.HiergafRergù in 1380
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zjn zegen aan den grootvorst Dmétri,toen
deze ten strjdetrok tegen Mamai.Tentjde
van Wasélâ t
ïjtldidkoi(1608)werd hetklooster maanden lang door 30000 Polen belegerd,
dochdoor eenigehonderdenkrjgsknechtenen

groeitalgemeen in onze tuinen a1seen boomachtige heester met paarse of witte bloemen.

gelegen,teltop bjna 710 E(
)geogr.mjlruim

is kaal en rotsachtig,levertslechtswjn en

OOk andere soorten zjn ernietzeldzaam.

Seringapatam of Seringapatnam , de
hoofdstad derBritsch-lndische provincie My-

de monniken dapper verdedigd. Gedurende sore,li
t op een eiland der Kawerj-rivier,
een opstand der Strelitzen namen de czaren beziteeg
orten onderscheidenegalelzen,en
Iwan en Peter derwaarts de vlugt. In dat telde inn f
haren bloeitjd als resldentie van
klooster zjn de graven van Boris Godoenow, Tippoe àsWïù 15000 inwoner3? doch in 1872
van zjnegemalin en van zjn zoon I'
edor,ggeene 11000.Zj vverdden 4denAlei1798
van de ongelukkige Ksenia, de gemalin van n0
d09r de Engelsthen veroverd,en bj diegeMagnns,koning van Ljfland.en van andere legenheid snetlvelde Tippoe Raib.
beroemde personen. Ook vindt men er de
tger
kpfoof kr//
-/
riipho
,S
er
zo
,heeenn
zilverendoodkist'vandenwonderdoenerSerqk;. eilSe
and
n desAe
gê
sf
co
h,
e Zee,totdenSGr
lek
sc
Sergipe, eene der oosteljke l
tustprovln- nompsder Cycladen behoorende,ligtten zuiciën van Brazilië,tusschen Alagoas en Bahia den van Thermia, telt ruim 2000 inw oners,
176000 inwonerstonderw elkezich omstreeks
en, en bevatveelmarneet-en rood-jzer22500 slaveù bevindim. Het land is aan de uj
steen.D e hoofdplaats isLlvadion in hetzuid-

kustvlak en gedeelteljk zeervruehtbaaren oosteltjk qedeelte. Dit eiland vervult eene

qoedbebouwd,gedeelteltjk metboschbedektq merkwaardlge r0l in de Grieksche mythe als

ln het binnenland echter wordt het hooger kle plaats,waarDanaè'en Perselu ,door Aerien onvruehtbaarder. De voornaamste l*ivieren .sizf.ste vondeling gelegd, opgevisehtwerden,
zjn erdeSan FrancistoendeRi0Vazabaris,
waar Perseus opgroeide en dool, middel
en tot de belangrjkste voortbrengselen be- van het hoofd der Gorgone de inwoners in
hooren er: graan,katoen,suikerriet, tabak, steenen veranderde.Later vestigden er zich
vanille,ipecacuanha,rtlnderen,paarden,zwj- volkplantingen der Toniërs,en deze namen
nen, leder en zout.De voornaamste bezighe- deel aan den oorlog tegen de Perzen.Onder
den zjn erlandbouw ,en veeteelt;dehandel de Romeinsche Keizers was Seriphoseen veris er nog van weinig belang en denjverheid banningsoord,en in 1537 w erd hetveroverd
in hare kindsheid. Men heeft er 175seholen door de Turken.

met5651 leerlingen,en er verschjnen 5 tt
jd-

Serpent, alzoo genoemd om zjneslangschriften.Er zullen eenigeegoorwegen wor- vormige gedaante, is een muziek-illstrument

den aangelegd. De hoofdstad ls Aracajtz,aan van koper of ook wel van hout,m et leder
de Cotinguiba,met eenegnede haven en 5000
inw oners.Ten zuidon van deze,aan denmolld
dex Vazabaris,ligt Sexgipe delRey, de vooxmalige hoofdstad, met suiker- en tabaksfàbrieken,eene goede haven en 900 inw oners.
Sergius is de naam van vier pausen.Ser-

overtxokken. Het werd uitgevonden in 1590
dogr Edme G'
Milltz'
lfzzl:,kanunnik te Auxerre;

/'
ld1,geboren te Antiochië in Syrië en 0pgevoed te Palermo,beklom den GdenDecember
687 dei
a pauseltjken Stoelen bragtde 6 canonesvanhetconcilieteConstantinopel(692)
tot stand, waardoor de sttheiding van de
Grieksche en Latjnsche Kerk werd voorbereid. M en taeent voorts, dat hijbi
j de mis

ten inneemt.H et heeft bovenaan 3 toongaten
vool.de linker en onderaan evenzooveelvoor
de regter hand,alsmede eene geslotene klep
voor dis of es. Aan het boveneinde bevindt
zich eene S-vormige buis meteen m ondstuk
van m essing,hoorn ofivoor.Hetinstrum ent

o

het !!Agnus P oi'' ingevoerd lteeft. Hi
-OVer*J
leed den 9den Ilecenaber 701. - kbkryi'
us 11
heette eigenljk Petrws, w as aqrtspriester te
Rome
en w erd in 844 t0t pausgekozen. Hj
h

mengebruiktehetaanvankeljkb$ikerkmuziek,
doch lateralleen bj militairemuziek,waar
het onder de blaas-instrum enten de plaatsver-

vt
llt,die decontrabasbj de strjk-instrumen-

is gesteld in B , en zjne toonen loopen met

htllp van genoemde gaten val: contra-f tot
de dubbel-gestreepte c. De klank is dof en
huilend.HetkomtovereenmetdenEngelschen
bashoorn. In het orgel qeeftm en den naam
andhaafde zich in zjlle waardigheid tegen- Van serpent aan 0en register der l6-voets
over keizer Lotl
tariss, wiens bevestiging hj Ptlpen.
niet gevraagd had, en overleed den 12den
Serpentijn (ophiet of ophioliet, naar de
April847.- Ser-qinsTff w erdreedsa1sdiaco. kleur van som mige variëteiten welke op die
nusvan onderscheideueondeugdenbeslthuldigd, eenerslangenhuid geljkt)isee,n mineraaluit
maar beklom niettemin in 940? geholpen de klasse der waterhoudendegeolieten.Hetis
door de bertlchte vrotlwen Tlteodora en M a- amoxph ofwelligtkrypto-kristalljn.ofde in
rozia, w elke laatste hem den lateren Paus dit gesteetlte tllsschenliggende lagen,welke
Jokannes JFf schonk, den pauseltjken zetel, op asbestgelt
lken,verscheidenheden zjn van
0n overleed in 911.- Rergi'
tts 1T,rw as bis- serpentjn!isonzeker.Hetserpentjn isgroen,
schop van Alba,toen hj den zlstenAugusttls geol: bruln en rood, doorgaans donker van
1009 tot paus gekozen werd. j.
jl
*J
* overleed kleur, en meestal gevlekt, geaderd of geden 13den Mei1012.Hj heetteeigenljkBoeea streept.D e lichtere gele of groene,soms met
diPorco (Varkenssnoet).
kalkspaat zaâmgegroeide variëteiten noemt

Sering (Syringa L.) is de naam van een saen edelserpentjn.Zj zjn doûrsehjnend en
plantengeslacht uit de natuurltjke familie der eenigzinsglanzig op debreukrterwjlde geOleaceën. De gewone ddrize (S. Yulgaris L.) wone soorten ondoorzigtig en mat zjn. De
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har4heidvanditgesteenteis3-4,zjnsoorteljk aan een opstaud in Sarragossa voor korten
gewigt Q,5-Q,7. In zuiveren toestand is het tjd verbannen.Daarop schaardehj zich aan
serpentjn waterhûudend magnesiumsilicaat de zjdevan O'Donnell,diehem t0tkapitein(H4MgsSi:0:), waarin vaak een deelmagne- generaalvan Nieuw-castiliëbevorderde.W jsium vervangen isdoorjzer;00k vindtmen derswashjwerkzaam bjdenstaatsstreekvan
daarin we1 eens leemaarde,chromiumoxyde 1856, werd kapitein-generaal van het leger.
en manganiumoxyde.Hetkomtvooringangen, in 1857 gezant te Parjs, in 1859 kapitein-

4ikke lagenen00k welinaderen,enmen vindt generaalvan Cuba,ontving in 1862 den titel
het in Saksen,Silézië,hetSchwarzwald,de van hertoy de l
a Torre, keerdein datJaar
Vogezen, Tyrol, Bohemen, Moravië enz. naar Spanle terug en stond t0t Maart 1863
Hetserpentjn laatzich zeer goed poljstenen aan hethoofd van het ministérie van Buitenop de draaibank bewerken,weshalve hetge- landsehe Zaken. Toen in 1865 O'Donnellop
bezigd wordtvoor monumenten,versierselen, nieuw aan het hoofd kwam van het bewind,
candelabres enz.; 00k wordthetaangewend werd Serrano voorzitter van den Senaat.
t0tbereiding van glauberzout.Hetisafkeerig Zoodra hj echter een protestwildeindienen
van den plantengroei en vertotmt zich door- tegen het daarop volgend absolutistisch migu ns in de gedaante van kalerotsen.- Den nistérie Narvaêz wegens de vertraagde bj-

naam vanserpentl
jnrotsgeeftmenaangesteenten, die slechts zelden uitenkel serpentjn
bestaan,maargewoonljk van ditlaatste een
a
rgregaatvormen metmin ofmeerontbonden
ollvien,augiet,enstatiet,bronziet,smaragdiet
enz.,terwtJ
'lztJ
'daarenbovenpyroop,pikotiet,
ehromiumjzer, dinpsied en diallage bevat.
Ook is zj hoogstwaarschjnljk hetmoedergesteente van gedegen platina.Te vorenwerd
ztja1s een onveranderd uitbarstingsgesteente

eenroeping der Portes,werd hjnaar demi-

pisch en ehemisch onderzoek, datztlt0tde
vervormde (gemetamorphoseerde) gesteenten
behoort.Hetmoedergesteente iszeerdikwjls
een oliviengesteente (olivienrots, duniet of
lhersoliet),uit welks hoofdstanddeel allengs
ser
tjontsou
nt
p
npte
jn
nr
itstaat.Neemtmen aan9datsergeljkedeelen olivien(Mg:Si04)

ventroepen ondergeneraalPariabj de brug
va'
n Alcolea.Na deverwjdering derKoningin

heeft,bljktuit de bjkomendebestanddeelen,
welke men btjbeide gesteenten aantreft,uit
de olivienkorrels in de serpentjnrots en in
den geleideljken overgang van het eene gesteente tot het andere.- De naam van serFesf'
jl ofveldslang werdo0k gegeven aaneen
stuk geschut,eerti
jdy in gebruik.
Serranoy D om lnguez(Francisco),hert0g de la Torre,grande van Spanje,Spaansch
stu tsman en maarschalk,geboren in 1810 te
San Fernando bj Cadix, trad in Spanle in
krjgsdienst,onderscheiddezich indenburger00r10g en werd reeds in 1842 bevorderd t0t
generaal.Hj behoorde t0tdepartj derprogressisten en verlietin 1843 de zjdevan den

sehjnbaar een einde aan den opstand van

litaire gevangenis te Alicante gebragt,doch

na verloop van eenige weken wederop vrje
voeten resteld.In Julj 1868werdhj wegens
deelnemlng aan eene zamenspanning, welke
de troûnbeklimming van den hertog de A bpfpensier beoogde,nogmaals in hechtenis geno-

men. Bj den opstand van September 1868
behonrdehj,inweerwilvanzjnevoormalige

betrekking t0t Isabella, t0t de aanvoerders
beschouwd, doch het bleek na een microsco- dertegenpartj enversloeg degetrouw geble-

kwam hetopyerbevelvan denStaatinhanden

van Serrano,d1ehetvoorzitterschapaanvaardde
van het nieuwe ministèrie,alsmede het eerevoorzitterschap der Centrale Junta.Den 16den

Junj 1869 werd hj t0tregentbenoemd,en
en enstatiet(MgSi0s)bestaat,dan behoefter hj behield dezewaardigheidt0taandekomst
sleehts water bj te komen om serpentjn te van kolling Amadlus.A1saanvoerderdertroevormen.Dat ze deze vervormingondervonden pen tegen de Carlisten,maakte hj in 1872

regent Emartlro, om zich te Barcelona aan

laatstgenoemden door de conventie van Am oreviéta, werd toen minister-president, maar

trad af, toen de Koning zjn plan tot een
absolutistischenstaatsstreekverwierp.Den4den
Januarj 1874, toen de Republiek in duigen
viel, was hj voorzitter van het Uitvoerend
Bewind.Daarop voerde hj een nietonvoorspoedigen, doch evenmin beslissenden oorlog

tegen de Carlisten, maar keerde teqen het
einde van 1874, bj de troonbeklimmlng van
Al
fonsus XII, in zoover tot hetambteloos
leven terug,dathj zich vergenoegdemetde
betrekking van kapitein-generaal.

Serrure.Onderdezennaam vermeldenwi
,j:

Csnstant T#ilY Rerrnre,een verdienBteljk
hethoofd tevestiqen van hetVoorloopigBe- Belgisch letterkundigej geboren te Antwer-

wind. In het minlstérie Lopez was hj belast pen den 22stenSeptember 1805.Hj werd a1met de portefeuille van 00rl0g.Na de afkon- daar geplaatstop het kantoor van registratie,
diging der constitutie van 1845 werd hj legdezich metp
''ver t0e 0? de beoefeningder
senator.Zjn aangenaam voorkomen bezorgde Vaderlandsche jeschiedenls en letteren en
hem de gunstvan koninginIsabella;ditwekte zette zjne studlén voortaan dehoogeschool
den toorn des Konings en veelopspraak,z00- te Leuven,waar hj met andere studenten
;athj in October1847 doorzjnebenoeming een letterkundig genootscbap stichtte.In 1832
t0t kapitein-generaal van Granada Madrid werd hj doctor in de regten, vestigde zich
verlaten moest.In 1848 voerde hj bevelover als advocaat in zjne geboortestad,werd arhet escader, dat de Zaler-eilanden aan de
kustvan Marocco in bezit nam .In hetbegin

ehivaris van Vlaanderen en aanvaardde in
1835 de betrekking van hoogleeraar te Gent.

van 1852 werd hj directeur-generaalder ar- Hier vereenigde hj zich met anderen ter
tillerie,doch in 1854 wegensmedepligtigheid

handhaving van de belangen (ler Vlaamsche
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% 1-en letterkunde en B'
threefmetm ommaertj ill79,toen Q.Metell%nTïl, en in 11,toen
Frans de F0: en anderen de yNederlandsche cn. Tp-,:
J'
l: met groote legers tegen hem

Letteroefeningen'',terwjlhj voortsa1smedewerker optrad in onderscheideneanderetjdsehriften.Vanzjnegeschriftenvermeldenwtj:
XKronyk van Vlaenderen van 'tJaer 508 tot
1467 (metBlommaert1839- 1850)'',- gDagverhael van den oproer teAntwerpenin 1659,
(1839)'',- pDe Grimbergsche oorlog,ridderdicht uit de XIV eeuw (met Blommaert,
1852- 1854)'' - pDystorievan Saladine''-

te velde trokken, onder afwisselend krjgsfortuin zich wist staaude te houden, totdat
hjin 72 doorzaâmgezworenen,metM .T6rperna aan hethoofd,vermoordwerd.Hjwas
voornemens,in Spanje een nieuw Romeinsch
Rjk tedoenverrjzen,aeshalvehjeenSenaat
van 300 leden benoemdeen teOsca(Huésca)
eene school stichtte voor de zonen der M nzienljksteSpanlaarden.Hj wordtzeergepreDVan Homula, een schoene comedie enz. zen,nietslechtswegenszjne veldheerstalen(1857)'9 - pDe weerbare mannen van hyt ten,maarook wegenszjnehumaniteit.
l
andvan W aesin 1480,1552en1558(1861)'
, Serum ,zie Bloed.
n van Parjs(18G0)''- pDat
rBaghynke
Servetus (Michaël),eigenljk Miguel&rDyalogus enz. (1861)'7, - pTafereelen uit rede, een geleerd geneesheer en een tegenhet leven van Jezus.he
% n handschrit'
tuitde stander der drieéénheidsleer,geboren in 1511
XV eeuw (1863)''
1- rlacob van Maerlant's te Villanuéva in Aragon, studeerde te Tnudrie boeken van den W apene Martjn enz. louse in de regten en vertrok in het gevolg
(1855)/' - en pvaderlandsch Muséum voor van Karel V over Italië naar Basel, w aar
Nederduitscheletterkunde(1855-1863,5dln)'', hj in 1530 omging met Oeeolampadius en
terwjl hj in 1856 veelbjdroeg t0thetuit- dezen zocht over te halen t0t zjne van de
geven der pGraf- en gedenkschriften dex kerkleer af
kende yevoelens omtrent de
Provincie Oost-vlaanderen. In 1854 waren drieéénheid.wj
arhj hlerin nietslaagde,verhem o0k de le8sen opgedragen in de Neder- trok hj in Da
1531 naar den Elzas en gafte
landsche letterkunde.Nadathj gedurende 35 Hagenau zjn werk in hetlicht:oDetrinitatis
Jaren alshoogleeraarwaBwerkzaam geweest, erroribus'',waarvan onderscheideneexemglaontving hj een eervolontslag,vestigde zich ren op lastvan den Raad te Baselvernietlgd
te Mortzeele bj Gent,en overleed den Gden werden.Daarentegenverdedigde k
%erretu zjne
April 1872.
g
e
v
o
e
l
e
ns
i
n
d
e
r
Di
a
l
o
g
i
d
e
t
r
i
ni
t
ate (1532)''.
Qonstant A . Serrure, een zoon van dep Hierop keerde hj naarFrankrjk terug,toefde
voorgaande en geboren den lodenJunj1835. meestalteParjsen teLyon,studeerdeinde
Hj studeerde in de regten,de wjsbegeerte geneeskunde en verwierf zooweldoor zjne
en de letteren aan de hoogeschool te Gent uitgave van de werken van Ptolemaewseen
en prom oveerde in de regten, waarna hj beroem den naam op hetgebied deraardrjkszieh vestigde te Brussel.Behalve bjdragen kunde a1s door zjne geschriften over den
in versehillendetjdschriften leverdehj:pGe- bloedsomloop op dat dèr physiologie.In 1540
schiedenis der Nederlandsche en Fransche vestigde hj zich te Vienne, maar kwam in
letterkunde in het graefschap Vlaenderenenz. 1543 doorzjn geschrift:pchristianismiresti(met goud bekroond, 1855)'', rlacob van
Maerlant (desgeljks eene bekroonde verhandeling,1861)', - rlacob van Maerlant en
zjne werken (186:)7
',- pLetterkundige geschiedenisvanVlaanderen(1872)'',- eneenige
m erkwaardige opstellen in het pMuséum ''van

ttltio'l in botsing m et de R. Katholieke en
Protestantsche theologie. In April1553 ont-

snapte hj uit de gevangenis te Lyon,m=r

werd teGenève@ aandrang van Calngn wederom in hechtenls genomen, vrnehteloos tot

het herroepen van zjne gevoelens vermaand,

zjn vader.
en na de uitspraak der vier Evangelische
Sertorius (Quintus),een Romeinschveld- Ministériën van Ziirich,Bern Baselen SchaFheer, geboren te Nursia in hetland der Sa- hausen,doorwelkezjneleerstellingenalsdwabjnen1wist door dapperheid en beleid in de lingen verworpen w erden,doorden Raadvan
oorlogen tegen de Cimbren en Teutonen,als- Genève,en we'1bepaaldeljk.opaansporingvan
mede in den Bondgenooten-oorlog,zich een Calvj;n,tot den brandstapelveroordeeld.Hj
weg te banen naar deaanzienljksteeer-amb- onderging met standvastigheid de volvoering
ten. Gedurende den burgeroorlog tusschen van ditvonnis op den 27sten Odober 1553.
M avius en Sulla (88- 82 vöör Chr.)voegde
Serviel ofslaafscl
tnoemt men dengene,
hj zich bj departj vaneerstqenoemde,maar die tegen de inspraak van zjn geweten uit
liet deze varen in 82,daarhj aan eengoeden vreesofzelfzuchtzich buigtvoordemagtigen
uitslag harer pogingen wanhoopte. Daarop en aanzienljjken der Aarde en alzoo zjne
begafhj zich naar Spanje,hem door zjne waardigheid a1s vrj en onafhankeljk man
partj als provincie toegekend, om hierden vexguist. Op het gebied der staatkunde worstrjd tegen 8wllavoorttezetten.Hjwerder den gewoonljk z'
p':dieuiteigenbelang zich
dooreen leger,hetwelk snlladerwaartszond, naar de onregtmatige eischen der bûvendrjverdreven,en dooldem eteenaantalgetrouw en vende partj voegen, met den n> m van .
%#rond aan de kust van Afrika en op zee,m aar '
tll/el bestempeld.
keerde in 81 op uitnoodiging der Lusitaniërs
Servilius was te Rome de naam van een

naar Spanje terug,waarhj uitinboorlingen
en Romeinsche vlugtelingen een leger bjeenbragt,waarmedehj in 80 opL.Fv##1:eene
belangrjke overwinning behaalde,waarna hj

oorspronkeljk patricisch,doch later00k plebelisch geslacbt.T0tdeledendaarvan behoorden:Qwlntus &r1H!iv.
: Caepio,diein106vöör
Chr.a1s consuleenewet(lex Servilia Judici-
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aria)uitvaardigde,welkedesenatoren weder en eerst als Koning den naam van Srvi%n
met de regterljke waardigheid bekleedde, aanvaardde.Na het beklimmen van den troon
maar m et den consul Cnaens A tzzllïfz.
s aan de voerde hj een voorspoedigen oorlog tegen de
Rhône het onderspit moest delven voor de Etruscers,slooteen verbond metde Latjnen
Cimbren en Teutonen,weshalvehj van het en haalde hen over,een gemeenschajpeljk

opperbevelontheven en verbannen werd,ente

heiligdom op den MonsA'ventinustestlchten,

Smyrna overleed;- Cajn,
%z
gdrrïlïfz:Glaneo, voegde den Mons Viminalis en Mons Esquipraetor in 100 vöör Chr.en een medehelper linus bj de stad,en omringde nu het geheel
van Raturninus in het oproer van datjaar, met een muur.Zjnvoornaamstebedrjfechwaarbj hj sneuvelde; - P'ublius z/rrll1: teris,dathj hetgeheelevolk op grond van
Vatia Acf
zrieM,
s,consulin 79 vöörChr.;hj den census (het belastingbedrag) in centubestreed in hetvolrendeJaaralsproconsulde riën(honderdtallen)verdeeldeen eenenieuwe
zeeroovers van Kleln-Azië,veroverde Cilicië, soort van comitia (volksvergaderingen) in-

benevens onderscheidene steden in Lycië, voerde,waarin hetvolk naarcenturia stem de,
bragt de Isauriërs t0t onderwerping en ver- zoodatook de Pl
ebelers eeniy aandeelverkreeg bj zjn triomfden eernaam van Isan- kregen in hetregêringsbeleid(zleonderRome).
HcM#,
-- P'
ttblins Krpilïl.
qRnllus.een vol1
<s- Hj had de zonen van Targuini%t.
%Tridcl,
g,

tribuun in 63 vöôrChr.;hj bragteen wets- Lweil,s en Arwns,metzjne dochtersin het
ontwerp in behandeling t0t verdeeling der huweljk doentreden.Zvcif
x.
xverbondzichmet
staatsdomeinen in Campania,maar werd door Tullia,de gemalin van Arwns,tot een snood
Cleero in de drie redevoeringen: rDe lege opzet.Hj ruimde zjneechtgenooteenzjharen
agraria'' bestreden, zoodat hj ztbn doelniet echtgenoot door vergifuitden weg,en traden
bereikte,- 'en Publi%bs kVrtlïlïff,
s Casca,volks- metelkanderin hethuweljk.Imeiu.
nvertoonde
tribuun in 63 vô/r Chr.;hj nam deelafm de zich vervolgens,nadathjaanhangersverworzam enzwering tegen Caesar. bragt hem den ven had onder de Patriciërs,metdeteekenen
eersten' stoot toe, en sneuvelde in 42 bi
*
j der koninkljke waardigheid in den Senaatz
Philippi.
en toen Derri'
l
ts Tkîlif
z.
vverscheen,wierp hj
Serviten ofdienaars(nameljk dermaagd hem van de trappen en deed hem doormoorM aritù isde naam van eene geesteljke orde denaars ombrengen. Tnllia,die terstond naar
der R.Katholiekekerk.Zj werd in 1233 te hetSenaatsqebouw geredenwas,vondineene
Florence gesticht en als eene onderafdeeling steeg (na dlen tjd Fïcf
z.
:seeleratwsofgruwelder Augustjnen doorpausAleœanderJF be- .sfde.g genaamd) het 1jk van haren vader en
vestigd.Zj ontving van pausMartlnws F'de gaf den wagenmenner bevel er overheen te
voorregten der Bedel-orden,versgreiddezich rjden,zoodatzj methetbloedvan denverspoedig in Italië,Frankrjk,Dtlltschland en moorde werd bespat.
de Nederlanden, werd in 1593 door pater
Sesam um L.isdenaam van eenplantenBernardo#iRiceioliniinhareoorspronkeljke geslacht uit de familie der Sesameën. Het
gestrengheid hersteld,doch is thans alleen in omvatéénlarige,behaarde kruiden,welke in
Italië en hier en daar in Duitschland te vin- Indië, Guinéa, aan de Senegal en aan de
den.- In hetlaatst der 13de eeuw ontstond Kaap groejen,metalleenstaande,in deblado0k de kloosterorde der Serritinnen,naarhare oksels geplaatste bloemen en langwerpige,
kleeding Zwamte Zl.
çfdr.
s genoemd. Vöör de veelzadige zaaddoozen. 8. orïelftzle L. (zie
Hervorming bloeide zj in ons Vaderland,en bjgaande iguur)heeftlang.eironde,klieracheenigeJaren geledeniszj hersteldinBejeren. tig-behaarde bladeren,w itte of rood getinte,
Servituut,zieErfdienstbanrheid.
scheef-klokvormige bloemen en zeerolierjke
Servius (Marius of Maurus Honoratus), zaden. Zj is afkomstig uit Oost-lndië, werd
een Romeinschtaalkenner,leefde waarschjn- alskweekplantreeds vroeg naarChina,Japan,
ljk tegen het einde der 4deeeuw te'Rome Egypteenz.overrebragt,en groeitthanstusen schreefop de qedichten van Virqililu een schen de keerkrlngen bjkans overal. Men
commentaar,waarln vele belangrijkegeschied- verkrjgt tlit de zaden eene vette olie,die
.

en oudheidkundigeen mytholo/sche bjzonderheden,alsmede onderscheidene fragmenten

goudgeel, dik-vloeibaar en aaugenaam van

smaak is? een soorteljk yewigt bezit van

van andere schrjvers worden aangetroFen. 0,92, bj 50C.verstjft, nlet opdroogt, niet
D e commentaaris uitgegeven 0.a.door Bnr- ranzig wordt,t0tvelerleioogm erkengeschikt
-tzpzl- (1746)enlaterdoorLion(1826,2dln). is,de oljven-olie kan vervangen en in R.
Servius Tullius, de zesde Romeinsche Katholieke landen vooral dientt0t het vullen
koning,regeerde van 578- 534 vôör Chr.en der raltjdbralldende lamp''. In Klein-Azië en
w asvolgens de overlevering de zoonvaneene geheel lndië is zj als vette olie algemeen in

Latjnscheslavin en van een aanzienljkman. zwang.Zj wordt er gedeelteljk 00k uit 8.
Hj werd opgevoed aan hetHofvan koning ïzltfïcl- L . en andere soorten gewonnen-D e
Tarqnini'
us Tridcl.
x en reeds a1s kind door plant wordtin Syrië,Mesopotamië,Egypte!
wonderteekenen aangew ezen a1s bestem dvoor aan deKaap en ln geheelEuropisch Ttlrkje
ietshoogers,weshalve Tarqnlnilg.
n,hoew elin verbouwd en het zaad ter oliebereiding gehet bezitvan twee zonen,hem zjne dochter deelteljk tlitgevoerdnaarFrankrjk,Engeland
schonk en hem '
tevenshetregt van opvolging en Duitschl
ynd.
toekende.Volgenseeneandereoverleveringw as
Sesostrls of Sesosis is de naam van eep
hj eenEtruscer,Mastarnagenaamd,diezich Egyptischen Koning- voorkomende bj HerJmetgeweldmeestermaaktevandeheerschappj dotus, Diodoru en Strabo. Met dien naam
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worden intusschen Sethos I en zjn zoon nalatenschap, door den Hertog van ToKane

Ramses 11 bedoeld. Zie onder deze beide aangekocht? behoort het msystema geographicum numismaticum''in 14 folio-deelen.
nam en.
Sestertius is de naam van eene RomeinSetaria .
BeaMv. ot'naald-aar is de naam
sche zilveren mtlnt ter waarde van 21/c as van een plantengeslacht uit de fàmilie der
(zie aldaar). Voor duizendtallen sestertiën Gramineën.Hetonderscheidtzich doorbloem-

(sestertii)werd het woord sestertia gebezigd, pakjes, met 2 of meer borstels als een 0mkafblaadjes,door een onzjdig of manneljk
#
z'
onderste bloempje, door lederachtige! harde
1
/
'
$
./

zoodatdu0 sestertia 2000 sestertiën beteekent. w indsel voorzien, door zeer kleine onderste
'

klepjes,zeer stomge,bjna zeisvormlge honigsehubben,een ultgerand vruohtbeginsel en
kwastvormige stempels.W j hebben in 0ns
land dekransrormendellcl#-tztz
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L.4 met bjna eenvormig gekranste pluim ,
éénbloemige!haarbosvormende,getand-stekelharige omwlndsels en z-slachtige bloempjes,
de yroene naald-aar (S. viridis L.) met
bjna aarvormende,rolronde pluim jtweebloe-
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slachtige bloempjes met zaehtharige bladscheedent - en degele naald-aar (S.glauca
L.) meteen aarvormenden,rolronden bloem-

tros,z-bloemige,haarbûsvormende om windsels

en z-slachtige bloempjes. Van 8. ï/txl
ïctzL.
worden de korrels, op die van gierstgeljkende, als vogelvoeder gebruikt,en die van
.%. wt
y'
rvlt
zz
licl .
A/1 worden in Hongarje onder

f
4
$h

dtln naam van mohar in tjden van misgewas

kvt
x

l

tlok w elt0t voedselvoorm enschen gebezigd.
Seth was volgllns de Mozaïsche oirkonde
de derde zoon van Adam en de stamvader
der Sethieten, welke zich doorgodsdienstigheid van de nakomelingen van Kain onder-

scheidden.- In de2deeeuw onzerjaartelling
heeft ook eene secte bestaan,wier leden den
naam

Sesamulit orientale.

Een millioen sestertiën heette men sentertiltm
A cied. Het teeken van den sestertius is H k%,

van Setltianen droegen.Zj huldigden

Setltals den z0ollderhemelscheRophia(MTjsheid) en a1s den vertegenwoordiger van den
volnnaakten raensch.

Setsjoean,eenederwesteljkeprovinciën
van China,teltog ruim 8700 (n geogr.mj1
Sestini (Domenico), een vermaard Ita- om streeks 35 millloen inwoners.Hetland is
liaanseh penningkundigt),geboren teFlorence in het westen bergachtig en voor'toverige
eigenljk If-semis0t'21/:as.

den loden Augustus 1750,gafeene verbande- met heuvelketens bedekt, voortsbesproeld
ling in het licht over een handschrift van d001'de Jantstd
-kiangen harezjrivieren,boseh-

Virgilius (1774) en zag zich daarna belast
Catanea.vervolgensbegafhjzichnaarConstantinopel,waar hj hetkabinet van den Engelschen gezant,sir Robert z.tïzlqslïd,rangschikte.
Ilj volbragt voorts eene reis door Klein-Azië
met het in orde brengen van hetmusèum te

en door Duitschland en schreet': rLettere e
dissertazione numismatiche (1789- 1805, 8

rtjk en uitmtl
ntend bebouwd.Devoornaamste
voortbrengselen van dit gewest zjn:allerlei
graansoorten, tabak, maankop (ter bereiding
van opium), Nvitte w as, thee, suikerrieten
katoen,alsmede zout,steenkolen enjzererts.

Fransehe zendel
ingen hebben ermetgoed4evolg het Christendom verkondigd.De hootd-

stad is Tsjing.toe.
d1n)'', - en rclasses generales seu monetae
Settegast (Hermann),een verdiensteljk
urbium etc. (1796, 2 dlnq 2de druk 1821)''. Duitsch landbouwkundige,geboren teKönigsTeParjs werdhj benoemd t0tbibliothecaris berg den 3osten April 1819,legde o.a.te Hovan de Groothertogin van Toscane, maar henheim en te Berljn zich metjvert0eopden
verloor die betrekking in 1814. Daarna hield

landbotlw en werd in 1847 adm inistrateur en

hj zich bezig met hetordenen derrhuntka- leeraar in de landbouwkunde te Proskau. In
binetten van den Koning van Bejeren te 1858 zag hj zich benoemd totdirecteurder

Miinchen, van koning Cltristiaan VIII te yasgesti
chteacadémieteW aldau,maarkeerde
Kopenhagen en van het lnuséum te Triést. ln 1862 als directeur der académie naarPros-

Voorts leverde hj een vervolg op de rluet- kau terug.Hj behoort t0t de uitstekendste
tere e dissertazioni(1813- 1820,2 dln)'',ont- vertegenwoordigers der hedendaagsche landving den titelvan hoogleeraar in de oudheid- bouwkunde, en van zjnegeschriften vermelkunde te Pisa, en overleed te Florence den den wj: pAnleitung zur W irtschaftsfiihrung
8sten Junj 1822.T0tde handschriften zjner auf gröszeren Landgiitern t1848)''1- pEine
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landwirtschaftliche Reise durch England ambt,maar was door zjne populariteit niet
(1852)''1 - XUeber Thierziichtung und die aangenaam aan de regéring,weshalvehjzich
dabeizurAnwendung kommendenGrundsâtze naarzjnegoederen begaf.Na den opstand te
(1859)'', - rDie Zucht des Nigrettischafs Palermo in 1848 waaraan hj metgeestdrift
(1861)'',- rD'
le landwirtschaftlicheAkademie deelnam ,zaghj zich aan hethoofdgeplaatst
Prosiau (1864)',, - pDeutschep Herdbuch van hetbestuur in Sicilië.en na dezegepru l

(metanderen,1865-1875,4 d1n)''
j- pBild- der volksyartjte Napelswerd hj stadhouder
liche Darstellunq des Baues undderEigen- van Sicilie.Den 25sten Februarj opendehj

schaften derMerlnowolle (1869)'',- oW elche aldaar hetParlement,dat hem koos t0teereRichtung istder SchafzuchtNorddeutschlands voorzitter voor levenslang en hem den eer''.
der Konkurrenz des Auslandes gegeniiber zu naam toekende van pvader des Vaderlands,
geben? (1869)'', - pAufgaben und Leistun- Den loden Julj daaraanvolgende werd hj
gen der modernen Thierzucht (1870),' - tevensbenoemd t0tluitenant-generaalvanhet
FiinfundzwanzigJabreFortschrittaufdem ge- legerjmaarhj wasnietbj magtedeKonink-

bietederLandwirtschaft(1872)''- rDieLand- ljke troepen tegen te houden op hun zegewirtschaftliche Fi
itterungslehre (1872)'', - vierenden togt.Na de herstellinq der heerXDie Thierzucht (3de druk,1872)''
Die schappj van Ferdinand11werdhjuitgesloten
,,- r
LandFirtschaft und ihr Betrieb (1875- 1878, van deamnestie,zoodathj den 25stenApril
3 dln)'', - en pDer landwirtschaftliche Un- 1849 naar M alta vertrok.ln 1860 benoemde
Tscfpr Emanwël hem t0t senator, maar bj
ter
Sri
zht(1873/''.
ettem brlni (Luigi), een verdiensteljk k0nwegenszjn hoogen ouderdom Maltaniet
verlaten en overleed aldaar den 4den November 1863.
Setubal of î'
etwçal, 0ok St. Jùd.
sof 8t.
Ires geheeten,is eene haven- en koopstad in
de Portugésche ?rovinci
e Estremadura, 30
hj beschuldird van medepligtigheidaanstaat- Ned.mjl ten zuldoosten van Lissabon,ter
kundige woellngen en na een onderzoek,dat plaatse, waar de Sadao zich uitstort in de
Italiaanseh letterkundige, geboren te Napels
ixl1812, verkeerdenaden dood zjnsvaders
ill bekrompen omstandigheden, maar werd
ill 1835 hoogleeraar in de welsprekendheid
aan het lycéum te Catanzaro.In 1839 werd

31/: jaar duurde, wel vrjgesproken, maar
niet weder aangesteld.In 1847 rigtte hj t0t
de volkeren van Europa het beroemd protest
tegen deheerschappj der Bonrbonn(Protesta
dei popolidelle due Sicilie),waarvan in het
volgendeJaareeneFranschevertalingteParjs

Baai van Setubal(Atlantischen oceaan),als-

naam ,doch toen men hem van hetvaderschap

den

mede aan den Portugéschen zuiderspoorweg

(Lissabon-Barreiro-setubal).Zj is de stapelplaats van den Portugéschen zouthandel.
Erzjn 5fortenterverdediging vandehaven,
5 kerken, onderscheidene kloosters, een

in hetlichtverscheen.Hj gafhetuitzonder schouw burg, een gedenkteeken ter eere van

dichter RoecGge, 0en arsonaal, 4r00te

van dit geschrift verdacht, nam hj dewjk zoutp.tnnen,eeniqetàbrieken en 20000 lnwonaar Malta. De omwenteling van 1848 bragt ners.In hare nabjheid,0p een berg,verheft
hem weder te Napels, waar hj zich 11/c zieh het klooster Arrabida, eene druk bemaand belastte m et de portefeuille van On- zochte bedevaartsplaats,meteenestalad ietenderwjs.Na de reactie van 1849 werd hj in grot. Setubal wordtvoor het oude Cetobriga
hechtenis genomen en in 1852 ter dood ver- gehouden; de stad heeft door de aardbeving
oordeeld. Toen dit vonnis in levenslange ge- van 1755 veelgeleden.

Seubert (Ad0lfFriedrich),eenverdienstevangenis veranderd was, ontsnapte hj in
1859 door den moed en hetbeleidvan zjn ljk Daitsch krjgsman en schrjver,geboren
zoon naarLonden.In denkerkerhadhjzich te Stuttgart den 9den Junj 1819,bezochtin

b'ezig gehouden meteene vertalinç van 1'
44- 1835 de militaire school, nam in 1848 deel
cwsl:, welke hj later in het llcht zond als brigade-adludant aan de expeditie naar
(1861- 1862,3 dln).In 1860 vestigdehjzich Baden,was van 1864 tot1867 adjudanten

wederte Napels,waarhj eersthetambtvan eerste referendaris van den minister van O0rinspedeurvan onderwjs en daarna datvan l0g en werd in 1866 chefvaninwendigedienst
hoogleeraar in de Italiaansche letterkunde der W iirtembergsche divisie.Hj gaf bljken
aanvaardde.Hj schreef:desierljke rtzezioni van beleid indenOorlogtegenFrankrjk,doch
di literatura italiana (1867-1872. 3 dln)'', nam in 1873 a1s kolonelzjn ontslag en veszag zich in 1873 door M inghetti t0tsenator tigde zich te Kannstatt. Hj leverde voorts
benoemd,doch overleed inzeerbekrompenom- merkwaardigebeschrjvingenvanzjnereizenin
standighedenteNapelsden4denNovember1876. Bel
jië en Nederland (1840),Italië(1846),AlSettimo (D0n Ruggerio, markies),een gérlë, Spanje en Portugal (1852),Denemarvaderlandlievend Italiaan, geboren te Pa- ken,ZFeden en Noorwegen (1861). Voorts
lermo den 19den Mei 1778 en een zoon van achreefhj:rElementaireTaktikderInfanterie
den prins nan Fifclil,verkreeg bj de Napo- (1860)''- r'
raktik derGegenwart(1875)''litaansche marine den rang van schout-bj- d
e
op
e
r
a
t
e
ks
t
:pDie TochterJephtha's(1841)'9
nacht en was sedert 1806 een jverig bevor- - eene reeks van tooneelstukken, zooals:
deraar der grondwetsherziening op Sicilië.In
Lichtenstein(1849)'9,- rEindeutscherPrins
1812 werd hj directeur van het ministérie (1849)'',- hettreurspel:rDerSohndesKamvan O0rl0g en Marine en bekleedde deze be- merdieners (1872)''
? - de klucht:pDer Maitrekking t0taan de reactie van 1815.In 1820 trank''
,enz.,- wdders:rDie SterneSchwaMnvnxrd4e hj voar kprten tjd weder dit bena (200 sonettenl'',en eene menigte verà-

SEUBERT- SEVERUS.

lingen. Thans houdt hj zich bezig met de
uitgavevan hetsAllgemeinsKiinstlerlexikon''.
SeuFert (Johann Adam von),eenverdiensteljk Bejersch jurist,geboren teW iirzburg
den 15den Maart1794,studeerde aldaar,nam
als luitenant bj de vrjwilligejagers deelaan
den veldtogttegen Frankrjk envestigdezich
in 1815 te Göttingen a1s privaatdocentin de
geschiedenis en staatswetenschappen.In 1816

vertrok hj naarde universiteitte'
W iirzburg,
werd er in 1817 buitengewoon en in 1819 gewoon hoogleeraar, en zag er zich in 1831

gekozent0tvertegenwoordigerderhoogeschool
ln de Vergadering der Standen,waarmenhem
t0t tweeden presidentbenoemde.In1834 werd

hj raadsheerin hetHofvanAppélteAnsbach,
maar nam in 1839 zjn ontslag en vestigde
zich teMiinchen,waarhj den 8stenMei1857
overleed. Hj schreef: puommentar iberdie
Bayrische Gerichtsordnung (1836- 1842,4dln;
2de druk,1853- 1858)''en stiehttederBlëtter
fiir Rechtsanw endung zunâchtst in Bayern

(1836)/' en het pArchiv fiir Entscheidungen
derobersten Gerichte în dendeutschen Staaten

(1847-1857,11 dln en door anderen voort-

naarGrimma om in zjne zaak werkzaam te
wezen.Hj wisseldediebezirheidafmetzjne
vermaarde voetreis naar Sicllië? die hj in
December 1801 aanvaardde; hj trok door
Oostenrjk en Italië,keerdeOverZwitserland
en Parjs naar Leipzig terug en beschreef
dien togt van negen mu nden ixlzjn bekenden XSpaziergang nach Syrakus (1803)''
.
EenigeJaren latervolbragthj wederom eene
groote reis,gedeelteljk ter begeleidinq van
een jongen edelman,door Rusland,Fmland
en Zweden en gaf daarvan verslag in het
werk: pMein Sommer im Jahr 1805 (1807)''.
Hj overleed te Teplitzden 13den Junj 1810.
Hj waseen man van een eerljk,feren onafhankeljk karakter. Van zjne geschriften
vermelden wj n0g: het treurspelpMiltiades
(1808)'', - rMein Leben (1813)'', - en
XNachrichte iiber die Vorfëlle in P01en''.O0k
leverde hj gedichten,en van zjnegezamenljke werken verscheen in 1868 eene 7de uitgave in 5 deelen.
Severn (De) is de naam van 2 rivieren,
te weten:
De Serern in Engeland. Deze ontspringt

gezetl'.Ook leverde hj nog:rluehrbuch des onderden naam van Hafren aandeoosteljke
praktischen Pandektenrechts (1823- 1825,3 helling der PlynlimmonbergeninW allis,vormt
d1n; 4de druk 1860- 1870)*'. Zjn oudste gedurende zjn bovenloop onderscheidene wazoon Ernst z '
M-t
p :f, geboren den lsten Sep- tervallen en wordt bj W elshpool,244 Ned.
tember 1829? is gewoon hoogleeraar in de mj1boven haren mond,voorkleine schepen
regten te Milnchen en schreef:rDasgesetz- bevaarbaar.Voorts zich oostwaarts spoedend,
liche Verëuszerungsverbot bei Slngular- und kronkeltzj dooreen dalterbreedtevan 11/
,

Universalvermëchtnissf
an (1854)''.

Seum e (Johann Gottfried), een verdiensteljk Duitsch sehrjver, geboren den 29sten
Januarj 1763 tePosernabjW eiszenfels,bleef
bj het overljden van zjn vader in bekrompene om standigheden achter. D00r de hulp

Ned.mjl, verder doorde vruchtbarealluviaalvlakte van Shrewsbury en is gedurende

haren benedenloop tusschen bosehrjke bergen
besloten.Beneden Gloucestererlangtzj eene

aanmerkeljke breedte en tusschen dekagen

van Brean Down en Lavernock stortzjzleh
van een aanzienljk beschermer k0n hj de uitin het kanaalvan Bristol.De vloedwordt
universiteitteLeipzig bezoeken:waarhj in erwaargenomen t0taan Shrewsbury en klimt
de theologie studeerde.Doortwjfelzucht4e- btj haren mond wel eens ter hoogte van 18
slingerd,vertrok hj naar Parjs,maarvlel Ned. e1. Het land is er door djken tegen
in handen van Hessische w ervers en moest overstrooming beveiligd. Zeeschepen kunnen
zich als soldaat naar Amerika begeven. Na langs de Severn Gloucester bereiken. H are

zjn terugkeer deserteerde hj uit Bremen, belangrjkste zjrivieren zjn op haren regter
maar werd door Pruissische w ervers opge- oever: de W ye, de Usk en de Taf, en op
pakt en naar Emden gebtagt.Eene herhaalde haren linker oever:de Avon.Zj heefteene
poging om te vltlgten mislukte,en ter naau- lengte Vall 299 Ned.mjl en is door kanalen
wernood ontkwam htj aan eene hart
le straf. metde Theem s,de Trent,de H um ber en de
Toen voorts een burger van Em den borgvoor M ersey verbonden.
De Derern in WrifdcFzN oord-Amerika. D eze
hem bleef (ten bedrage van 80 thaler),ontving hj verlof,zjne geboorteplaatste bezoe- komt uit het Favourable Lake, gelegen op
ken.Hj kwam nietterug,maarbetaaldezjne de waterscheiding tusschen het W innipegm eer
schuld met het honorarium zjner vertaling en de Hudsonsbaai,stroom tdoor onderscheivan den Engelschen roman:pllonorie Mrarren

dene meren en stort na een l0op van 480

(1788)'',en gafte Leipzig onderwjs in de Ned.mjlzich uitin de Hudsonsbaai.
nieuwe talen. Kort daarna werd hj gouver- Severus(LuciusSeptimius),eenRomeinsch
neur van den jeugdigen graafIgelström ,ging keizer, geboren in 146 na Chr.te Leptis in
Mrel1,tot
in 1792 metzjn kweekeling naar svarschauy Afrika,werd door keizer M arcus H.'
w erd er secretaris van den generaalIyelström
en Russisch oë cier, en w asin 1794 getuige
van alde ellenden van den Poolschenopstand
en van de belegering van W arschau.Nadat

senator benoemd, bekleedde onderseheidene

hj zich,op last derKeizerin,in 1796met
den jongen majoor Moeronzow naar Leipzig
begeven had,verjdeldededoodvanCatltarina
zjne uitzigten op bevordering in Russische

ombrengen van Pertinaœ doorzjnelegioenen
tot keizer nitgeroepen.Nadat hj zjn mededinger Peseennius .
M#&rbj Cyzicus(195)en
daarna een tweeden,Clodius2lliwl.
:,in 196
bj Lugdunum (Lyon) overwonnen had)0m

dienst,en de baekhandelu r &##c* riep hem

aanzienljke ambten, aanvaardde in 193 de

betrekking van opperbevelhebber van hetR0meinsche leger in Illyrië en werd na het
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dernam hj een veldtogt tegen de Sarthen en 'mjn-ontginning en handel de voornaamste
veroverde en verwoestte Seleucia,Babylonel1 bronnen van bestaan.De fabrieknjverheid is
Ctésiphon (198).Denlaatsten veldtogtvolbragt er alleen in de hoofdstad van eenig belang,
hj in 208, vergezeld door zjne zonen M . iT0tdespoorwegen bëhooren erdievan C0r-

dzlfoz
3l.
çBt
usianus (Caracalla) en k
Septimius dova naar Cadix en die van Sevilla naar
Geta,alsmede door zjne zedeloozeyemalin 1Huëlva.- De evenzoogenoemdekoofdstad,
Julia Domna,
.hj trok naar Britannla,het- 1eene vesting en koopstad van den eersten
welk bedreigd werd door de Caledoniërs. l
ang,ligtop debeide oeversderaldaarvoor
!r
Hier verdreet'hj de vjanden, breidde de zeeschepen bevaarbare Guadalquivir,in eene
breede,vruchtbare, bebouwde vlalkte.Zj is
grenzen uit van hetRomeinsehe Rjk endeed 1
,

lmet Cordova, Cadix en Huëlva door middel
tegen de invallen der Picten den naar hem 1

genoemden walopwerpen.Hj overleed gedu- Ivan spoorwegenverbonden,en heeftmethare
'talrjketorensvan allezi
jdeneenindrukwekrende dezen veldtogt op den 4den Februarj I
211 te Eböracum (Y0rk). Ht
j was een uit- 1kend voorkomen.De eigenljke stad ligtop
'den linker oever der Guadalquivir en is door
stekend krjgsman en steunde hoofdzakeljlt (
op zjn leger;hj vermeerderde dan o0k het Ieen Ouden, van de Romeinen en M ooren afkûmstigen muurmet66torensen 15 poorten
aantalder Praetorianen t0t 50000,terwjlhj I
$
zich w einig bekreunde om den Senaat.Met Iomgeven. Daarbuiten bevinden zich onder-

kracht handhaafde hj hetgezagderRomeinen 'seheidene voorstedelz(LosHumeros,Cesteria,
en bevorderde 00k binnen 'slandsveelgoeds, Baratillo,Carreteria,Resolana,SanBernardo,

hoewelhj nietgeheelen alisvrj te pleiten
van w reedheid.

j0
Sp
andeRnorgueylaCalzadaenMacarena)- en

grooti vqgy
ts
etr
a(
j
00,
y
Vj
ej
r
auda
olp
'iV
(jie
j)
l
y
'
uv
yj
e
ihse
ta
f
'
t4Zj
is
ch:d
:u
e
Sévignè (Marie de Rabutin-chantal,mar- d
! onlhof van naalwe 'straten, maar hecht
quise de),bekend door hare achtergelatene l
brieven, werd geboren te Parjs den 5den gebouw d. T0t de grootste pleinen behooren
Februarj 1627, genoot eene zorgvllldige er: de Plaza de San Francisco (of der C0nopvoeding en schitterde vervolgens aan het stitutie), de Plaza de1 Duque met fkaaje
Hof van Lodewqk X11I niet zoozeer door wandelperken, de Piaza de la Encarnacion
hare schoonheid als door hare gaven des (devleesch-engroenmarkt)e.
ndeQl
lesnadero,

geestes.Haarhuweljk metdenmarkiesHenri 1M
waartevorendeauto'sdaféplaatshadden.
de SJ//PJ,wien zj een zt
lon (Charles)en en heefter onderscheidene paleizen in oudeene dochter (Fvanqoise * tv#f
z:rïJd) schonk, Romeinschen stjl.Vopr'toverigeheefterde
wasnietgelukkig,zoodatzj zich van haren Oostersche stjl de overhand,zoodatdehuigemaal verwjderde,om zich uitsluitend aan zen er gewoonljk vûorzien zjn van platte
de opvoeding van hare kinderen te wjden. daken en verstoken van vensters naar de
Na hetoverljden van harengemaalweeszj straatxjde. De voorstad Triana is regelmatig
de schitterendste huweljksaanbiedingen v4n gebouw d en sedert 1848 door eene hangende
de hand. Toen hare dochter in 1671 haren brug van jzerdraad met d(3eigenljke stad
gemaal, den graaf de Grignan, gouverneur verbonden. Te Sevilla zjn omstreeks 500
van Provence, derwaarts volgde, ontstond straten en stegen,meerdan 100jlei
nen,vele
tusschen '
Moeder en Dochterdiezsjarigebrief- tbnteinen, w elke d()or eene antleke,op 410
w isseling, welke, schoon niet voor de openbaarheid bestemd,laterzulk een grootopzien
baarde in de letterkundige w ereld. M en geniet daarin den geur van een rein en v1'ou-

bogen rustende waterleiding w orden gevoed,

75 kerken en talrjke instellingen van weldadigheid.H et aantal kloosters bedroeg er te
voren 68. Van de voornaamste gebouwenver-

weljk gemoed,van een fi
jnbeschaafdengeest melâen wj:dehoofdkerk,gewjd aan MarLa
en van eene uiterst prikkelbare verbeelding, de!
4:Sede,eenedergrootste en fraaiste kerterwjl de briefstjl allerkeurigst kan heeten. ken in spitsboogstjl,ln 1410- 1519gebouwd,

De brieven derdochterdaarenteqen zjn ern- m et 5 beuken, ter lengte van 136 en ter

stig en koel,zoodatzj nietwelnig afsteken hoogte van 41 Ned. e1, m et 82 prachtige,
bj die der moeder.Deze laatste overleed den doorkostbare schildert
jen (van M'
arillo,Znr18den April 1695 op het kasteelGrignan in st
zrtzz/ enz.) versierde zjkapellen, 90 ramen
Provence. Eene goede uitgave harer brieven met heerljk geschilderde glazen, een reusis die van Sillm tre de Sacy (1860- 1863,11 achti
g oryel met 5000 pjpen,hetpraalgraf
dln), gevolgd door rLettres inédites (1876, van Ierdtnand de .
S'
eilùe en tallpoze kost2 dlnl''
1 in het licht gezonden door Capmas. baarheden.Daarnaastverheft zich deGiralda,
Sevilla, eene provincie in het Spaansche een vierkante klokketoren ter hoogte van
koningrjk Andalusië, is omgeven door de 114 Ned.el,meteen sierljken wellteltrapen
provinciën Badajoz,Cordova,Malaga,Cadix een welluidend klokkenspel, - alsmede de
en Huëlva en teltop 249 (E) geogr.mjlruim Oranjehof, het overbljfsel eener voormalige
515000 inwoners.De bodem isermeerendeels
eFen, alleen in het midden goed bevolki en

moskee. D eze werd in 1196 door AboeJoes-

,
sty
df Jal
coeb ter hoogte van 82 Ned.elgenaauweljksvooreenderdegedeelteontgonnen. bouwd;elke zjde is 16 Ned.ellang,enhet

Men verbouwter graan, oljvenolie,wjn en bovenste gedeelte, in M oorschen trant, is
zuideljkevruchtenlngrootehoeveelheid.Tnhet
noordeljk gedeelte vindtmener:zilver,koper,
lood,jzer,steenkolen en zout.Landbouw en
handel zjn er in deeersteplaats en daarna

daarop geplaatst in 1568 dool*Fernando Afdz.

Voorts maken wj gewag van den Alcazarof
hetM oorsc,h paleis metprachtige zalen inden
stjl van het Alhambra en meteen grooten
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tuin,- van de beurs,gesticht door Rerrera deze ging verloren door de beglmstiging van
en de vermaarde bewaarplaats van het ar- Cadix door de Bourbon8.In 1478 verrees te
chief van Indië,- van de Koninkljke siga- Sevilla de eerste regtbank der Inquisitie.In
renfabriekt een grootgebouw ter lengte van 1729 werd ereen tractaatvanvredeenvriend215 en terbreedte van 170 Ned.e1,met 28 schap tusschenSpanje,Frankrjk enEngeland
binnenpl
einen,alwaar 4500 personenJaarljks gesloten,waarin laterookdeNederlandenweromstreeks een millioen Ned. pond tabaks- den opgenomen.Den 27sten Mei1808 ontstond
bladeren verwerken, - van het Colegio di aldaar de Centrale Junta, die den lsten Fe-

Sant'Elmo(vroegereenmarine-instituut,thans bruarj 1810 naar Cadixdewjk nam.00k de
het verbljf van den hertog deM ontpensier), Cortes zochten ereeneschuilp-laats,toen zj

doordenzoonvan Colnmbwkgesticht,--vanden in1823Madridverlieten,en bragtendenKoning
Caso de Pilatos, met vele kunstgewrpchten, vanhier naar Cadix.
- van de Torre delOr0,aan de rivier,Sèvre (De)is de naam van twee rivieren
van het hospitaal de la Sangre,- van den in hetwesten van Frankrjk,te weten:
De k%èrre Xlz3fide.Deze ontspringt op de
schouwburg,- en van hetaartsbisschoppeljk
paleis.Hetamphitheatervoorstierengevi:chten, hoogvlakte van Gâtine in het departement
na dat van Madrid het grootste van Spanje, Deux-sèvres,nietvervanSecondigny,stroom t
kan 18000 m ensehen bevatten.Men heet'
t er: noordwestwaartsdoorhetdepartementVendée,
eene académie van Schoone Kunsten,bene- vervolgens door het departement Loire-lnfévens 4 andere académiëa, eene in 1504 ge- rieuret ontvangt er de Moine en de M aineen
stichte universiteit,een lycéum enonderschei- stort tegenover Nantes zich uit in de Loire.

dene collegiën,eene groote boekerj,verychil- Zjis138 Ned.mj1lang envanMonnièresaf

lende geleerde genootschappen,2 schouw bur- bevaarbaar.
De Rèrre N iorfide.D eze ontspringt desgegen en 2 groote musêa van sehilderjen;in
één van deze bevinden zich de kostbaaarste ljksin hetdepartementDeux-sèvresjnietver
meesterstukken van M wrillos die te Sevilla van Chenay, vloeit westwaarts langs Niort,
geboren w erd. T0t de fraaie wantlelparken vormt daarna de grenzen tusschen Charentelangs de rivier behooren: de Alameda, El Inférieure en Vendée, neemt de Vendée op
Salon de Cristina en vooralLas Delicias.In en stortten noorden van La Rochelle,in de
1870 bedroeg er het aantalinwoners bjna Baai van Aiguillon? zich uit in den Atlanti-

1t9000.Op hetgebied der njverheid vindt schen Oceaan.Zj ls 1G5 Ned.mjllang en
men er:jzergieterjen,machinen- en porse- van Niortt0taan haren mond bevaarbaar.
leinfabrieken,katoen-en zjdespinnerjen,sal- Aan die beide rivieren ontleenthet deparpeterziederjen,chocolade-,piano-en kurken- tement Deqœ,g
bt
èrres zjn naam. Het bestaat

fabrieken enz.In 1873 liepener 866 schepen uit de voormalige landschappen Poitou Aunis,
binnen met eene laadruimte van 155668 t0n, Sai
ntonge en Marche,grenstaan deéeparteen de invoer had in datJaar eene waarde menten Maine-et-Loire, Vienne, Charente,
van nagenoeg 42 m illioen, die van den uit- Charente-lnfèrieure en Vendée, en telt op

voereenevan ruim 263/4demillioen francs.Tn bjna 109 E3 geogr.mjl 336655 inwoners
de omstreken der stad vindtm en hier en daar (1876),onderwelkezieh 88000 Protestanten
bevinden.Het bosehrjl
te plateau van Gâtine,
schilderachtige en merkwaardige partjen.
Volgens de sage is Sevilla onder den naam

zamenhangende m et hetgebergte van Limou-

van k
%pala (Vlakte)door den Phoenicischen sin, beslaat er Omstreeks een derde gedeelte
Hlraelh (Hérculés) gesticht. De stad droeg van den bodem.Behalve doorde beideSêvres

ten tjde van de Romeinen den naam van w ordthetbesproeid door de Thouet,deBouH ispalis en ontving als Romeinsche kolonie
dien van Colonia Rom ulensis.H adrian'
asdeed

tonne enz.en heeftover hetgeheeleenvochtig
klimaat. M en heeft er 400000 Ned. bunder

in hare nabjheid de stad Italica verrjzen.Er bouwland,53000 hooiland,21000wjngaarden,
werden in 590 en 619 conciliën (Concilia 38000 bosch, 10000 ooftgaarden en groenteHispalensia) gehouden.De Arabieren verover- tlzinen en 22000 heide- en w eiland. De landden haar in 712 en verhieven haar t0t hoofd- bouw heefter zich in de laatstejarenkrachtig
stad van het koningrjk Sevilla. In 844 werd ontw ikkeld,en er wordtveelgraanverbouwd,
zj door de Noormannen verwoest,en sedert vooral tarwe, voorts:aardappelen,peul1026waszj dezetelvandeMoorschedynastie vruehten, suikerwortels, hennep,vlas,k001der Abadieten.In 1091 kwam zj in hetbezit zaad, wjn, ooft en hout. O0k de veeteelt,
der Almorawiden en in 1147in dat der A lm o- alsmede de visseherj is er van veelbelang,
haden. Den 23sten November 1248 werd zj en de mjnen leveren er eene groote hoeveelna eene belegering van 18 maanden door heid steenkolen. Men vervaardigt ervoorts:
Ikrdinand III van Castilië verpverd en bleef wollen stoFen,blouses,hoeden,leder,hand-

na dien tjd in hetbezit der Christenen.Het schoenen. borstels, vaten. beenzwartjljm,
tweede tjdperk van haren luister valtin de brandewjn,azjn enz.Dehandeliserzeer
16de en 17de eeuw ,toen zj devoornaamste levendig. Het departement wordtdoorsneden

stapelplaats werd van den Spaansc,hen zee- van den spoorweg van Orleans naar Rochehandel en de zetel der Spaansche kunst. 1n- fbrt en La Rochelle;daarenboven vereenigen
tusschen kwjndeerdenjverheid,nadat300000 zich te Bressaire de spoorwegen van Angers,
MoorennaarGranadaenAfrikawarenverhuisd. PoitiersjNiort en Boubon-vendée.Men heeft
Van 1501t0t1726wasSevillaschieruitsluitend er een lycêum ,2 gemeenteljke collèges.4
in hetbezitvan den handelop Amerika,doch scholf'n van middelbaar en 590 van lager
X III.
8
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onderwjs,Het is in 4arrondissementen ver- eeneongemeeneenergie.Tegeljk methetverdeeld en heeftNiorttet hoofdstad.
moorden van Lineoln (14 April 1865) door
Sèvres,een stadjein hetFranschedepar- den tooneelspeler Wilkes WopJ#indenschouw-

tement Seine-et-oise, aan de Seine en aan burg te W ashington,werden doorden broeder
den spoorweg van ParjsnaarVersaillesge- van laatstgenoemde Seward,aan hetkrankbed
legen,telt slechts7000 inwoners,doch isver- gekluisterd, en diens zoon zwaar gewond.
maard wegens de aldaar gevestigde pofselein- De zoon overleed w einigedagen daarna;maar
fabriek. Deze werd in 1871 eene prooider de vader was weldra hersteld en hervatte
vlammen,maar verreesprachtig uithareasch. onder Joltnson de werkzaamheden zjnerbeMen heefter voortseenmerkwaardigmuséum trekking, 4och maakte zich door het ondervan porseleinen kunstgewrochten. Gemelde steunen der politiek van dien President zeer

fabriek werd oorspronkeljk in 1738 in het gehaat.Op den 4denMaart 1869 nam hj zjn
kasteelVincennes gesticht,maarin 1755door ontslag en volbragteene reisvan tweeJaren
de pachters-generaal,die haar hadden aange naarZuid-Amerika,Aziëen Europa.Hjoverkochtj naar Sèvres verplaatst. Op aandrang leed te Auburnden lldenOctober1872.Zjne
van madamedePompadowr werd zjin 1759 XSpeechesj state papers and miscellaneous
het eigendom van Lodelcnk X#Z',en sedert works''verschenen in 1853 in 3 deelen; o0k
dien tjd behoortzj t0tde kroondomeinen. schreefhj:rr
fravelsaroundtheworld(1873)''
.
Sew ard (W iliam Henry),eenNoord-Ame- Sextant ofmieqelseœtantisde naam van
rikaansch staatsman, geboren den 16den Mei een hoogst nuttig lnstrum ent, dienende om
1801 te Florence in den Staat New-xbrk, den hoek te meten, welke de ljnen, uit-
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Fig.1.De sextant.

studeerdeaanhetUnions-eollégeinShenectady
in de regten en vectigde zlch in 1823 als
pleitbezorger te Auburn.In 1840 werd hj
Senatoren in 1838 gouverneur van den Staat
New-York en hj werkte niet weinig mede
t0t hervorming en verbetering van hetonderwjs aldaar.In 1843 wees hj eeneherkiezing van de hand en keerde terug t0t de
regtspractjk. In 1849 en 1855 werd hj
als senator afgevaardigd naar het Congrès,
waar hj optrad als een tegenstander der
slavernj en vooreenvan de bestesprekersen
staatslieden der Vereenigde Staten gehouden
werd. In 1800 was hj een der candidaten

gaande van tvvee zigtbare punten,in heto0g
van den waarnemermetelkandermaken.Het
bestaat ui
t een cirkelboog AB (Fig.1) ter
lengte van iets meerdan 600.Deze boogisin
120 halve graden verdeeld, die daarop van
0- 120 kunnen worden afgelezen.In hetmiddelpunt c van den cirkel, waartoe die boog

behoort,isop eenedraaibareschjfeenkleine
spiegel CE bevestigd,welke men metzjne
schjf door middelder alhidadeofindex cD
verdraajen kan.De alhidade isvoorzien van

een nonius ab en van een toestelw om haar
vastte zetten,alsmede van eene micrometerschroef>'
p, welke m et de beide armen tt'in
voor hetpresidentschap,maar werd doorden verband staat. HI is een tweede,slechts ter
invloed van Greeley geweerd. De president halver hoogte verfoeliede spiegel,en daarteLénooln benoemde hem den 4den Maart 1861 genover, op cF , bevindt zich een ring mn

t0teersten staatsgecretaris,en hj ontwikkelde meteen kjkerKL.Aan beidezjdenvan den
in die betrekking gedurende den burgeroorlog kleinen spiegel heeft men geklenre glazen
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(bj rnheeftmen#,A,ïenbjpgheeftmen en y geljke hoeken en S20 = 2a.Deze
k en I).Men kan den cirkelboogteijnerver- laatste hoek is alzoo het dnbbele van den
deelen n=r mate de straal cF langeris.Is gezochten hoek.Trekt men uiteenig punt:2
aldaar 10verdeeld in 4 deelen#dan is debogg van den teytlggekaatsten lichtstraaleene 1jn
van 29 zulke deelen op den nonius verdeeld lF evenwjdigaan8A ,danisFEA = &
S2O=
in 30 deelen,zoodateen deelvan den nonius 2f
z. Is het punt S zeer vér verwjderd,dan
geljk isaan l/sj X 1/40= l/?minuut= 30se- kan men FE beschouwen als desgeljksk0ccnden.Bj d ls eene openlng,waarin men mend van k%,ofIX maakt met den teruggeeen handvatselkan vastschroeven.Dâârhoudt
men het instrument met de regter hand vast,
wanneermen den hoekafstand van X enZ wi1
meten.Men brengt het vlak van den sextant
in hetvlak,dat doordie beide punten en het
o0g w ordtgevormd,en men draaithem z00-

kaatsten straal AE een hoek I'.EA , welke

dubbelz0oFrootisa1sde hoogte van d b0ven den horlzon.Men brengt ter waarneming
daarvan den sextantin een verticalen standj

rigt den kjker op hetspiegelbeeld van den

kunstmatigen horizon en verschuift de alhi-

erp
lang om ?totdat men door den kjker en het dade totdatnaen het beeld van het voorw'

onverfoellede gedeelte van den spiegelH I het
links gelegen punt aanschouwt.Nu verschuift
m en de alhidade, eerst op het nulpunt gebragt,met de linker hand langs den verdeelden rand t0t dat m en in het vertbelied gedeelte van dien spiegelo0k hetbeeld van het
regts gelegen punt Z waarneemt.Dit beeld
is door eene dubbele terugkaatsing ontstaan:
het van Z komende licht valt eerytop den
spiegelC.E,gaatvandaar naarden spiegelIS
en w ordtdoor dezen teruggekaatstin de rig-

00k ontwaart in den halfverfoelieden spiegel.
De boog,van den rand afgelezen,ishetdubbel van den gezochten hoek FE A , zoodat

men het afkelezen ejfer door 2 moet deelen
om den hoek fz te verkrjgen.
De eigenljke ultvindervan den sextantis
Newton)eene door hem vervaardigde afbeelding en beschrjving van dit instrumentwer-

den in de nalatenschap van H alley gevonden,
wesbalve laatstgenoemde ook we1 voor den
uitvinder isgehouden.Mayeren Bordahebben
ting van de as van den kjker.Zoodra de van den sextanteen geheelen cirkelgemaakt,
en op voorstel van Steinlteil hebben Pistor

é'N

enMartinsaandatinstrumenteenebelaagrjke

#

verbetering aangebragtdoorin plaatsvan den
grooten spiegeleen prisma te bezigen.
Reztant is voorts de naam van een klein
sterrebeeld,ten noorden en Oosten grenzende
aan de Leeuw en ten zuiden en westen aan
de W aterslang;hetisdoorH erelinsingevoerd
en bestaatuiteenige kleine sterren.

Sexte (Een)isde zesde toon op den ladder, van een bepaalden grondtoon uitgaande.

Hj komt voor a1s interval en kan groot,
klein en overgrootzjn,terwjlhjvolgensde

d

oude theorieënt0tdeonvolkomeneconsonanten
behoort.De kleine sexte bevat 3 geheele en
Y

p

J'

2 groote halve toonen (bjv.e-c) en zjne

verhouding is 5- 8jdoch deze bestaatsle:hts
tussehen e- c,:s- d en h- g.D e groote telt
4 geheele toonen en een grooten halven toon;

xjne verhouding is 3 :5,en deze komt voor
Fig.2.De sextant.

tussehen d- h en g- e. De overgroote lleeft

5geheeletoonen(f-dis)meteeneverhouding

beide beelden zamenvallen,zet men de alhi- van 128:225.
dade vast en bevordert de naauwkeurigheid
Sextet (Een)is eene eompositie voor zes
van het zamenvallen door middelder micro- stemm en ofvoor zes instrumenten.Als zang-

meterschroef.Het is duideljk,dat degrootte stuk komt het dikwjls in de opera voor,
van den hoek X KZ thans op den verdeelden vooxal in de inale,en a1s instrtlmentaalm urand kan worden afkelezen. Omdat de hier ziekstuk draagthet den naam van seœtuor.
gevormde hoek halfzoo groot is als de werSextius ot
' Sestius is de naam van een

keljke,teltmen erhalvegradenvoorjeheele. Romeinsch geslacht. Tot de leden behoorde

W i1 men de hoogte van een hemelllchtb0- L'
gcius k%zfl.
s, die 10 Jaren achtereen het
ven den horizon m eten, dan bezigtm en op tribunaat bekleedde en in 366 de eerste plezee als onderste punt een zoodanig in den beler was, die tot consulwerd benoemd.q zsdafff:,
:streed in hetzuiden van Transschjnbaren horizon.Aan land maaktmenge- Ca.)'u.
bruik van een kunstmatigen horizon.Deze is alpjnsch Gallië met roem tegen de Averners
eene volkomenhorizontaalgestelde,weerkaat- en Salluviërs en stichtte de stad Aquae Sexsende opqervlakte,bjv.een bakmetkwik of tiae,hethedendaagsche Aix.- P ublilts& ateer, A ln ;g.2. H ierop valt van een ver- tius was in 57 als volkstribunn met Moli

wjderd voorwerp S delichtstraal8A ,welke jverig werkzaam Om Clcerovanzjneballingteruggeworpen wordt naarE.Verlengtmen schap te ontheFen; hj werd op aansporing
ie 1jn XA n%rC,dan heeftmen in r
zpj van Clodil
u in 56 van omkooperj bj de
8*
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verkiezingen qnvangeweldenarj beschuldigd, ri
ng der infanterie te onderscheiden.Na het
maar d00r C'
%eero in eene bewaard gebleven slulten van denvredezag hj zich belastmet
de
inspectie der kavallerie, werd in 1767
redevoering met goed gevolg verdediyd.In
53 bestuurde hj a1spraetorCilicië,enlnden bevorderd t0t generaal der kavallerie, en

burgeroorlogtusschenPompqinsen Caesarbe- overleed te Minkowskibj Namsiau den 7den
hoorde hj eerst t0t de partj van eerstge- November 1773.Hj was de grootsteruiternoemde rn latert0tdievan Caesar.
generaalvanzjn tjd,en in 1784verreeszjn
Sexuéel stelsel ofstetselO a Iânnaeu , standbeeld ep deW ilhelmsplatzteBerljn.
zie onder Plantenknnde.
Sexuéle m oraal is hetstelselvan hen,
die ter leniging van den nood den arbeidende
klasse verlangen,dat bj haarhetverwekken
van kinderen in hethuweljk opkunstmatige
wjze beperkt worde, - , een stelsel! dat
volgens hunne tegenstanders onnatuurljk en
derhalve imm oreelis.

SeyFarth (Gustav), een verdiensteljk

oudheldkundige,geboren den 13denJulj1796
te Uebigau in de provincie Saksen,studeerde

te Leipziq in deletteren en godgeleerdheid,
vestigdezlchaldaaralsjrivaatdocentenwerd
erin1825buitengewoonhoogleeraarindewjsbegeerte en in 1829 gewoon hoogleeraar in de

oudheidkunde.Op eenereisvan3jaren(1826-

dapper
Seydl
it
zssljsFr
edrich W ilhelm von), een 1829) in Zuid-Duitschland,ltalië,Frankrjk,
Pr
ui
chi
generaal,jeboren den 3den Engeland en Nederland verzamelde hj meer
d
an10000afdrukken,afgietsels,doorgetrokken
teekeningen en afschrlften van Egyptische

Februarj 1721 te Calcar bg Kleef,trad a1s
pagein dienstbj den markgraafvonScF
l'
lt
lddfj
voortsin 1739 bjeen regimentkurassiersen
z
i
c
h
r
e
e
d
s
i
n
d
e
n
e
e
r
s
t
e
n
S
i42
léonderscheidde
het voorjaar van 17
zischen O0rl0g. In

monumenten en Koptische handschriften.Sedert 1855 was hj werkzaam te St.-tzouis,
later te Dansville in den Staat New York als

werd hj bj Ratibor gevangen genomen en leeraarin hetHebreeuwsch.Hj schreef0.a.:
naar Raab gebragt, maar reeds na weinige XDe lingua et literis,veterum Aegyptiorum
weken uitgewisseld en door den Koning tot (1825- 1831)'',- pRudimenta hieroglyphices
ritmeester derhuzaren benoemd.In dentwee- (1826)'' - gsystema astronomiaeEgyptiacae
den Silézischen 00r10g streed hj dapgerbj (1826- 1833, 5stukkenl',- punserAlphaHohenfriedberg en nam zelf den Sakslschen bet,ein Abbild des Thierkreises (1834)'',ge
raal von Sc/zlicAfl.i çevangen,waarna pAlphabeta genuina Aegyptiorum et Asianohjneb
evorderd werd t0tmaloor.O0k bj Sorr rum (1840)'', pDie GrundsâtzederMythoonderscheiddehj zich doorzjnevoortreFeljke logie undderalten Religionsçeschichte(1843)'*,
kavalleriecharges.ln1753werdhjkommandant - pchronologiasacra(1846)'',- en pGrammaVan een regimentkurassiersen 1755 kolonel. tica aegyptiaca (1855)''.Ook vindt men van
Hoogen roem als kavallerie-aanvoerder ver- hem op de boekerj der universitritteLeipwierfhj vooralin den Zevenjarigen 00rl0g. zig een rlfoptisches W örterbuch''in 4 folioIn den slagbj Kollinwierphj aanhethoofd deelen inwhandschrifl.
van 10 eskadrens een regiment intànterie
Seym our isdenaam van een aanzienljk
overhoopr' daarop 2 regimenten ruiters en Engelseh geslacht meteen stamboom ,welke
dekte den aftogt der Pruissisehe infanterie. een aanvang neem tin de dagen van W illem
Tweedagen daarna zag hj zich benoemd tot de Veroreraar. Van de leden noemen wj:
lr,in den aanvang der 16deeeuw
generaal-maloor.Den TdenMeptemberversloeg John detyvlo/

hjbj Pegau de Oostenrjksche kavallerieen
verdreef den 19den van die maand met 20
eskadrons de Franschen en de Rjksarmee uit
Gotha.Kort vöör den slag bj Roszbach werd
hj opperbevelhebber der kavallerie en besliste dien dooreenschitterendenrtliter-aanval,
zoodat hj t0t luitenant-generaal bevorderd
werd. W egens eene womde vertoefde hj 4

sherif van Somerset en Dorseten door zjne
dochter Janeschoonvadervan koning Hendrik
VH L Zjn oudste zoon werd pair en stamvader der hertogen van Somerset(zie aldaar).
Een andere tak van datgeslachtverkreegden
titel van lord Conway. Van dezen is Henry
,%,-o'
= -& Alznly afkom stig, in 1761 aanvoerder der Engelsche troepen onder prins IkrdL-

maanden te Leipzig.Bj den stouten teruq- nand fllzlBrunswljk,in 1765 staats-secretaris
togt uit Moravië d00r Bohemen naar Silézlë en in 1795 als veldm aarschalk ovekleden.
ranâs werd in 1793 markies
in den zomer van 17,58 dekte hj deachter- Zjn broeder I'
hoede.Bj Zorndorfvoerdehj beveloverde DGn H ertford en overleed in 1794.T0tdezen
kavallerievan den linkervleugelen veroverde

tak behooren:Franeis C#t
zrle,
: Seymonr Con-

eene batterj-@Bj Hoehkirch dekte hj den '
zly, derde markies ran Hertford,een gun?
terugtogten in den slag bj Kunersdorfmoest steling van koning George TF en overleden
hj op lastdesKoningszjneuitmuntendep0- den lsten Maart 1842, - 'Rohard zvey-ovr
sitie tegenover Lawdon verlaten en den laat- Conway,vierde markies van A'
:e(/'
or#,oversten ram pspoedigen aanval op de Russen 0n- leden in 1870,- en de tegenwoordigevjfde
deryteunen waarbj hj zwaargewond werd. markiesvanAàrf/br#,nameljkFraneisCJ,
Jr!d.
:
Nu begafhj zich naarBerljn,traderin het Hwgln t
gdy-ozlr, geboren den lldenFebruarj
huwelpk
- met de gravin non Racke en voegde 1812. De vader van laatstgenoemde was de
zich daarna weder bj hetleger.Hj nam in beroemde admiraal sir George Fre#drïck Sey1760 deel aan de verdediging van Berljn, zzlovr,geboren in 1787 en overleden in 1870.
Tot dit geslacht behoort o0k de diplowerd het volgende Jaar toegevoegd aan de
armee van prins S einriclten wistzich in den maat sir Geor.qe H amilton tgey-ov , geboren
slag van Freiberg (1762) ook bj de aanvoe- in 1797. In 1817 werd hj atœché bj het

SEYMOUR- 8CHIFTE8BURY.
Britsche gezantstthap te '
s Gravenhage, in
1829 secretaris van lord QAstlereaglt,wasbj
verschillendelegatiën werkzaam ,voorts:aehtervolgens gezant te Florence,Brussel,Lissabon,Petersburg en W eenen,en zag zieh in

11T

rjk,doch werdin 1499doorLohmi;kXfTuit
zjn hertogdom verdreven,geraakte in 1500
in gevangenschap in Frankrjk en overleed
in 1510 te Loe,
hesindenKerker.- Zjnzoon
Masslmilianot
g/àrzcverdreefmethulpderZwit-

1858 gepensioneerd.- Van de ljn Domerset sersin1512deFranschenwe1wederuitX'ilaan,
vermelden wj n0g sir Tltomas ddt
yelt/lr,een maarwerdin 1515 doorFransJbjMarignano
broeder van den eersten hertog en in 1547 geslagen en moesttegen eenjaargeld afstand
t0tbaron Deymonr en groot-adm iraalverheven. doen van Milaan. - Zjn broeder Franeeseo
Dezetradna hetoverljdenvanHendrLkVIII X t
zdc Sforza,sedert1521hertogvanMilaan,
in hethuweljk metdiensweduwe Cathnrina werd in 1529 doorkeizer KarelF weder met
Parr,nam later deelaan eene zamenzwering

dat hertogdom beleend en overleed den 24sten

teqen zjn broeder,dong naar de hand van October 1535, waarna Karel F in 1540 Miprlnses E lizabetn, en werd den loden Alaart
1549 onthoofd.
Onder den naam Reymonr vermelden wj
eindeljk Horatio Seymour,een Am erikaansch
Btaatsman.Hj werd geboren den 3lsten Mei
1810 te Pom pey in den staatNew York als
de telg eener oud.Engelsche Puriteinsehe fa-

milie, welke gedurende den vrjheidsoorlog
aan Amerika belangrjke diensten bewezen

had, bezûcht het Geneva.collége,daarna de
universiteit en vestigde zich in 1830 alsadvocaat te Utica.In 1841werd hj lid vanhet
W etgevend Ligchaam en in 1852 gtAuverneur
van New York,welkebetrekkinghjin 1862
VO0r de tw eede maalbekl
eedde.Hj behoort
t0t de democratische partj en WaS in 1868
naast Grantcandidaatvoorhetpresidentschap
der Vereenigde Staten. (1411)1i
(
' verkreeg echter
p
,.
kj
zeerNveinig stemmen en verliettoen de staat-

laan alseen vervallen Rjksleen toekendeaan
zjn zoon,.later Pkili
ppns 11, koning van
Spaqje.
Sgram tto-schildering , afkomstig van

syrayare (krabben) isde naam van eene in
Italië uitgevonden soort van muurbeschildering. D e zwarte grond, uit kalk, zand en
koolstof bestaande,w ordt met eene dm lne
gipslaag bedekt en daarop het carton doorgetrokken,w aarna de schaduw meteen puntig

jzer door het streepsgewjs wegkrabben der

gipslaag w ordtaangebragt,zoodathet geheel

eindeljk het voorkomen heeft van eene teekening of van eenekopergravure.Bjna alle

oudesgraëtto-gewrochtenzjnverlorengegaan;
men heefter echterhier en daar in Dultschland, vooral in Silézie, uit de 16de en 17de

eeuw , en in den jongsten tjd is die kunst
weder in toepassing gebragt.

Shaftesbury. Onder dezen naam verSforza ls de naam van een beroemd Ita- melden wj:
liaansch geslacht, dat in de 15de en 16de
uLnthony Asltley Cooper, eersten graaf nan
eeuw zes hertogen schonk aan Milaan. De tsWt
z//6yl'
yry een Engelse,h staatsman, gebo8tam vader M nzio d'A ttendolo, geboren den

kundige loojbaan.

ren den 22sten Julj 1621 in hetgraafschap
lodenJunj 1369,wasdezoon van een land- Dorset.Hj studeerdete OxfordenteLonden

bouwer te Cotignola in Romagna en werd
door moed en beleid een van de vermaardste

in de regten,werd in 1640 lid van het Par-

lement en erlangde hier donr zjnewelsprebendehoofden (condottiéri)van die dagen.Htj kendheid grooten invloed. Bj den aanvang
wasachtervolgensindienstvanonderscheidene van den Burgeroprlog voegdehj zich bj de
Vorsten en werd onder koningin Johanna 11 Parlementspartj,kwam laterin botsing met
besehouw d als een steunpilaar van den Na-

Cromwell,werd in 1659,na diensdood en na
den val van R icltard Cromwell,lid van den
republikeinscben staatsraad en Nverkte m et
generaal M onk niet weinig mede tot de
restauratie der Stnarts,Onder K arel11 werd
ZjnonwettigezoonErancescoà/brzcvolgde hij lord-luitenant van Dorset, in 1661 als
hem op,w asachtervolgensindienstvanM ilaan lord A sltley lid van het H oogerhuisenin 1672
Venetlé en Florence,en werd de schoonzoon,
graaf van sAc/feq
Blry. Hj behoorde in 1669
en opvolgervan FilippoA crïtzTiscontl,hertog tot het beruchte Cllcl.ministérie, dat het
van Milaan (1450).Hj voerde wjze verorde- absolutismus en hetR.KatholicismusinEngeningen in, veroverde Genua, verbond zich land wilde herstellen,en w ist de draden der
met verschillende Hoven en overleed den8sten politiek in handentekrjgen.Daarde Koning

politaanschen troon. Hj vond zjn einde op
den 4den Januaxj 1424 bj den overtogtover
de rivier Pescara.Den naam Rforza(Geweldenaar)ontving bj van graafAlberiqo Wceàicso.

Maart 1466. - Zjn oudste zoon, Galeazzo meande,dat hj doorSpanjewasomgekocht,
Acgïtz Sforza,gebgren in 1444,volgde hem ontving hjin 1673zjn ontslagenkwam aan

op,maar bezweek den 26sten December 1476 het hoofd der oppositie in het Parlement.Navoor het staal van zaâmgezworenen. Daar datditlaatste voorden tjd van 13maanden
zjn zoon Giovanni Galeazzn Rforza slechts verdaagd Nvas1bestreedhjmethevigheiddien
eenige maanden oud w as,maakte dienso0m , stap des Koningsa1sonwettig.Hj werd desT4ldorieo elA prp,zich meestervan hetgezag wege veroordeeld, voor de balie van het

en ruimde zjn neefuitden weg,vermoedeljk door vergif.Om de heerschappj tebehouden,spoordehj Karel VIII,koning van
Frankrjk,aan t0t een oorlog tegen Napels.
maarbragtdaardooronheiloverzjneigen Huis.
Later verbond hj zieh dan ook tegen Frank-

Hoogerhuis op zjne knieën verschooninr te
vragen, en toen htJ zulks weigerde, wlerp
men hem in den Tower.Na hetherkrjgen
zjner vrjheid prikkelde hj den haat des
volks tegen de R.Katholieke zamenspanning
Van 1678, bevorderde de uitsluiting van den
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R.Katholieken hertogvan Yorkvanden Engel- Staat Massachusetts. In 1875 telden de Shaschen troon en deed hetministérie Danbyval- kers 2500 zielen, verdeeld in 58 familiën of
len.Hoewelde Hofcamarilla geweldigophem 18 vereenigingen,welke in zeven Staten ver-

gebeten was,verkreeg hijin Maart1679 het strooid zjn.Een eigenaardig kenmerk isbj
voorzittersehap in den staatsraad. Met ver- hen de ongehuwden staat, zoodatdeze sede
dubbelden jver werkte hj nu aan bovenge- alleen door proselieten kan bljven bestaan.

m elde uitsluiting, poogde den troon te be- Daarenboven heerscht in hun midden eene
zorgen aan den hertog ran A OAIPCPMJA en be- vol
komenegemeenschap van goederen,enbj
raamde in 1681 metMonmoutlt,R%88ell,Al- hen vindtzaen voorzekerheteénige voorbeeld
oç
drzlpsSidne,enz.hetbekendemRyehouse-plot''. van het honderdlarig bestaan van ztllk een

Hj vreesdelntusschen voordeontdekkingen toestand. Eigenaardig ztln voorts hunne naar
nam in 1682 de vlugt naarAm sterdam :waar dansen zweemende bewegingen bj degodshj den zden Januarj 1683 overleed. Zjne dienst;deze worden ineenesoortvanoptogtin
rMemoirs,lettersand speeehes''zjn eerstin tweedoordeyerschillendegeslachtengevormde
1860 uitgegeven.
kringèn onder handgeklap en bj hetzingen
A nthony z.qAldty Cooper, derden graafran van een loqieduitgevoerd.00k isbj hen een
zg
/lcffeq
sàfxr:
y,een wjsgeerig schrjver en een Xdoodendans''in zwang,z00vermoei
jend,dat
kleinzoon van den voorgaande.Hj werd ge- de dansenden vaak uitgeputter aarde vallen.
boren te Londen den 26sten Februarj 1671, De gemeentewordtdoorouderlingen bestuurd,
reisdeinFrankrjk,ItaliëendeNederlanden, doch er gebeurt niets door bevelofdwang.
wjdde zich aan dewetenschap,werdlidvan De geloofsbeljdenis der Shakers isbevatin
het Parlement, nam in 1700 zitting in het hetg'
restimonyofChrist'ssecondappearance''.

Hoogerhuis,waarhj de politiek van koning In vele opzigten komen zj metdeKwakers
W illem III ondersteunde,doch keerdeweldra overeen;0okonderscheidenzj zichdoorvljt,
naar Nederland en in 1711 naar Italië terug! eerljkheid en eenvoudigheid van levenswjs.
en overleed te Napels in Februarj 1713.Hj Hunne werkplaatsen,w aar vrouw en en manis de stichter van de Schotsehe school der nen in afzonderljkevertrekken arbeiden,zjn
zedeljke wjsbegeerte,en zjne werken zjn uitmuntend ingerigt en zj leggen zich met
in het licht verschen onder den titel:rcha- jvert0eop den landbouw.Onlangsisin Enracteristics of men, manners, opinions and

geland o0k wedereene gemeentevan Shakers

times(1713,3 dln;nieuwe druk 1809)''.

Verrezen.

Antltony H.
sAley Coopertzevenden graafran
ltx
tg/
-/
fdq
sàlry,geboren.den 28sten April1801.

Shakspere (William), Skakespeare of
Sl
t
akspeare,de yrootste dramatische dichter
Hj nam eerstzittinginhetLagerenin 1826 van EngelandjJa, van de geheele wereld,
in het HoogerHuis,jverde zeervoor dever- aanschot
lwde hetlevenslichtin hetlandstadle
betering van den toestand der arbeidende Stratford on Avon in April 1564.Daarin die
klasse en maakte zich bovenalverdiensteljk dagen hettoedienen van den doop gewoonljk
door de stichting van scholen voor havelooze plaats had op den derden dag na degeboorte,

kinderen (ragged schools).

en daar hj den doop ontvangen heeftop den

Shakers(schudders,sidderaars)isdenaam 26sten April, z0o wordt de 23ste van die
van eenespiritualistischesectein Noord-Ame- maand algemeen voor zjn geboortedag ge-

rika, welke zich omstreeks hetJaar 1747 te houden.Zjn vader,John z
g/zlll
.
vere,k0n verManchester van de Kw akers afscheidde,naar moedeljk niet eens lezen en wasvolgenseen
Noord-Am erika verhuisde en hier vooraldoor documentvan 1556 handschoenmaker,terwjl
A nna Leeeen eigenaardigen stem pelverkreeg. hj in 1579 o0k yeoman (bezitter van een
Deze, de dochtervan een hoefsmid en gebo- vrj eigen goed) genoemd wordt. Van zjne
ren teM anchester in 1736, was meteen aan beide huizen te Stratford w ordt volgens de
den drank verslaafden smid in het huweljk overlevering een huisin de H enleystraatvoor
getreden en kwam wegens het verlies van de geboorteplaats vjn den dichtergehouden.
v dre trouwde in 1557 met een
achtkinderen aan hetmjmeren.In 1774ver- Jolbn tg/zlllt
trok zj naarNoord-Amerika,waarzj in de vermogend meisje,M ary Arden,die uitde
nabjheid van Albany de eerstegemeentedel' nalatenschap van haren vader eene aanzienShakersteW atervlietstichtte.Zjbelasttezich ljkebouwhoeveontving.Ileteerste kind uit
als rMoeder''in den naam van Jezlts Oleïdfl.
: dithuweljk was een meisle,Janegeheeten
m etdeleidingvan dienbroeder-enzusterkring, en in 1558 gedoopt.Joh,
n&
Vc7redr: wasdus
deed zich door zeven oudsten bjstaan.voerde een gezeten man en 00k zeer geaeht,daar
gemeenschap van goederen in en hielddebeide hjt0tde14aldermen vanStratfordbehoorde,
geslachten van elkanderverwjderd,daarzj ja,zelfs t0t eersten regtsbeambte (high baihet huweljk a1s de oorzaak dertoenemende 1iF)en in 1571 t0teersten alderman gekozen
onzedeljkheidbeschouwde.DeShakersgel00- werd.llet schjntechter,datzjnezaken in
ven, dat Cltrotus in de gedaante van Anna 1577 zeer achteruitgingen, daar hj in 1578
Lee ten t'
w eeden male op aardeversehenenis, zjne bouwhoeve meteene hypotheek bezwaom ook aan hetvrouweljk geslachtverlossing ren moest. Zjne omstandigheden werden inte brengen,en zj verzaakten hun geloofniet, tusschen in de volgende Jaren allengs onguntoen de pMoeder/', hoewelzj zich zelve on- stiger.Hj werd niet alleen van zjn ambta1s
sterfeljk had verklaard,in 1784overleed.Het alderman ontzet, m aar wegerls schulden in

mi
ddelpuntderçemeenten vanShakersvormt de gevangenis geworpen,doch in 1592 weder
de in 1792 gestlchte pBerg Libanon''in den op vrje voeten gesteld.Uit;ie bjzonderhe-

SHAK8PERE.

den bljkt,dat de Jeugdu
ige dichtervan zjn
14dejaar af in debekrompene omstandighedenzjneroudersmoestdeelen,zoodathjwaarsehjnljkzelfsvaneendegeljkschool-onderwjs
verstoken bleef.Deouderljkewoningk0n dit
gemisnietvergoeden,daaro0k zjnemoeder
onervaren 'vasin de schrjfkunst.Intusschen
m aaltte W illiam gebruik van de kostelooze
school(freegrammarschool)teStratford.Dââr
leerde hj Latjn, wallt het is boven allen
twjfel verheven,dat hj de tooneelwerken
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schrjverstenbehoevevanzjntjdomgewerkt,
zoodatzjne oorspronkeljkheid zich gaandeweg krachtiger ontwikkelde. Tevens leerde

hj zich allengsbetervoeren naardeeischen
van hetpubliek.Evenals ln de oude pmysteriën''en pmoraliteiten''alleyorische personen

optreden,zoo zien wjo0k ln deoudstestukken van M akspere eene neiging tot allegorie

e
n t0tverpersoonljkiny van afgetrokkenebegrippenj en deze neiglng gaat gepaard met

eene gezwollen taal, voortspruitende uit de
van Dlneea, P la%tns en Terentiusin de oor- lezing der werken van Dlneca; een en ander

jkt vooralin den p'
ritusAndronicus''.Met
spronkeljke taalgelezen heeft.Daalenboven bl
oefende hj zich ln het Fransch en vermoe- betrekking t0t rlfing H enry VI''heeft m en
deljk ook in het Italiaansch. Ongetwjteld (doch zonder voldoend bewjs) de meening

heefthj tevens kennisgemaaktmettooneel- geopperd, dat het tweede en derde gedeelte
gezelschappen, die vöör en na te Strattbrd van ditdram a afkomstig is van M arlowe.Invoorstellingen gaven, en het kan niemand tusschen blt
jkt het meesterschap van Shakverwonderen,dathj hetvoornemen opvatte, spere overdetaalreedsin 1593 in hetlyrisch
, dat hj in de
alstooneelspeleren tooneelschrjverteLonden gedieht: rvenus and Adonis''
zjn fortuin te beproeven. Hoorstwaarschjn- opdragtden reersteling zjnervinding''noemt.
1jk isdezo-.
jarige Shakspereln 1584nog in W elligt is datvers nog te Stratford geschrezjne geboorteplaats geweest, waar hj toen ven. H ierop volgde in 1594: r'rhe rape of
gelegenheid had)de stukken te zien,doorde Lucrece''in zevenregelige coupletten.ovenus
tooneelspelers der Koningin,voorts door die and Adonis'' werd van 1593 t0t 1602 zesder graven ran W tvcd.
sfdr en Esseœ ten too- m aal, en rluucrece''in omstreeks denzelfden

neele gebrapt.Merkwaardiqechterishet,dat
hj n0g vöo'r zjn negentlende Jaar metde
26jarigeAnnaW'
J/AJZt?
tZ,
'
f
/inhethuweljktrad.
Zes maanden later, 26 Mei1583,werd hun
eerste kind gedooyt.Van zjne echtgenoote
weten wj voortsnletsanders,dan datzjde
dochter w asvan een eigenerfde en haren man
omstreeks7Jarenoverleefde.Rhaksperescheen
weinig aan haar gehecht te wezen,daar hj
haarbj zjn vertrek teStratfordachterlieten
haar in zjn testament het op lln na beste
bed vermaakte, terwjlhjhetbestetoewees

tjddriemaalgedrukt.
Nadat Sltakspere reeds tusschen 1604 en
1606 het bedrjf van tooneelspelerhad laten
varen,bepaalde hi
j zich bj hetschrjven van
tooneelstukken.ln 1613 of 1614 keerde hj
tertlg naar zjne geboortestad,waar hj over
een aanzienli
jk vermogen beschikken kon.
Reedsin 1597 had hj ereen deraanzienljkste
huizen gekocht en vöör en na kreeg hjer
meer huizen en (
)ok landerjen in eigendom.
Tn 1608 vzerd zjn jaarljksch inkomen ge-

schat op 300 pond sterlinp,overeenkomende

aan zjne geliefde dochter Dwsanna. Voor met 1000 pond sterling ln onzen tjd.Niet

'toverige is hetgebleken,datShakspere wel- lang echter was hethem vergund, de vruch-

dra teLonden een aanzienljk vermogen ver- ten van zjn arbeid te genieten.Nadathjin
wierf, zjne familie te Stratford dikwjlsbe- M aart 1616 een uitvoerig testament had 0pzochten eindeljk in zjnelaatstelevensjaren gesteld,overleedhjdenz3stenAprildaaraanzich aldaar vestigde.Intusschen is het niet volgende.Twee dagen laterwerdztlnstoleltjk
eens naauw keurig bekend,w anneer Rltakspere overstshotin de kerk te Stratford bjgezet,en
naar Londen is vertrokken;ook wetenwjniet men vermeldt,dathtjzelfzjn grafschriftverof hj in Maart1585,toen zjne vrouw hem vaardigd heeft. Eenige jaren later werd die
tw eelingen schonk,nog aldaar vertoefde.Uit rustplaats met zjn borstbeeld versierd. Zjne
die dagen is zeker hetverhaalafkomstig van weduwe en zjne dochter Rnsanna, gehuwd
zjne wilddieverj op de goederen van sir metden geneesheer dr.Hall, zjn naasthem
Tltomas .rzfcy, zoodat de strooperin handen teraarde besteld.
viel der policie en zich wreekte door een
Laten wj thans onze aandachtvestigen op
spotvers op sir Thomas te schrjven.De ge- de geleideljke ontwikkeling van den grooten
heele legende w ordt echter op goede gronden dramaturg.Aanvankeljk betrad hj den weg,
tel ngesproken.00k andere verhalen,welke door zjne voûrgangersen tjdgenootenafgebageen geloofverdienen,zjn van Shakspere in kend. Tndien rrritus Andronicus''door hem
omloop.H et oudste geschrift,waarin op hem geschreven is (watdoorsommigen verzekerd

gezinspeeld wordt, is van Robert Greene) endooranderen Ontkend wordt),behoortdi
t
daarin spreekt deze van een tooneelschokker stuk t0tde eerste,welke hj leverde.Men
(shake-scene), bljkbaar eene woordspeling ontwaart daarin sporen van een uitstekend
op Shakspere.W j weten voorts,dathj 0m- genie, maar tevens overlading en gezwollenstreeksdlen tjdzjn rllendrik V1''
,- p'
ritus heid. rpériclés'' wordt door sommigen beAndronicus''1- DComedyoferrors''1- DLove's schouwd als eene gedeelteljke omwerking
labour lost'' enz. reeds had ten tooneele ge- van een ouder stuk,en door Dryden als het

b
ragt!terwjl andere, zooals: pRomeo and eerste van zjne hand;trouwens het heeft
Jullet'' enz., in ontwerp gereed lagen. Ver-

kenmerken, die aan Shakspere eigen zjn.
moedeljk heeft hj naar de gewoonte van Zelfs n0g omtrent het eerste gedeelte van
die dagen alstooneelspelerstukkenvanoudere

Henry VI'' bestaat verschil van meening
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verkreeg
omtrent de echtheid; den twjfel aan deze zinnigste gewrecht van Dhak.vre, '
laatste grondt m en zoowel op de historische zjn tegenwoordige gedaante in 1601- 1602.
fouten als op de taal. Daarentegen Yrorden De stof, aan k%aœo Grczzz-cfïcl.qontleend,is
het tweede en derde stuk dezer trilogie 0n- met geniale dichterljke vrjheid behandeld.
voorwaardeljk aan hem toegekend.T0t zjn V00r zjn srlulius Caesar'' bezigde hj de
eerstetjdperk behoorenwjders:rrhecomedy levensbeschrjving van Plntareltws in deEnof errors'' en o'rhe taming of shrew''. De
eerste is ontleend aan de pM enaechm i''van
Plautusen de tweedeaan een ouderEngelsch
stuk. De stof van pr
rhe tw o gentlem en of
V0r0I1R1' is ontleend aan den herderroman:

gelsche vertaling Van N orth. Men staat er
verbaasd over,h0ede dichteruiteenebetrekkeljk schrale stof een grootsch dramatisch
kunstwerk heeftopgetrokken.In hetvolgende

XDiana''van M ontemayor.Uit dien tjd (omstreeks 1591) is 00k pluove'
s labour lost'',
V00r een groot deel i
n gebonden stjl,maar
in gang en ontknooping een aanmerkeljken
vooruitgang aanwjzende. Een tegenhanger

van stukken, aan de Engelsche geschiedenis
ontleend;het bereikttrouw ensnietde hoogte

Tusschen 1591en 1595 schreefhj vermoedeljk:pRomeoandJuliet/',hethartstogteljkste,
gloejendste drama van Sl
takspere, ontleend
aan een dichterljk verhaalvan Arth'
urWr/pà:

schjnltjk in.1605 vervaardigden pMacbeth'',

jaareindigdehj metrHenry VIIl''dereeks

dervoorgaande.In 1603 schreefhjdesgeljks

hettreurspel:rMeasure fbrMeasure''dediey-

zinnige omwerking eeneraan Giraldo CiafAlo
daarvan is: XAll's well that ends well'',in ontleende stof.Orootscher n0g dan pothello''
hen 1603 en 1606 vervaardigde:
eenvoudigen,krachtigen stjlen ontleend aau is de tussc.
XGiletta de Narbonne''van Boeeaeeio.Het is DKing Lear'',waarin de krankzinnigheid van
eene schitterende hulde aan hetvrouweljk ge- den ouden vorst metphysiologische waarheid
slacht.Vermoedeljk ishetomstreekshetjaar en schokkende kracht is voorgesteld.N0g ge1605 in den tegenwoordigen toestand gebragt. weldiger is de tragische krachtvan denwaarnaar veler oordeelhetverhevenstedrama,dat

oûit geschreven werd. Vermoedeljk volgde
daarop rAntoniusandCleopatra(1607- 1608)''
,

(1562). Het draagt de kenmerken van een dat zeer verschillend beoordeeld werd,- en

schrjver,vanJeugd en mingevoeldoortinteld. daarna Troilus and Cressida'' een verwonO0krMidsummernight'sdream''metzjnetegen- derljk stuk,dat men we1eens eene parodie
stellingen en alliteratiën zonder scherpe ka- op de zangen van Homerws heeft genoemd.
rakterteekeninq rekent men t0t de oudere Hetiseen treurig-eindend bljspel.Descymwerken des dlchters. Hier veroorzaken een beline (1609)''van Sltakspereisdoorsommigen
diep gevoel v00r de natuuren een oorspron- verworpen en door anderen hoog geroemd,

keljke humor een betooverenden indruk. doch verdient geen van beide.Zjn pcoriolaHetzelfde kan men zeggen van den uit dien nus (1609 of 1610)''is wat de taalbetrefteen
tjdafkomstigen rMerchantofVenice/',waar- prachtig stuk; doch tot de meest populaire
van de stofte vinden isin de pGesta Roma- behoort zjn T,rimon ofAthens''
,eene zedenorum '', terwjlhetvoldoende bljkt,datdi
t kundig-wtjsgeerige studie,metdonkere kleustuk niet tot een rjper tjdperk des diehters ren,maartevens raetverhevene denkbeelden.
behoort.Dit geldt ook van het nietlater dan Tusschen 1609 en 1612 schreçfhj het betooin 1595 geschreven treurspel:grRichard 111'', verend drama:rrhe tempest'',- terwt
jlzjn
schitterend door tragische kracht,daar in den bevallig stuk:sWinter's talq'',n0g vôôr1612
hoofdpersoon zich de vreeseltike wetderwe- opgesteld,a1s zjn laatste tooneelwerk wordt
dervergeldingopenbaart.In pRichard11''geeft beschouwd.
de dichter eene m erkwaardige les over :rhet
Omtrent de kunstwaarde der dramatische
koningschap door Gods genade en lver de stukken Van Skakpçre is het gevoelen der
onschendbaarheid'', terwjl hj de geschiede- beoordeelaars in verschillende tjden zeer uitnis op den voetvolgt.Debeide gedeelten van eenloopend geweest. Gedurende het leven en
XHenry IV''zjn kort na elkander tusschen kort na den dood des dichters wekten zj
1576 en Maart1578ontstaan;zj onderschei- geenszins die algemeene bewondering,w elke
den zich dooreenvoudigheid van aanleg,maar zich later openbaarde.B6nJPAP,:OIveroordeelt

tevens door eene meesterljke karakterteeke- in devoorafspraak vöôr zjn bljspel:pEvery
ning.Daaropvolgdevermoedeljk:plfinglohn'' man in hishumour''hetonwaarschjnljkein
een dermeestoorspronkeljkegewrochtenvan de stukken van Sltakspere.Ja, laatstgemelde
8ltakmere. Daarentegen is pHenri V'', 0m- geraaktebj zjnelandgenootenschiergeheelin
streeks 1599 vervaardigd, in zjne verschil- vergetelheid,eneersteen paareeuwenna zjn
lendetooneelen zeerongeljk en zwakkervan dood drong de kennisvan zjnestukken door
zamenhang dan een zjnerandere stukkenvan t0thetvaste land van Europa.In Engeland,
dien aard. Ongeveer in dien tjd schreef hj waar een sombere Puriteinsche geest alle
de bljspelen:rAs you like it',- rMuch levensgenot verbande,w erd eerstin 1740 de

ado about nothing'', - rrrwelfth-night, or aandachtwederopdi
en yenialendichtergeveswhat y0u will'' - en p'l'he merry wives of tigd, vooraltoen GarrIek de qguren zjner
dr
ama'
s
op
ee
ne
W indsor'',welke laatste volgens deoverlevrmeesterljke wtize vertoonde.
riny op uitdrukkeljke begeertevan koningln ln Duitschland is hj vooralbekend geworden
Eluabetl
t vervaardigd werd. O0k ontstond door Lensing, die zjne voortbrengselen vertoen (1600) naar een verhaal uit de rrlleko- geleek m et die derFranschetreurgpeldichtersj
tomm ithi'' van GLraldo G pfMo het som bere in dien tjd de wetgevers in 0ns werelddeel.

stqk;,othelln''j- en de sHamlet'')hetdiep- De kennis 4er drama'
s v&n M aknpene wer;

SHIKSPERE- SHAW .
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er bevorderd door de ongeveinsde bewondering van Göthe en door de vertalingen van
A. < . von &A!:#:!. Daardoor vervielde a1gemeen verspreide meeninqy datdetooneelwerken Van Shakspere nlets anders waren
dan w ilde loten van een onbesnoeiden stam .
Gervinus vooral stelde de grootsche eigensehappen van Rkaksperea1s dramaturg in een
schitterend licht, doch werd eenigermate be-

stad met naauwe, morsige straten,door een
hoogen muur omringd, en uit groote v00rsteden. De haven en de woningen der Eurppeanen liggen ten noorden van de stad.De
vreemde koloniën tellen er8000 Europeanen

stredendoorRiimelinin zjnmerkwaardigboek:
en (1866; 2de druk 1874)''.
pshakespearestudi
Shakspere bezatongetwjfeld aldeeigensehappen van een dralnatisch dichter?ja,hj bezat
ze meer dan iemand vöörofna hem.Hjwist

schen consul,terœjlde beide overige stedeljke besturen hebben.Vöör korten tjd is er

(onderwelke6000Engelschen),enerzjn70000
Chinézen.Zj zjnverdeeldovereenEngelsch,
Amerikaansch en Fransch gebied; dit laatste
bevindtzich onder het beheer van den Frano0k een D uitsch consulaat gevestigd en het
1 Euroaantal1)uitschersis er nietgering.De

pésche wtjk heeftfraatle,breedestraten,prach-

een overgeleverd ot'uitgevonden onderwerp tige gebouwenjgasverlichting,clubs,dagblain een levendig tafereel te herschepqen en den enz.?maarde levenswjs Iserzeerduur.
met wjsgeerige menschenkennis zich ln den De gemlddeldejaarljksche warmteyraad betoestand der handelende PerSonen te plaatsen. draagter 170C..dezrootstezomerhltte38OC.

kkste
-winterkoude- 4,5oc.
In elken gemoedsplooidrong hj door,en hj en deaanmerkelj
sprak de taal van elken stand, van elken

De handels-omzethad erin 1875 eenewaarde

leeftjd, van iedere sekse.Hj iseen ziener, vanruim 300 millioenjulden.Shanghaiisde
die als bj ingeving alles schjnt te weten, hoofdplaats voor den ultvoer van thee en den
w at tusschen hemel en aarde ooit geschied invoer van opium. Er zjn onderscheidene
is en n0g geschiedt. Hj verheft zioh op de Europésche banken, verzekering- en handelvleugelen van hetgenie boven de w etten der maatschappjen. Deze stad isvoortshetuitkunst en toch weet hj de verhevenste kunst- gangspllnt van de telegraafkabel naarEuropa
gewrpchten te scheppen. Zjne grootheid als en naar Japan, wordt door de Engelsche en
dramaturg zoeke men niatin de keurigerang- Fransche mailschepen geregeld bezochtenbeschikking en verdeeling derstof,maarbovenal hoort t0t de groote postvereeniging. De Chiin zjne diepe kennis van het menscheljk nézen hebben ex aan de rivier onderscheidene
harten van hetmaatschappeljk leven,in den fnrten gebouwd. In 1876 werd er een spoorrjkdom zjner denkbeelden en in dekracht weg geopend van de stad naar den mond der

zjnertaal.
De oudste uitgave zjnergezamenljkedraCondell.VoortreFeljke uitgaven daarvan zjn
die van Dyee (3de druk 1875, 9 dln), van
Clark en Wrlgb,
t (1863- 1866? 9 dln), de
pracht-uitgave van Ralliwell (1852, 20 dln)
en de mvariorum edition''van F'
arneus (1871

W oesoenr.Intusschen nam de Chinôsehe regéring dlen weg in 1877 over en staakte de
dienst,terwjlzj nietsverzuimtom denhan-

werken van Sltakspere is die van W teland
(1762- 1766), en t0t de beste behooren die
van Delins (4de druk 1876,2dln)en dievan
Boden8tedten anderen(3dedruk 1878,9dln).
Laatstgenoem de heeftook de sonettenvertaald

Allen, verbreedt zich daarna t0thet Lough
Ree, en verder zuidwaarts t0t het Lough

ma's werd bezorgd in 1623 door HemLnge en

del der vreemdelingen methet binnenland te
beletten.

Shannon (De),de voornaamsteriviervan

Ierland,ontspringtin de provincieConnaught

en in het graafsebap Leitrim uithetmeertje
en verv.). De oudste Duitsche vertaling der Clean,stroomtzuidwestwaartsdoorhetLough

(4dedruk 1874).Vroegeren laterzjn onderNederlandsch tooneelbewerkt doorMouljn,
A'bk,Bsryersdi;k enz.,en eene vertaling zjner psonetten'
' door Bsryersdi;k ligt gereed

D erg,beide vermaard w egens hunneprachtige
oevers, en vormtvan Limerick afm et haren

mond eene baaiter lengte van 90 Ned.mjl,
welke btj haren uitloop in den Atlantischen
15 Ned. mjl breed is. De geheele rlvier is
350 Ned.mjl lang. Tot hare zjrivieren be-

scheidene drama's van Rhakspereo0k voor het Oceaan,tusschen Loop Head en Kerrï Head

hooren op den regter oever:de Boyle, Suck
voor de pers.
en Fergus,en op den linker oever:deInny,
Verbazend grootis de literatuurover Sltak- Brosna, Birr, Maigh Askeaton en Cashen.
spere.r
j'
alrjke verhandelingen overdiendich- Zj is van het Lough A llen af bevaarbaar,

ter en zjne werken zjn vooraluitgelokten terwjleenigegevaarljkeplaatsendoorkanalen
in het licht gezonden door de Shakspere,ver- K
wo
rden vermeden.Het Grand en hetRoïal
anaal verbinden de Shannon met Dublln.
deo
zkïlçezlin Engeland en in Duitschland.
Shanghai,eene stad in deChinéschepro- Oroote schepen varen tot aan Foynes, 30
vincie Kiang-soe, sedert 1842 eene vrphaven Ned. mjl beneden Lim erick. Men vangt in
en van eene onbeduidende stad t0t de aan- deze rivierveelvisch,vooralzalm ensnoek.
zienljkste handelsplaats van Oost-Aziëopge- Sedert 1837 zoektm :n bare overstroom ingen

komen,ligt20 Ned.mjlvan dekustaan de door djken tebeletten,maart0tnu t0ezonW oesoeng,eene zjriviervandeJantse-kiang, der gewenscht gevolg.
welke, schoon eene zandbank er n0g altjd
Shaw (Robert Barkley), een vermaard
moejeljkheden veroorzaakt,voorzeeschepen Engelsch reiziger,gebqren in 1829nabjLonbevaarbaar is en door een net van kanalen den,vertrok in 1845 metzjne oudersnaar
in verband staatmetdebelangrjkstejrovin- het vaste land en toefde aehtervolgens te
dën van China.Zj bestaatuiteeneChlnésche Parjs,Sorrento,Lausanne,Heidelberg,Dres-
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SHAW - SHEIL.

4en enz.t0t 1850.DrieJaarlaterbezochthj vloot vôsr Sheerness ten anker. Deze stad
hetMarlborough Collége,eenemilitaireschool, werd in 1667 dooronzen deWfefdringenomen.
waarhjzichvoorhetexamenvangenie-oëcier Nietvervandaar ligtQtleensborough,hetstawildevoorbereiden,docheenezwareziektever- tion der stoombooten uit Vlissingen.
jdeldeditvoornemen.In 1859wogndehj de Shem eld , eene stad in het Engelsche
lessen bj van Trinity CollégeteCambridgeen graafbchap York, aan de D0n en aan den
vertrok vervolgensnaarIndië,om eenethee- mond der Sheaf,aan driezjden doorheuvels
plantage van zjn vader te besturen.Gedu- omgeven, is het centraalpuntvan het spoorrende dien tjdmaaktehj uithetKangaradal wegstelsel, dat Manchester,Hullen Londen
in het westeljk gedeelte van hetHimalaya- verbindt, en tevens eene der perkw aardigste
gebergte onderscheidene togten en drong in fabrieksteden van Engeland. De eigenljke

1868zelfsdoort0tJarkandenKasjgar.Voorts stad bevatslechtsf>briekyebouwen en werkbegaf hj zich in 1870 derwaartsa1slidder zalen en isonophoudeljk ln rook gehuld.De
regèrings-expeditie Onder sir Douqlas,Ft
vdyfA woonhuizen bevinden zich meestal in de
en anderen, trad daarop in 1871 in dienst voorsteden, van welke Eccleshall-Bierlow ,
der vegéring onder lord Mayo, den British Brightside-Bierlow en Nether-Hallam dev00r-

commissioner te Ladak in het westeljk ge- naamste zjn. Men vindt er 100 kerken,een
deelte van Tibet1en werd in 1874 a1sgevol- oud kasteelvan den graafnanNorfolk,die
magtigde naar het Ilof van den Emir van den grondeigendom van nagenoeg de geheele
Kaslgargezonden,vanwaarhj in 1875tertlg- stad bezit,eene halder messenmakers,eene
keerde.Ht
jsehreef:oHigh Tartary(1871)''
,- korenbeurst eene m arkthal, een sem inarium

?A @ketch ofthe Turkilaayuageasspoken

ln Eastern Turkistan (1875),, - rA paper
on the W ukhi and Sarikoli(Ghalchah) langtlages (1$76)'', - SA prirlce of Kashgar
(1676)1' en onderscheidene opstellen in tjdschriften.

der Methodisten,eene polytechnische sc1l001,

eene schoolvoorfraajekunsten,onderscheidene hoogescholen, eene schoûl voor handwerkslieden, eene bibliotheek,een muséum ,
een botanischen tuin,een schouw burg,open-

ljke baden,een ziekenhaisen andereinstel-

iugen van weldadigheid,2 groote parken en
wlspiogfq
ja
alsisedoms
ena
amvanvier
kanke
te l210000
ofSha
langwer
vl
erkant
lagdoeken,
wel
inwoners. Men heeft er voorts 36

eigenljk alleen in Indië vervaardigd en van- messemakerjenmet8500werklieden,11jzerdaarin den Européschen handelqebragtwor- gieterjen en staalfabrieken met 8000 werkden.Ook thans n0g zjn delndlscheshawls lieden,Q61 fabrieken van jzeren voorwerpen
zeer gezocht,en voor de markt teParjs met7000 werklieden,enz.,voorts spjkersmeworden kpstbare stukken op bestelling ver- deé
riien:geweerfabrieken,bierbrot
lwerjeuenz.
vaardigd. De flnste soort komt uit Kasjmir
hell (Richard Lalor), een Ierseh volksen Yvordt er Van het ilne onderhaar der leider,geboren den 16denAugustus1791 bj
Kasjmir-geitgeweven.Men zuivertdezew0l W aterford, studeerde in de regten, wjdde
met rjstmeel,spinterdraden van terlengte zich aan de balie en tevens aan letterkundivan den ontworpen Bhawlenverwtzem eteene gen arbeid , en sehreef de treurspelen: rAdeechte kleur.D aarmede bewerkt men de igu- laide''1- rThe apostate'')- XBellamira'',-

ren, terwjl de grond wit bljft.Men zorgt,
dat het patroon aan beide zjden op dezelfde
wjze zich vertoont, terwjlde Europésche
namaakselseene regte en eeneverkeerdezjde
hebben, tenzij men ze dubbelweeft. De In-

en nEvadne''. In 1822 schaarde hj zich aan
de ztjde van Obconnellen bevorderde de beweging ter gunste van de em ancipatie der

R.Katholieken.Voortslegdehjeen grooten
jver aan den dag tjdens het bestuur van
dische werklieden weven steeds twee shaw ls Wellington.Na het doordrtjvenderemandpatie
van hetzelfde patroon,en wé1middenstukken, werd htj in 1829 voor Milborne Port afgehoekstukken en randen afzonderljk, zoodat vaardigd naar het Parlem ent.Vöör de dagen
deze later met de naald aan elkander worden van het rverdrag van Lichield House''tusgezet. Aan zulk een shawl werken onder- scheu het W higministérie en de partj van
scheidene personen weleens vierjaarlang, O'Connell onderscheidde zich Slteil door de

zoodatdeprjsvan zoodanig stuk van 50tot bitterheid,waarmede hj streed tegendetien300 pond sterling beloopt.Sedertdenaanvang den en tegen de Engelsch-lersche Unie;maar
dezer eeuw worden de shaw ls in Europa na- toen die overeenkomstgesloten was,bewaarde

gemaakt. V00r de fjnste bezigt men echte hj het stilzwtlgen en werd in 1838 commisKaslmir-wol; maar men heeft voorts shawls saris van het hospitaal te Greenwich en in
van allerleigrondstof,van zjde,gewonewo1 1839 vice-president van den Board ofTrade
en zelfskatoen,metbloemen en iguren van met zitting in den staatsraad,waarnahj zjne

gekleurde w0l.
aanvallende yolitiek lietvaren.Bj hetaftreSheerness, eene stad in het Engelsche den der W hlgs, in Augtlstus 1841, verloor
graafschap Kent,aan den mond der Medway hj zjne betrekking, maar werd weder lid
en aan het noordwesteljk uiteinde van het van hetParlement.Tjdenshetmonsterprocès
eiland Sheppey gelegen,bestaat uiteene ver- tegen de aanvoerdersderRepealbewegingversterkte haven met een tuighuis.en uiteen dedigde hj metgoed gevolg zjn voormaligen
v
iertalvoorsteden.Zjiseenebadplaats,waar m edestander O'Connell.Toen de W higsna de
ongeveer 14000 inwoners zich bezig houden afschaëng der graanwetten weder aan het

metscheepsbouw ,handel,oestervisscherjenz. roer kwamen,zag hj zich in 1846belastmet
Doorgaans ligt een gedeelte der Engelsche

de directie van de munt en werd in 1850

SHEIL- SHENANDOAH.

gezant te Floxence,waarhj den 23sten Mei
1851 overleed.Van zjnegeschriften noemen
wj n0g: psketches ofthe lrish bar (1855,
2 dlnl'? terwjlzjneredevoeringen doorMae
Aerizlwerden qitgegeven (zde druk 1860).
Shelley (Percy Bysshe),een opmerkeljk

123

van deVilla Diodati,waarByronqehuisvest
was,metwienhjeeneharteljkevnendachap
sloot.Na zjn terugkeer in Engeland wilde
hj dekinderen uitzjn eerste huweljk,wier

moeder zich in eene vlaag van waanzin had
omgebragt, t0t zich nemen, m aar werd op
Engelsch diehter,geboren den 4den Augustus aandringen van den lord.kanselierEldon door
1792 te Fieldplace in het graafschap Sussex een besluit van het Court of Chancery als
als de spruitvan eenoud-adelljkenbemiddeld godlooehenaar onbevoegd verklaard om de
geslaeht, sleet de jaren zjner kindsheid op betrekking van vadertebekleeden.Doo;deze

het buitenverbljf van zjn vaderenbezocht behandeling diep gekrenkt, verwjderde hj
later de schoolte Eton,waar zich zjn dich. zich met zjne echtgenoote uit het gewpel
terljk talent,maar tevens eene neiging tot der maatschappj en woondegeruimen tjdte
zwaarmoedigheid ontw ikkelde. Reeds op 16- Great Marlow in Buckinghamshire. In het
Jarigen ouderdom zond hj Q romans in het voorlaar van 1818 begaf hj zich naarItalië

licht: pzastrozzi'' en rrl'he Rosicrusian''1 en toefde er achtervolgens te Venetië,waar
doch werd wegensatheïstische gevoelensvan Byron zich bevond, te Napels en te Rome.

de schoolverwjderd en begafzich op laatst- Zjne gezondheid wasechtergeknakten zjn
genoem den Ouderdom naar de universiteitte zenuwstelseloverprikkeld,hoezeereraanwjOxford, vervuld m et een innigen afkeer van zingen bestonden, dat het bewustzjn van
de Nvreedheid en de dweeperj,die naarzjne huiseljk geluk zjn opgewonden geeBtallengB
meening de geheele beschaafde maatschappj t0trustzoubrengen.Hjverdronk echterden
bezoedelden.Hierbestudeerde hj degeschrif- 8sten Julj 1822 op een zeetogt,uitLivorno
ten van Spinoza, maarverviel weldra totvol- ondernomen,in de Golfvan Spezzia,nietver
slagentwjfèlarjenverkondigdeopenljkzjne van Pisa, door het omslaan der boot.Eerst
vrjgeestige gevoelens. Eume'
n denkbeelden 14 dagen later werd het 1jk gevonden,en
werdenzjnevangelie,enn0gvöôrdevoleindi- Byrondeedhetopden oevernaardewjzeder
ging van zjn tweedestudiejaarschreefhjeene Ouden verbranden,waarnadeastthophetProbrochure:rover de noodzakeljkheid van het testantsche kerkhofteRomenaastdepyramide
atheïsmus'',zoodat hj ook van deuniversiteit van Cestinswerd bjgezet.Sltelley bezateene
werd qerelegeerd.Zelfszjn vaderbekreunde uitgebreide kennis op sc.
hier e1k gebied der
zieh nletlangerom zulkeenallegodsdienstver- wetenschap,benevenseene ongemeene scherpzakendenzoon.Doortwjtblgeslingerd,bepaalde zinnigheid en een zuiveren smaak.Intusschen
hjzichbjdestudiederbovennatuurkunde,om veroorloofden de wankelinqen van zt
ln geest
G0d te zoeken,dien hj in den toestand der en de worstelingen der wtsbegeerte metde
menschen niet kon vinden,en hetgeloofaan
eene ollbegrensde maar in detoekomstreeds
op Aarde verkrjgbare volkomenheid van het
menscheljk geslacht, aan eene toekomst,
waarin de Aarde werkeljk een hemel zou

dichtkunst hem geen8zins, door kalm te aan

zjne gedichten de noodige volkomenheid te
geven.Niettemin verdient htjdoorzjn diep
gevoel,door zjne gewjdegeestdriftvooral
wat goed en schoon isen doorzjne keurige
wezen,werd zjnegodsdienst.opzeventien- taalden hoogsten l0f.Van zjne dichterljke
jarigen leeftjd schreefhjhetgedieht:rot
leen voortbrengselen noemen wj nog:rAlastoror
Mab'', dat de bewondering van Byron,maar the spirit of solitude''
,- r'
l'
he revolt ofIsover bet algemeen groote ergernis wekte. Zjn

huweljk metBarriet W estbrook,dedoorhem

uit eene kostschool geschaakte doehter van

lam '' - het lyrische drama: pH ellas'' -

1)Adonais''1 een ljkzang op een vroeggestorven vriend (den dichter Jol
tn Xel/d),- rRosalind and Ilelen'') waarin hj zoekt aan te
toonen,dathethuweljk een kwaad is,- het
bewonderenswaardige treuxspel:p'
rhe Cenci'',
ian and Maddalo (de schrjver en
rlul
Byronl'' - het beroemde:pEpipsychidion''

een koëlhuishouderteLondentwasgeenszins
gelukkig en werd reeds na drie jaar weder
ontbonden. Tot herstel van zjne geschokte
gezondheid ondernam hj in 1814 eene reis
naarhetVasteland en vertoefde geruimen tjd
aan hetVierwaldstëdtermeer.De daarop vol- - en het drama: rpromotheus unbound''
gende Jaren sleet l1j weder te Londen en eene verheerljking van den vrjheidskampder
hield zich bezig met de studie der genees- mensehheid.Van zjne lierdichten ziln:pToa
kunde,terwjlhjmeestalinuiterstbehoeftige skylark''en p'rhe sensitive plant''defraaiste.
omstandigheden verkeerde.Intusschenerfdehj Nadat hj gedurende zjn leven gesmaad en
latereenleengoed,hetwelkhjtegeneenjaargeld vervolgd was? werd hj later een voorwerp
van 1000 pond sterling aanzjnvaderafstond, van bewonderlngenvereering.Zjnegezamenzoodat hj toen oq onbekromgenewjzekon ljke werken zjn bj herhaling uitgegeven,
leven.De schandelpke vervolglngen,waaraan he
t laatst door Forman (1816, 4 dln), en
hj van de zjde der regéring ten doelstond, menig opstelwerd aan zjnelevensgeschiededuurden inm iddels voortjinzonderheid omdat nis gewtjd.
hj wegens zjn vroeger vertoef in Ierland NoShenandoah
(De
ord.Amerikaansch
en)
S,tae
ae
tne rivier ixl den
voor een volksberoerder qehouden werd.In
Virginia,ontleent
1816 trad hj wederom ln het huweljk en haren oorsprong beneden FrontRoyalaan eene
welmetMary WollstoncraftGtl#,pïm en bragt vereeniging van de North en South Fork,
met haar den zomer dooraan den oever van stroomt noordoostwaartB door een vruchtbaar
het Meer van Genève in eene villa,niet ver dal en stort na een 100p van 200 Ned.mjl
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bj Hgrpers Ferry zich uitin dePotomac. en kommandant van de llde divisie der ar
Gedurende den Burgeroorlog werd om het meevan Ohio,onderscheiddezich in 1863bj
bezit van dat dal hevig gestreden.Bloedige

Chattanooga en Chivamanga, werd in 1864

gevechten hadden er plaats den 8sten Junj bevelhebber van een kavalleriekorps in de
1862 bj Cross Keys, waar de troepen der armee van de Potomac,daarna van de armee

unieonderFremontde overwinning behaalden, van deShenandoahenkortdaaropgeneraal-ma-

den z8sten Augustus 1862 bj Thoroughfare
Gab,waar8%elenMacDowelldeoverhandbehielden:- den15denMei1863bjNewmarket,
.waar 8%
elhetonderspitmoestdelven,- den
.q
5den Junj bj Piedmont, waar Buntee de
Geconfedereerden aan het wjken bxagt,en
den 23sten Julj 1864 bj W inchester,waar

Joor der geregelde troepen. Hj zegepraalde
op generaalEarly aan de Opequan,alsmede
bj Fishers Hill ln het Shenandoabdal.trok
lateropeenemeesterljkewjzeterug,bragtaan
zjne vervolgersmeerdan éénenederlaag t0e
en kwam den 18den Maart1865te W hitehouse
aan de Pamunckey. Kort daarna vereenigde

de Geconfedereerden onderEarly de overwin- hj zich metde belegerings-armeevan Grant
ning behaaldell. In den herfst 1864 sloeg vöôr Petersburg en hielp deze plaats en de
Rheridan de Geconfedereerden bj W inchester positie van Five Forks veroveren. Daarop
en rukte in het da1 voorwaarts t0t 'aan drong hj generaal Lee over de Appomatox
Staunton,terwjlhj alles verwoestte,maar terug en belette hem , zich van den spoorhj werd 0ok weêr genoodzaakt terug te weg m eester te m aken. Na den oorlog
trekken en kon eerst ln 1865 zich meester was hj werkzaam als kommandantvan het
maken ;an hetgeheeledal.
Golf-departementen daarna vanhet5dedistrict
Sherldan.onderdezennaam vermeldenwj: (Texas en Louisiana).John.
gon wasontevreden
Richard Brinsley Slteridan, een Engelseh over zjn bestuur en verplaatste hem naar
dichter en redenaar,geboren te Dublin den Missouri, doch in 1869 werd hj in plaats

3ostenSegtember1751 en den zoon van Tho- van Sherman bevelhebber der westeljke en
mas tvâersdcl,bekend alstooneelspeleren als zuidwesteljke divisiën met den rang van
vervaardiger van een Ençelsch woordenboek. luitenant-generaal.
Riehard studeerde te Mlddle Temple in de
SheriF,van hetAngelsaksischesciregerefa
regten,maarvond in zjn huweljk metmiss (graafschapsregter) is in Engeland de naam

Iânley,eene gevierde tooneelkunstenares,die van den eersten ambtenaar in een graafschap.
echter na haartrouwen deplankennietw eder E1
k graafschap heef'
t een :4:4 nherqf,doch
betrad, aanleiding om voor het tooneel te Middlesex heeft er twee,van welke één be-

schrjven.Zjn eerste bljspel:m'
l'he rivals'' stemd isvoorLonden.Hjstaataanhethoofd
vond weinig bjval! maar zjne comische derpolicie,bestuurtdeverkiezingen voorhet
opera:r'
l'he duenna''werd 75-maalachtereen Parlement,ontvangtde boeten en zorgtvoor
opgevoerd en bezorgde hem grooten roem. devoltrekking dervonnissen.00k draagthj
Nadathj mettwee anderenhetbestuurvan de gezw orenen voor en roept hen na de indenDrurylane-schouwburggekochthad,schreef structie bjeen.Daardebetrekking vansheriF

bj in 1777 hetbljspel:r
,A triptoScarborough''
en rrlahe school for scandal'', een der beste
bljspelen van den niet
zweren tjd.Ook zjn
drama metmuziek: r'
rhe camp''werd JoegeJuicht. In 1780 werd hj lid van het Parlement,behoorde tot de oppositiepartj vanI'
oœ

eene onbezoldigde isen vele uitgaven vereischt,

is niemand gehouden.haarin 4 Jaartweemaal
tebekleeden.Deonder-sheriFsofbailiy.
gworden door den sherif benoemd, maar hj is
verantwoordeltjk voor hunne handelingen.

W ie w eigert hetambtvan sheriF te aanvaaren werd onderhetbewind van laatstgenoemde den,betaalt,behoudensuitzonderingen,eene
onderstaatssecretaris en daarna secretarisder hooge boete.
schatkamer. Toen Pitt aan hetroer kwam,
Sherm an (W illiam Tecumseh),eenNoordvoegde hj zich weder bj de oppositie. Zjne Amerikaansch generaal, geboren den 8sten
meest vermaarde redevoeringen waren de Februarj 1820 te Lancaster in Ohio en de
Begu:a speeches'' tjdens het procès van telg van een reeds in 1634 uitEngelandnaar
WarrenA'
cdfïwg.
v,denoudgouverneur-generaal Connecticut vertrokken Puriteinsch geslacht,
van Oost-Tndi:,
' wegens de ongeregtlgheden, bezocht de militaire school te W estpoint,
w aaraan deze zieh had schuldig gemaaktmet werd in 1840 luitenant bj de artillerie,begaf

betrekking t0t de Vorstinnen (Begums) van zich gedurende den 00rl0g tegen Mexico(1847)
Audh. O0k zjne redevoering over de ,Per- naar Calitbrnië, keerde in 1850 naar Newfumery-bill'' van Pittm aakte een diepen in- York terug,verli
etin1853hetleyer,stichtte
druk. Na het overljden van Pittbekleedde te San Francisco een bankiershuls,dat echhj weder aanzienltjkestaatsambten en stierf ter nietbloeide,en belastte zich in 1860 met
den 7den Julj 1816, waarna zjn stoffeljk het bestuur der militaire schoolin den Staat

oxerscllot in de W estminster-abdj werd ter Louisiana.Bj den aanvang van den Burgeraarde besteld.Zjne dramatiscbe werken zjn oorlog (1861)nam hj zjnontslag,werdeerst
in 1822 en 1875,zjne redevoeringen in 1816 opzigter van een staatsspoorweg,daarna kolonel van een regim ent infanterie,streed den
en 1842 in hetllchtverschenen.
PkLli
p Henry ,9oddls, een Noord-Ameri- Qlsten Julj bj BullRun,zag zich bevorderd
kaansch generaal, geboren den 6den Maart t0t generaal-majoor, onderscheidde zich in

1833 te Somersetin Ohio.Hjbezochtdemi- den slag bj Shiloh (6en 7 April1862),nam
litaire académie te W estpoint,werd in 1853 onder GrantdselaandentogtnaarVicksburg,
luitenant,in 1862 generaalder vrjwilligers veroverde in Julj 1864 metHood Atlanta
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en ondernam vanhier den stouten togt door walvisehvaarders en haringbuizen. De v00r-

Georgia naar Savannah,waar hj den 13den naamste eilanden zjn: Mainland, Unst en

December het fort Mac Allister veroverde,de Yell.Men vindtaldaartalrjkealoudegedenko8sibawsond opende en de gemeenschap met teekens(cairns,tumulien steenen wallen)en
de vloot der Unie herstelde. Den lTden Ja- onderaardsche woningen. Deze eilandengroep
nuarj 1865 rukte hj noordwaarts, bragtin verviel in 1649 aan de kroon van Schotland
Februarj den Geconfedereerden uit Noord-en en vormt metde Orkney's een graafschap.
Zuid-carolina eene nederlaagt0eenvereenigde
Shields is de naam van twee steden in
zichden22stenMaartbjGoldsborometMojeld Engeland, beide aan den oever van de Tyne
en Jerry. Voorts nam hj deelaan de roem- gelegen.De eene,North Shields,vormt eene
rjke gevechten bj Petersburg-Richmond.Den stad methetnaburige Tynemouth.Deandere,
26sten April1865 g'afJohn8ton metalletroepen South Shields, in het graafscbap D urham
der Geconfedereerden zich tusschen Raleigh tegenover North Shields en Tynemouth geen Chattahoochee aan hem over,nadateene legen en door een stoomveer met die stad
voor Johnston m eer gunstige capitulatie van verbonden,heefteene groote,door batterjen
17 April door den minister van Oorlog ver- beveiligde haven,een stadhuis meteenebeurs
worpen was.Na het eindigen van den o0rlog en eene markthal, een gestichtvoar zeekawerd M erman bevelhebber van hetm ilitaire piteins,een schouwburg,een letterkundiggedepartement van hetW esten,zoodat hj zich nootschap, scheepstimm erwerven, glaablaze-

in 1867 o0k met de leiding van den strjd rjen,pottebakkerjen,scheikundigetàbrieken,
tegen de lndianen moest belasten. Nadat bierbrouwerjen en bjna 50000 inwoners.De

Grant in 1868 t0t president gekozen was, gezamenl
jke havensaan deTyne(metNew-

werd hj a1sluitenant-generaalopperbevelhebbervanhetlegerderUnie.Hj wasongetwjfeld de geniaalste veldheer van den Am erikaanschen burgeroUrlog, even stout in zjne

castle)bezaten in 1876 bjna 1200zeeschepen
(524 stoombooten) en nagenoeg 16700 vaartuigen. In North en South Shields bedroeg
in 1876 de gezamenljke invoer eene waarde
plannen a1s voortvarend in de uitvoering,en van 10 millioen en die vandengezamenljken
ongemeen bemind door de soldaten. Zjne uitvoer eene van omstreeks 51/: millioen
rMemoirs (1875,2 dlnl''zjn zeerbelangrjk. gulden.
Shetland-eilanden (De),doordeSkan- Shire, van het Saksische woord nciran
dinavische zeelieden ook Hitland-eilanden ge- tscheiden), is de sedert de 8steeeuw in Ennaamd,eene Engelsche eilandengroep,liggen geland gebruikeljkebenaming voordeallengs
op de grenzen van de Noordzee en van den gevormde onderafdeelingen der Angelsaksische
Atlantischen Oceaan, ten noordoosten van koningrjken. Zj is later 0ok in 8chotland
Schotland,tusschen 60-610N.B.enzjnvan ingevoerd en geljkbeteekenend met eo%nt
y
de meer ztlideljk gelegene Orkney-eilanden (graafschap).Aan het hoofd van iedere shire
gescheiden door een kanaal ter breedte van bevonden zich te voren een ealdorman (earl,
75 Ned.mjl,in welks midden FairIsland alderman),die met den bisschop hetvoorzitzich verheft.De Shetland.eilanden vormeneen schap bekleedde in de volksvergaderingen.
Archipelvan 117 eilanden,van welkeslechts
Shirley (James), een Engelsch tooneel30 bewoond zjn,en hebbeneenegezamenljke dichter, geboren te Londen den 13den 8epoppervlakte van 281/: (D geogr.mi
jlmetna- tember 1596, studeerde te Cambridge in de
genoeg 32000 inw oners.Hetbinnenland is er godgeleerdheid en werd leeraar in denabj-

rotsachtig, kaal e11heuvelachtig,en de kus- heid van 8t.Albans.Nadathj tot de R.Katen zjn ersteilen gescheurd.Dekortstondige tholieke Kerk was overgegaan, werd hj
zomer is er zeer warm , de winter vochtig, onderwjzer aan de Grammar School ofSt.
nevelig en stormachtig,hoewelde sneeuw er Albans, maal'begat'zich Da verloop Van 2

zelden lang bltjtt liggen. In het begin van Jaar naar Londen,om er zich aan hetBchrjden zomer heeft m en te middernacht slechts ven van tooneelstukken te wjden. Dit ver-

eene halve schemering, en gedurende den schafte hem voordeelen eer,zoodatjjP
**zelfs
winternacht schittert ervaak hetnoorderlicht. werdvoorgesteldaankoninginH enrottea
v orït:.
De plantengroei is er zeer schraal, en men Trouwens zjne stukken geven getuigenisvan

ziet er slechts enkele boomen, terwjl de zjne bekendheid met aanzienljke krinyen.
landbouw er zich bepaalttpt watgerst,ha- Hj wordt beschouwd a1s de laatsteverdlenver,vlas en aardappelen.M en heefterkleine steljke tooneeldichter uit den tjd van Shakpaarden (ponles), beenige runderen,zwjnen & 678 en a1s den overgang vormende t0t de
en schapen,- voorts konjnen,zeehonden, ontaarde schoolvan dietooneeldichters,welke
zeevogels,visch en Oesters. De inwoners zjn omstreeks1660tegeljk metderestauratieder
van afkomstNoren en beljden de Protestant- Stnarts opdoemden. Hj beleefde den merksche godsdienst;zj zjn arm,maar vljtig, waardigen zden September1642,toen dweepgastvrj en openhartig.Zj spreken Engelsch, zieke burgers en seldaten den schouwburg

met Noorsche uitdrukkingen verm engd. De
voornaam ste bezigheid is er de vischvangst,
voorts landbouw en veeteelt!benevenshet
vervaardigen van wollen en llnnen stoFen.

omver haalden en de opvoering van tooneelstukken eene strafbare misdaad w erd verklaard. Gedurende ûmstreeks 14 Jaarbleef

Eriseenige handelen e:n druk verkeervan

zaak des KoningsdeQverwinuiug i
tadbebu ld,

dat besluit geldend.Bj het uitbarsten van
Men vindt er jzer, zwavel en koper,doch dien opstand vond Rl
tirl6y eenewjkplaatsbj
zj worden niet aan den bodem ontwoekerd. den Earl van Newcastle. Nadat voorts de
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keerde hj naar Londen terug, waar hj in
bekrom pene omstandigheden verkeerde, Omdathj den onzedeljken schouwburggeestvan
die dagen niet wilde huldigen.Niet lang na
den grooten brand overleed hj te Londen

heidkundig gezelschap meteen muséum ,een
instituut voor am bachtslieden, een schpuwburg, een krankzinnigengesticht,een ziekenhuis,veleinstellingen van weldadigheid,eene
korenbeurs en omstreeks 24000 inwoners,

metzjnevrouw opdenzelfdendag,den29ster
1 dieonderscheidenetakkenvan njverheiddoen

October 1666.W j bezittenn0g23drama'
svan bloejen en een levendigen handel drjven.
Rlirley, en van deze worden: pThe traitor'' De stad werd waarschjnljk gestichtdoorde
en prl'he brother'' voor de beste gehouden.
Zbo
P@*
eje
ondero
sc
nh
twi
eidk
eke
n li
zn
ig
ch door natuurljkheid,
en zuiverheid vantaal.
Eene uitgave der werken van M irley is be-

zorgd doqr Gford (1833,6 dln).

Britten, toen deze door de Anglen genood-

zaakt werden, W roxeter (het Uriconium der
Romeinen)te verlaten,en heette oorspronke1jk Pengwern.
Shropshire,een graafschap in hetwesten

Shirtlng is matig digtgeweven hemden- van Engelanden omringddoorW ales,Cheshire,
StaFord., W orcester-en Herefbrdshire,heeft

katoen van garen metdefjnheidsnommers12
t0t 60.
Shoekowskij(W asilj Andrelewitsj),een
beroemd Russisch dichter,geboren in 1783 te
Toela, was detelg van een adelljken stam ,
studeerde te Moskou en teBerljn,werd in
1808 redacteur van het tjdschriftvan Karamzizl:pWjesstnik Ewropy''en leverde a1sz00danig talrjke vertalingen uit het Duitsch,
Fransch en Engelsch, benevens oorspronkeljke stukken,verhalen en gedichten.Bj
den invalvan Napoleon streed bj in de gelederen van den landstorm van Moskou,woonde
daarna eenigen tjd te Dorpaten werd vanhier in 1817 naar Petersburg geroepen,om
ten behoeve van de gemalin van den lateren
keizer Nicolaas voorlezingen te houden over
Russische letterkunde. In 1820 Yverd hj lid
der Russische Académie,in 1824 hofraad en
gouverneur van den grootvorst-troonopvolger

op nagenoeg 62 D geogr. mjl omstreeks
250000 inwoners.De bevaarbareSevernsplitst

het in 2 deelen,van welke hetnoordeljke
meestal vlak en bebouwd en het zuideljke

heuvelachtig en m eervoor deveeteeltgeschikt
is. Omstreeks in het midden van het graafschap verhett zich de W rekin ter hoogte van

402 Ned. el. Van de oppervlakte is 440/0

b
ouwland, 390/0 weiland en 50,
/0 bosch.In
1879 had m en er 30000 paarden, 140000runderen, 480000 schapen 'en 58000 zwjnen.
Voorts wint men er steenkolen,jzer, l00d
en zilver.De hoofdstad heet Shrewsbury.
Siak (De) eene bevaarbare rivier op het
oost-lndische eiland Sumâtra, stortzich uit
in de straat van Malakka. - Het evenzoo
genoemde Rî
jk omvat het midd% ste gedeelte
der oostkust van het eiland,wordtdoor M0-

hammedaansche Malejers bewo:nd en vormt
Aleœander,op wien hjdoorzjnehumaniteit onder den Sultan een aan Nederland schateen hooyst gunstigen invloed oefende, en pligtigen enleenroerigen Staat.Dekoofdstad,
zag zichln 1841,bjhethuweljkvanlaatstge- denzelfden naam dragende, is eene aanzienmelde, t0t geheimraad benoemd. Na dien ljke handelsplaats,te voren voorstofkoud,
tjd toefde hj meestalin Duitschland en over- thans m eer voor was, sago,ivoor,kamfer,
leed den z* ten April 1852 te Baden-Baden. bamboe en tim merhout. Voorts worden er
Hj behoort t0tdemerkwaardigstevertegen- opium ,zjdeenz.ingevoerd.Vangrootbelangis
w oordigers van de Romantische school in erdetrepangvisscherj,welkeden Sultan jaarRusland. Eene ongelukkige liefde had hem l
jkseeneopbrengstbezorgtvan72000guiden.
eene neiging tot zwaarmoedigheid gegeven,
Siam ,ook Sltan ofTltaieenuitgebreidrjk
die 0ns 0ok uit zjne gedichten tegenademt. op het Achter-lndischeschiereiland,tusschen
Van zjnevertalingen vermelden wj:dievan 4- 220N.B.en 971:- 106*O.L.vanGreenwich
de rlungfrau von Orleans''van Rchiller,die gelegen,omvat,behalveheteigenljkeSiam,een
van onderscheidene balladen van 8a %'ller,
Götlte en Bûrger,die van gedichten van W alter Scoffj Tltomas A pprd,Byron en Ultland,
alsmede die van de podyssee'' e.n van de

gedeelte van de Lao-landen,en eenige staten
ophetschiereilandM alakka,grenstinhetnoorden aan China,in hetwesten aanBirmaende

Britschebezittinqen,inhetoostenaanAnam en

Aeneïs''.Voorts leverde hj nationaleliede- de Fransche bezlttingen en inhetzuidenaande
ren,en de Russische taalontving onderzjne zee,enteltop 14535 D geogr.mjlomstreeks
handen eene te voren ongekende welluidend- 6299000 inwoners.Heteigenljke Siam ,aan
heid.Zjne gezamenlijke werken verschenen den benedenloop van de Menam gelegen,
strekt van het noorden naar hetzuiden zich
in 1849-1850 in 10 àeelen.
Shrapnel,zie Granaat.
uit over eene lengte van 670 Ned. mjlen
Shrew sbury, de hoofdstad van het En- van het westen naar het oosten over eene
gelsche graafsehap Shropihire,isvan3zjden lengte van 220 Ned.mjl,en wordt doortaldoor de bevaarbare Severn omgeven,waar- rjkezjrivierenenvertakkingenvandeMenam
over2bruggenzjngelegd.Zjisonregelmatig besproeid, zoodat er de alluviaalgrond uit
gebouwd, en hier en daar vertoonen zich de rivierklei bestaat. Verder verhefen zich aan
overbljtbelen van oudp muren van een N or- beide zjden boschrjke hcuvelterrassen.Het

mandisch kasteelen van driekloosters.Voorts Laoland,ten noorden geleqen,iseenebergzjn er:onderscheidenemiddeneeuwschegebou- streek, De voornaamste rivler desrjks is de
wen, 17 kerken, een deftig raadhuis, eene bevaarbare Menam , van w elke verschillende

Latjnsche school,eenelandbouwvereeniging, gedeelten verschillende namen dragenl zj

œn genootachap vaor natuurkunde,een 0ud- gtort zich met drie vertakte armen uitln de

SIAM.

Golfvan Siam.Hareregelmatigteruqkeerende deelte des volks sleept het leven voortin de

rjzing in den zomergeljkt op d1e van de ellendigste ljtbigenschap,en onderdevrjen
Njl en heefteene dergeljke werking. Men genieten de edellieden en de aanzienljkste
vindt e1*een tropisch klimr t.Van December ambtenaren eene schiervorsteljkeeer.Eene
t0t Maart heerscht er de noordoost-moesson, luje ambtenaarsbende zuigt het volk uiten
en van Meit0t October de zuidwest-moesson. bezwaartde vrje lieden metschierondrageDe eerste is droog en houdt de w armte in lgke belastingen.Eigenljke slaven zjn er de
Januarj en Februarj op een bedrag van13-- Cambodslanen. Malejers en Pegoeanen, en
80C. De laatste brengt veel regen, die de anderen geraakten in ljtbigenschap door verhitte eenigzins afkoelt, w elke in April en koop of door een regterljk vonnis wegens
M ei op 21- 360C.klimt. De kennis van 't

schulden.Degodsdienstiserhet Boeddhaïsmus

geen hetrjk derdelfstoffen er oplevertwacht hetwelk er uit Vôör-lndië werd ingevoerd;
nog altjd op het verslag van den in 1872 in geen enkelland van Achter-lndië heeftzj

benoemden geoloog, doch thans reeds verza- zûo grooten invloed op het Hof en op de
m eltm en er veelgoud en edelgesteenten,ter- hoogerestanden,die in den regeleenigentjd
wj1 er uit het zeewater zout wordtverkre- in kloosters doorbragten,alsmede op hetvolk,
gen.De tropische plantengroeiiserongemeen aIs in Siam. De priesters geven er een zeer
welig. Men verbouw t er op de slibgronden gebrekkig lager onderwjs.Erzjn twee K0der Menam een overvloed van uitmuntende ningen4 de tweedegenietw elis waarkonink-

rjst,endeuitgestrekteteakwouden vanSiam ljke eer, maar neemt aan de staatszaken
zjn wereldberoemd.Totdeinlalldsche dieren slechts zoover deel al8 de eerste goedvindt.
behoort er de olifant, van w elken men hier De koninkljke magt iser onbeperkt; de Koeene witte verscheidenheid aantreft,- voorts ning is souverein en tevens het hoofd van
heeft.men er: koningstjgers, rhinöcerossen, de godsdienst. T0taan 1873 wierp men zich
beeren, apen, herten,reeën,veelgevogelte, teraarde als men vöörden Koningverscheen,

krokodillen,slangenthagedissen enz.,terwjl thans mag men bljven staan.De staats-inde rivieren en de zee wemelen van visschen. komsten vloejen er voort uitde voortbrengDebevolkingbestaatuit2millioenSiamézen,1 selen in natura,hoofdgeld,monopoliën(opiummillioenMalejers,1millioenChinézenenLao'a, paeht euz.) en tollen en beloopen jaarljks

1
/2 millioen Cambodsjanen,eenigebergbewo- omstreeks Q0 millioen dallars,De rechtsbedeenende stamm en en een aantalvreemdelingen. ling is er in een treurigen toestand;een ge-

De Siamézen vormen meteenigeanderestam- geregtshof,in1876gesticht,z0udienverbeteren,
men van Achter-lndië het volk van Tltai,dat maar de uitkomst beantwoordt niet aan het
uit Midden-Azië(van deplek,waarde Brah- doel.D e wetten w egensschuldvorderingenen

mapoetra zich westwaarts buigt) naar het de ljfstraFen zjn er zeergestreng.Hetleger
zuiden trok,en behooren alzoo t0thet M on- begtaat er uit eene kleine bezoldigde kern en
goolsche ras.De Lao's kolnen sterk met hen uittroepen,welkealleengedurendedendienstovereen. Intusschen is de vermenging met tjd kost en kleeding erlangen. Deze laatsten
Indisch, Maleisch en Chineesch bloed ln hun komen slechts bj nood onder de wapens.Het
voorkomen duideljk zigtbaar.Zj zjn licht. staande leger is er voorzien van vöör- en

bruin van huid,klein,beenig,dik vanhoofd,
schraalgespierd wegenshetuitsluitendgebruik
van plantaardige voedingsmiddelen,traag wegens het warme klimaat, onbeschaatd en
stompzinnig wegens hunne eeuwenheugende

achtergel
aadgeweren,hellebaarden en pieken;
ook gebruiktmen erolitànten in den oorlog.

De ljfwacht is opEngelsche wjze gekleed,
en de instructie gesûhiedde te voren door
Fransehen , thans door Pruissen. De vlootbe-

slavernj. De werkliedenbevolking bestaat staatuit8 schegen,onderwelke zich eenige
hoofdzakeljk uitChinézen en Malegers.O0k stoombooten bevlnden.Dehandeliserbjnagein de taal en de godsdienst der Siamézen heelin handen derChinézen,en.
destapelplaats
openbaart zicb de voortdurende verm enging voor den buitenlandschen handelis Bangkok.
metde Vöör-lndische en Maleisehe bevolking. In 1876 had er de invoer eene waarde van

De taal,oorspronkeljk éénlettergrepig,maar ruim 7 en deuitvoereenevanbtina8%demildoor de opnemingvanhetPâlitweelettergrepig lioen dollars.Totdeuitvoer-artikelen behooren
geworden, heeft veel eigenaardigs en is in er: rjst, suiker, visch,peper,hout,vellen,
onderscheidenetongvallenverdeeld.Hetschrift, kardam om ,sesam ,sapanhout,kokos-olie,kahetPâli,geljktop hetOud-lndische.Deklee- toen, ruwe zjde enz., - en tot de invoerding derinboorlingen bestaatuiteen katoenen

artikelen: geweven stoFen,sieraden,edelge-

gewaad; de voeten bljven ongeschoeid, be- steenten. sterke dranken, galanterieën enz.
halve die der bemiddeltlen! w elke sandalen
dragen.Deze laatsten voorzlenzichtevensvan

In de haven van Bangkok versehenenin 1876
niet m inder dan 620 sohepen m eteene laad-

een zonneseherm , terwi
jl de overigen zich ruimte van 225000 ton, terwjl er ruim zoo
vergenoegen m eteen breedgeranden hoed van veel de haven verlieten.De koopvaardjvloot

?almbladeren.DehoutenhuizenverheFenzich bevat er 60 naar Europeeseh m odélgebouwde
ln aan overstrooming blootgestelde strekenop

schepen,onder welke zich 2 stoom booten be-

palen,doch in de woningen deraanzienljken vinden.De wegen in hetbinnenland zjnzeer

in de stad vindt men Europésche meubels. slecht;met hetbuitenland is Siam overBangBj hen is 00k de veelwjverj algemeen in k0k meteen telegraafdraad en door mailboozwang.In hetmaatechappeljk leven heergcht ten verbonden. Men heeft er zilvergeld en
er eene groote ongeljkheid.Een derde ge- sedert 1874 00k papier.
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In deJaarboeken van Siam zjn de oudste Engelsche vrouw,bezocht in 1871 Calcoetta,
berigten van hetJaar638 naChr-,nameljk onderscheidtziehdooreenejverigedeelneming
van de invoering van het Boeddhaibmus als
staatsgodsdienst,het begin van de Siamésche

aan de staatszaken,onderhoudteene welwillende betrekkingamet de vreemde consuls en

tjdrekening. De residentie lag toen aan den schjntin staattewezen,belangrjke hervorbovenloop van de M enam in Lao-land,maar mingen in tevoeren.Siam weigerdesedert1852
werd wegens het voortrukken der uit het degebruikeljkeschattingaanChinatebetalen.
noordwesten komendeBirmanen allengsverder Die schatting werd in 1877 door China genaar het zuiden verplaatst, in 1350 naar ëischtonderbedreiging van oorlog,maarSiam

Aloethia (thans Kroengkaoe, 100 Ned.mjl
eenevriendschappeljke betrekking metChina
en betaaldeschattingaan datRjk,maarwas
van de 14de t0t de l7de eeuœ in gestadigen
oorlog met Birma (Peg0e),somtjds00k met

van den mond derMenam).Siam onderhield

bleet'bj zjneweigering volharden.

Sibbern (FrederikChristian),eenDeensch

wjegeer, geboren den 18den Julj 1785 te

Kopenhagen, sttldeerde aldaar in de regten,
reisde in Daitschland en werd in 1813 hoogleeraar ill de wjsbegeerte te K openhagen,
waar hj den 16den December 1872 overleed.

Malakka. In het binnenland volgde de eene
om wenteling op de andere, en nergens ter Hj is alshoogleeraaren a1sschrjver jverig
wereld wasde troonopvolging zoo Onzekerals werkzaam gew eest en heeft tevens als een
dââr. Van 1567 tot1596 moest Siam buigen gematig'
d vrjzinnig staatsman deelgenomen

onder de heerschappj van Birma.Omstreeks aan de openbare zaken in Denemarken.Zjn
1560 plaatsten Portugésche zendelingen zich
aan het hoofd der Lao's en voerden deze aan

vool.naamategeschrifti8:rMennesketsaandelige

Natur og Vasen ('sMenschen geesteljke nategen Cambodsla,hetwelk sedert dieninval tuur en wezen,1819- 1828,2 d1n;3de druk
in een staatvan kwjning verkeert.ln Siam 1857)''. Voorts leverde hj: pluogikens E1emaaktein 1663 een Griek,Constantî
jnTAc>J- menter (1832;2de druk 1805)'',- pGabrielis
kon uit Cephalonia,zich meester van hetbe- Breve(1826- 1123,2dln)'
'(- enpOm Poesie
heer onder den titelvan meerste minister''en og Konst (zde druk 1855)''.
Siberg (Johannes), van 1801 t0t 1804
bragterveelgoelst0tstand.Zjn voornemen
echter,met ht
llp van de Jezuïeten en bjge- gouverneur-generaal van Neêrlandsch Indië,
staan door Frankrjk,hetregérend huis van W aS e0n ervaren handelsman, en ofschoon
den troon te stooten en zelfKoning te wor- eene risbke lading, door hem afgezonden,in
den,leedschipbreuk.Tjdenszjnbestuuront- handen der Engelsehen viel,benoemdekoning

ving koning Lodezoj;k XIF een Siameesch Lodewj;k hem t0t ridder van de Orde der
Unie.Verdere levensbjzonderheden vaadezen
gezantschap (1684). Frankrjk zond daarop am
btenaar zjn ons onbekend, behalve dat
ln 1685- 1688 eene vl00tmet500 man lan4ingstroepen, die zich van de haven van hj teBatjvia in hoogen ouderdom overleed.
Bangkokmeestermaakten.W eldraeehtermoesSiberie , alzoo geheeten naar de oude
%sibiropdenregteroeverderIrtysj,
ten de troepen de wjk nemen,en Phawlkon residentie k
en zjne medestanders werden vermoord.De niet ver van Tobolsk, is de naam van een
Engelschen moesten desgeljksvertrekken,en Aziatisch-Russisch gebied, dat zich uitstrekt

van 60- 1700 0.L. van Greenwich en van
42- 70040'N.B. Het is in het westen door
de Oeralketen van Europeesch Rusland gescheiden en qrenstin het zuiden aan de Kirgisen-steppe,ln hetoosten aan de zeeën van
zich alsgouverneurdernoordeljkeprovincie Behring, Ochotsk en Japan en in het noordoorzjne welwillendheid bemind,beklom den den aan de Noordeljke Ilszee.Hetheefteene
troon en verhiefBangkok totresidentie,maar oppervlakte van 221912 D geogr. mjl en
verviel a1s Koning tot wreedheid en werd wordt verdeeld in W est-siberië (hetstroomalleen de Nederlanders werden geduld. In
1766 werd Siam door den koning Van
A va verwoest, doch zjn leger in 1769
verdreven door den Chinees Phya,tak.Deze,
aanvankeljk slechts een koopman, m aakte

door zjn generaalChakkrivermoord.Laatst- gebiedvan deIrtysjen deOb)enOost-siberië
tevens verreweg hetgrootste gedeelte),welke

ge
noemde nam den ontruimden vorstenzetel (hetstroomgebied van de Jenisseien deLena,
ln bezit en werd de stichter van de thans
reg/rende dynastie.Hetbestuurvan PhendLn- zich door de gesteldheid en de voortbreng-

kang (1809- 1824) was een schrikbewind,en selen van den grondaanmerkeljk van elkanonderzjn opvolgerwerd hetlanddoorjaleis- deronderscheiden.Hetnoordeljke en grootste
omwentelingen geteisterd.Den 3den Aprll1851
aanvaardde M aka M ongkoet het bewind en

gedeelte des lands is in het westen vlak en
in .hetoosten m etdiepe,schilderachtigerivier-

regeerdemetkracht;zjne'raadsliedèn waren dalen en tafelvormige bergên terhoogtevan
Amerikanen.Hj poogde den handel tever- 90 Ned. el versierd. Tusschen de gedeelten
levendigen en de lasten desvolksteverligten, van deIrtysl,de Ob en deJenissei,dieden
maar k0n xjn doel nietbereiken.Eindeljk middenloop vormen, vindt men uitgebreide
kwamen er handelsverdragen t0t stand met steppen. Tusschen 58O en 63O N.B.verheft
vreemde Mogendheden,nameltjkmetEngeland zich eene eenvormige hoogvlakte met eene
in 1855,metFrankrjk in 1858,metDuitsch- gem iddelde hoogte van 100 Ned. el en m et
land in 1862en metOostenrjk in 1868.Den m oerassige waterscheidingen. Daarachter verlsten Octobervan laatstgenoemdJaarbeklom rjst het noordeljke randgebergte van de

Bomdetql'r,
#cotl Ckoelalonkorn,pas17Jaren hoogvlakte van Centraal Azië,weiks uitloooud, den troon.Hj wasopgevoed dooreene pera t0t aan zee voortsehrjden ofzich in de
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Toendra verliezen. In het zuidwesten van tusschen de hoofdrivieren liggen de monden
Siberië heett men den Altaialsgrensgebergte van andere die welis waar geene kustrivie-

naardezjde van Chinaen van deKirgisensteppe. De kern van dit gebergte is gelegen
tusschen deIrtysjen deObenishetbrongebied van laatstgenoemde rivier;zj bereiktin
den Bjeloechaberg eenehoogte van 3352Ned.
e1.Verbazend rjk is ditgebergte metzjne
uitloopers in ertsen; het geheele gebied van
den Altaiis dan ook hetbjzondereigendom
van hetRussische Keizershuis.Eene voortzetting van den AltaiishetSajaanschegebergte,

ren,maar toch van minderbelang zjn,0mdat zj doorde Toendra'skronkelen en ieder
jaar slechts weinige weken vrj van jszjn.
Hiertoe behooren: de Piasina,de Chatanga,
de Anabara en de Olenek ten westen,en de

Jana,de lndigirka, deAlasela, de Kolyma
en de Tsjaoen ten oosten van de Lena.
onderscheidepe rivieren begeven zich voorts
naar den Grooten Oceaan,zo0alg de Anadyr

en de Kamtsjatka naardeBehringzeeen de

dat zich in den M oenkoe Sardik ter hoogte Amoer naar de Zee van Ochotsk.- Hetklivan 3490 Ned. el verheft, de grens vormt maat is er ongunstig en in het noorden van

naar de zjde van China,doorgang verleent Siberië weinig bevorderljk voorplantengroei
aan de Jenissei en weinig bëhoorljkeberg- en kolonisatie. In lang verleden tjd echter
passen heett. Dit gebergte beslaat met de was heto0k dâârveelzachter,zooalsbljkt
Toenkinskische Alpen de ruimte t0t aan het uit de fossiele overbltjfselen van den mamBaikal-meer. Ten oosten van dit m eer heet't mouth1terwjlthans de koude nergenselders

men totaan deArgoenhetDaoerischofTrans- z0o t'elis. De Aziatische koudepoolmeteene
baikalsch gebergte,datnoordwaarts(jvergaat qemiddel
dejaarljkschewarmtevan - 12OC.
in het W itim plateau. A1s eene andere kern ll
gt in Oosï-8iberië?strekt zich uitvan den
verri
jstop 50ON.B.deSotshondogroep,noord- Inond der Anabara t0tdien der Indigirka en

90C.).Inden
oostwaarts voortschrjdend in hetJablonnoï- bereiktnagenoeg Jakoetsk (- 10,

gebergte,datzichvervolgensoostwaartswendt, winter daalter de thermometer tot- 41O C.
langs den breedtecirkelvan 55Ovoortloopten en klimt in den zomert0t+ 1;OC.Hetvriest

eerstalsKust-ofSnawowoi-gebergtezjntogt er bjkans elken nachten de grond ontdooit
naar het noord-noordoosten voortzet. Voorts er alleen aan de oppervlakte.In W est-siberië
dringtn0g uitMandsjoerjedehoogeChinggan bedraagt te Tolstonosowsk aan de Jenissei
door op het stroomgebied van de Amoer,ter- (700N.B.)de gemiddeldejaarljkschewarmte
wj1 het gebergte van Mandsjoerje er zich - 10,70C..teToeroechansk(660N.B.)- 5,sOC.,
in Ochotsk 50C.en in de haven van Nikoaan de kust verheft.
Van de meren des lands kentmen t0t nu lajewsk - 2?60C.Veelgunstigerisdaarentegen
t0e all
een het uitqestrekteBaikal-m eer, ter- hetklimaatln Zuid-siberië,in de strook langs

wjl Ts
jekanowskiln 1875mededeelingenheeft de noordelgke uitloopers van het zuideljke
gedaan omtrent een aantal meren, op het
brongebied der Chatanga, Anabara, Olenek

grensgebergte,in !Rusaisch-siberië''.Hierbevindt men zich nlet meer in hetsneeuw -en

e
n Wil
joeigeleqen.Stroomendewateren heeft jsgewest,hoewelo0k hierdewintersgestreng
men er in menlgte. De rivieren van Siberië ztin.Deze beginnen metden aanvangvan N0onderscheiden zich door de eigenschap,dat vemberen bedekken hetland meteen mantel
zoowel de hoofd- a1s de zjrivieren van hare van sneeuw , zoodat sledevaarten, die t0t
monden af over een aanmerkeljken afstand aan het einde van Maart voortduren,er het

bevaarbaar zjn, en dat de landruggen,die algemeene middelvan gemeenschap zjn. De
het eene stroomgebied van het andere schei- koudste maanden zjn Decemberen Januarj4
den,eene geringe breedte hebben. Men heeft
alzoo een waterweg van het Oeralgebergte
t0taan de Amoer,- en de Ob,deJenisseien
het Baikal-meer w orden s:dert 1842 dpor

stoombooten bevaren;zj zjnechterJaarljks
gedurende weinig maanden vrj van js.De
voornaamste rivieren, w elke zich naar de

Ilszee spoeden, zjn de Ob, de Jenisseien
Jongsten tjd veler aandaehtgevestigd,nadat
de Lena.Op eerstgenoemde twee was in den

dan daaltdetherm ometerw e1eenst0t- 58OC.
In Maart begint de dooi in te vallen,tegen
het einde valz April ontbotten de berken en
in het midden van M eistaan alle boomen in
blad.De lente en de herfstzjnergewoonljk
regenachtig, maar gedurende den droogen,
w arm en zom er en in den winter heeftm en
er doorgaans een helderen hemel.Zeersnelis
er in April en M eide wisseling van tem peratuur;op eene koude van 100C.volgtwe1eens
aanstonds eene warmte van 20OC.

in 1875- 1876 de Zweedsche zeeman Nor& .:k.jJI
W j zeiden reeds.datmen ereenovervloed
# had aangewezen, dat de zeeweg
OVer Nova Zembla in den zomer vrj van js van ertsen aantreft.Men delft goud in het
en voor koopvaardjsehepen bruikbaar is. Oeralgebergte,en n0g veelbelangrjkerzjn

Dezer dagen (September 1879) is trouwens de goudwasscherjen langs geheel pltussischgebleken, dat men onder gunstige omstan- Siberië''. De geheele gûlld opbrengstin 1871
digheden daarlançs Japan bereiken kan.Die was 2400 pud (iedervan 10 Ned.ppnd), en
beide rivieren, ln elkanders nabjheid zich in 1876 leverden alleen de waeschertien van

uitstortend in de Kara-zee, dringen diep in Oost-siberië 1389 pud, waarmede zich 26550
Centraal-Azië door en hebben te zamen een menschenbezighielden.Diegoudrjkdom heeft
stroomgebiedvanbjna104000E)geogr.mjl,- echter niet medegewerkt t0tbevordering der
een ruim veld voorde handels-ondernemingen beschaving,daarschraapzqchtige ondernemers
der Russen.De genoemde drie stroomen heb- er de noodige handen aan den landbouw ont-

ben talrjke en Mnzienljke zjrivieren, en trokken en velen t0t eene ruwe levenswjs
XIII.
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verlokten.Voortsheeftmen erzilver-,jzer-, die a1s bedelaars overal aankloppen, eene
koper-,'zout- en steenkolenmjnen, alsmede ware plaag. De w elgestelde inwoner is er de
graphietgroeven. Ivoor of manmouthstanden Siberi
ër(8iberiake),behoorendet0teenenativindt men er alleen ver in het noorden. Met onaliteit,uitRussische landverhuizersen verbetrekking t0t het plantenrjk onderscheidt oordeelden en inlandsche vrouwen ontstaan,
men er hetgebied derArctische-,der8teppen-) en i
n tlitwendig voorkomen sterk 0I!de Rusder SiberischEuropésche en der Chineesch- sen geljkend.Hj spreekt de Rnsslschetaal
Japansche planten. Het verst naar hetnoor- met den Permschen tongval. Deze Siberiërs
den strektde Siberische larix zich uit,en op bestempelen de Russen met den naam van
72O N.B.neemt de boomgroeieen einde.0n- rRnsl
anders''en zien metminachtinj op hen
afzienbare wpuden van uitmuntendtim merhout neder.Zjzjn eenvoudig in levenswjs,stand-

bedekken desteppen en dezuideljkebergen. vastig,sluw,twistziek,maartevensgastvrj.
Voor '
t overige vindt men diep in het n00r- Ljfeigenschap is er onbekend, maar het
den slechts mos,een schraalvoedselvoor de

groote gebrek iser eene onbegrensdezelfzucht

rendieren.Dan volgen voortreFeljkeweiden. en alzoo gemis van menschlievendheid, terDe voornaamste zetel van den landbouw , wj1 velen er verslaatd zjn aan den sterken
zieh t0t 56ON.B.uitstrekkend,is langs den drank. Van de Siberiërs houden g/jeden zich
zoom der rivieren aan den voet van het ge- bezig metden landbouw.De landbouwerheeft
bergte. De ongemeen vruchtbare slibgrond er geen grondbezit; alhet land behoortaan
leverter zonder bewerkinj 6t0t8jaareen de Kroon.Deze stelthetterbeschikking van

rjkenoogst,vooralvantarweenrogge,voorts de gemeente, welke het Jaarljks na den
van gierst en boekweit,terwjlergersten oogst verdeelt.om een huis te bouwen,moet

haver t0tde zeldzaamheden behooren.Vrucht- men in dorpen en steden den grond van de
boomen zjn er nietbestand tegen de felle Kroon of van de gemeente pachten, en de
koude,doch de steppen ieveren een overvloed bezitter is gehouden, het huis na ontvangen
van smakeljkebessen.O0k deveeteeltiser bevel weder af te breken. De kooplieden en
van veel belang, en t0tde wilde dieren be- njverheids-olldernemers zjn erzeerbehendig
hooren er: de eland, het hert, het rendier, in hun bedrjt'
,en hunnezonen worden veelal
de geit,de beer,de wolt',dewitteenblaauwe ambtenaren. De Siberiër is minder geschikt
v0s,dehermeljn en anderepelsdragers,ter- voor eenig handwerk.Aan de grenzen vindt
wj1de rivieren voorzien zjn van eene ver. m en overalK ozakkengem eenten,waar de inbazende hoeveelheid visch.
woners desgeljks het land verdeelen; in
De bevolking w ordtgeschatop 31/sde mil- plaatsvan hoofdgeld te betalen,treden zj in
lioen; slechts kleine gedeelten in het zuiden militairedienst.De lagereambten zjneraan
hebben eene vrj digte1m eerendeelsRussische Siberiërs toevertrouwd, maar de aanzienljke
bevolking.De oppervlakte,doorinboorlingen waardigheden aan Russen. Daglooners vindt
bewoond,teltslechts 4 personen opiedere D men vooralbj deinboorlingen,en de eigen-

geogr.mjl.Men heefter21
/:millioen Russen
met hunne nakomelingen, de Siberiëra, 14000 Finnen(Sojoten,Wogoelen),- 40000
Samojeden en Ostiaken,- l/:millioen Mongolen (Buraeten,KalmukkenenChinezen),en 1/4demillioenTurkenof'
l'
artaren(Jakoeten,
Tartaren, Kirgisen, Joekagiren, Korjaken,
Kamtsjatdalen en Tsloektslen).De Turkenin
W est-Biberië en de Mongoolsche inboorlingen
in Oost-8iberië zjn alleen vatbaarvoorontwikkeling.Onder genoemdevolken vindtmen
alle trappen van beschaving,nameljk Jagers
(deToengoezen),viaschers(deOstiaken),steppennomaden (de Kirgisen) en landbouwers.
Dezelaatsten zjnvoordetoekomstvanSiberië
van hetmeeste belang; zj zjn meerendeels
derwaarts verhuisde Russen. Zj werden achtervolgd door veroûrdeelden of'ballingen,die
overdedorpen zjnverspreid ofin strafkoloniën bjeengevoeyd.In den laatsten tjd werden Jaarljksgemlddeld 13000personen,onder

ljke Nomaden worden meer en meer verdrongen. De huizen hebben er een bevallig
voorkomen en zjn van binnen zindeljk;
alleen op die plaatsen evenwel,waar de njverheid zich ontwikkelt, zjn dearmoedige
hutten door Qinke huizen vervangen. De bevolking bestaatuit3millio6nChristenen,bjna
allen t0t de Grieksch-orthodoxe kerk behoorend,61000 Moham medanen en 284000 Boeddhaïsten.
Siberië is verdeeld in de beide generale

gnuvernementen W est.
Siberië (bjna 2 millioen inwoners)met de gouvernementen Tomsk
en Tobolsk,en Oost.siberië (bjna 11/:mil-

lioen inwoners)met de gouvernementen Je-

nisseïsk en Irkoetsk en degeaestenlakoetsk,
Trans-Baikal, het Amoer-en het Kustgebied.
In de gew esten is de m agt deèam btenaren
grooter dan in de gouvernementen. De verbeterde Russische regtsbedeeling van 1864 is
t0t nu t0e alleen op W est-siberië toegepast;

welke 2500 kinderen,die hunne oudersverge- inmiddelszoektmen demeestergerljkemiszelden, naar Siberië VOrWOZOn. O0k thans bruiken overal uit den weg te ruimen. De
brengen de woelingen der Nihilisten duizen- verordening op de Russische steden van 1870

den derwaarts,hoewelmen nahetverkrjgen is ingevoerd in Tobolsk,Tomsk!Krasnojark
van Sachalin (1875) dit eiland t0t verban- en lrkoetsk.Hetonderwjs is er ln een ellen-

ningsplaatsbestemde.Deveroordeeldenw orden digen toestand, maar het volk streeft naar
echter in Siberië in het algem een met @
1n- ontwikkeling en men verwacht verbetering
schikkeljkheid behandeld,en velen van hen door hetin 1875 ingevoerde schooltlezigt.Er
verw erven voldoendegeldm iddelen.Intusschen zjn 5 gymnasia,3 progymnasia,eene reaal-

zjn de ballingen uitdelaaggtevolksklasse, school,4 kweekscholen vporonderwjzersen
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1Q hoogere burgerscholen voormeisles;o0k W est-siberië. De bezetting der belangrjke

bestaatsedert 1875 hetvoornemen,teTomsk Amoerprovincie en de uitbreidinq derkusteene universiteitte stichten.Zoowelin 00st- provincie met Russisch Mandsjoerje namen in
als in W estSiberië versehjnen 3 of 4 Rtlssi- 1852 een aanvang en werden bevestigd door
sche dagbladen.In hetzuiden van Siberië is het verdr
ag van Aigoen (28 Mei1858)met
een groote postw eg aangelegdt en het plan China en door hettractaat van 14 November
bestaat om den Oeral-spoorweg van Tjoemen 1860. Rusland is daardoor de nabuur van
overOmsk naar Semipalatinsk voorttezetten. lrorea geworden en krjgt vandââx vele land-

De Keizerljke post bereikt er alle garni- verhuizers,terwjlNoord-china voor hetrjk
zoensplaatsen,maardemeestafgelegeneslechts

van den Czaar geopend is. O0!
t verkreeg

eenmaal in hetjaar.Detelegraatdraad isse- Rusland in 1875 het eiland Sachalin in ruil
dert 1871 over de geheele lengte van 8iberië tegen de Koerilen.'
1'
0tdejongstewetenschapgespannenj t0t Peking verlengd en door een peljkereizen naarSiberiëbehooren de Lenaonderzeeschen kabelmetJapanverbonden.Van olenek-expeditie van r
lasjekanowski in 1875
den handelmetEuropa zjn geene cjfers be- en de expeditie naarW est-siberië vanBreltm ,
kend, en de transito-handel tusschen China Fïvyc/zen graaf W aldbury-zeilin 1876.
en Europa heeft sederthetopenen derChinéSibour (Marie Dominique Auguste),aartssche havens voor Europésche zeeschepen en bisschop van Parjs, geboren den 4dc.
n April
sedert de opheëng van het monopolie te 1792 te St. Paul Trois Chateaux (Drâme),
s
t
udee
rde
t
e
Avi
gnon
i
n
de
t
heol
ogi
e,
w erd
Kjachta veelgeleden.
Voor de veiligheid wordt er gezorgd door in 1817 oppervicaris bj de buitenlandsche
eenereeksvan Kozakkengosten langsdegren- zendelingsgestichten en in 1819 domheer te
zen en door kleine garnlzoenen in de voor- Pont St.Esprit,waarhj zich vooralop het
naamste plaatsen van het binnenland. De kerkeljkregttoelegde.ln 1838 werdhjvicaforten zjn er doorgaans metoude,onbruik- ris-generaal te Nîmes, in 18.$9 bisschop van
bare kanonnen gewapend.Nergens vindt men
er een tuighuis voor artillerie ot'eenewapenot'buskruidtàbriek.ln sommige gouvernementen heerscht sedert 1874 de algemeenedienstpligt,en de oë cieren ontvangen hllnne opleiding op de militaire school te Omsk.Voorts

Digne en in 1848 naar den wensch derrepu-

blikeinsche partj aartsbisschop van Parjs.
Den 3osten Januarj 1853 voltrok hjhethuweljk van keizerNapoleon11I,en werd den
3den Januarj 1857doordewraakzuchtigehand
van den geëxcommuniceerden priester Verger

is er het land hetjverigst onderzoehtdoor in de kerk 8t.Etienne du Mont te Parjs
Duitsche geleerden.
vermoord.Hj achreet
':plnstitutionsdioeésaiIn ouden tjd was Siberië de wjkplaats nes (1845)''en oMandements (1851- 1852)'
7.
der uit CentraalAzië verdrevenevolken.Ten
Sibyllen (Sibyllae) noemde men in de
behoeve van den yelshandelverkregen koop- dagen derOudheid vrouwen,die men doorde
lieden uit de Russlsche fam ilie Rroyanow een goden m et den geestder voorspelling bezield
uitgebreid gebied in leen aan beide zjdenvan waande.Omtrenthaaraantal,hare namen en

het Oeralgebergte en zorgden, dat de Siberi- haar vaderland bestaat verschilvan m eening.
sche vorst Jediger onderworpen bleefaan den Hetvroegstworden zj vermeld inKlein-Azië,
Czaar, om zich alzoo te beveiligen tegen de in de omstreken van het Ida-gebergte,in het
misbandelingen,waaraanzjbjdenpelshandel lonische Erythrae, waar zich de vermaarde
waren blootgesteld. Vereenigd met Jermak, sibylle Heropltile bevond,- voortsopSamos,
den aanvoerder der kozakken, overwonnen te Delphi,alsmede te Cumae en te Tiburin

zj Koetql'
oem ,den opvolger van Jedi
ger in het Italië. Steeds worden zj voorgesteld a1s
Grenskhanaat;in 1579 trok Jermak met eene
kleine bende over den Oeral, doch leed in

maagden, in eenzame holen en grotten of
aan bronnen gehuisvest, van den geest van

1584 de nederlaag, waarna zjne hoofdstad Apollo doortinteld; zj voorspelden in een

Isker ingenom en werd.In 1590 w erd rrobolsk st
aat van geestvervoering de toekomst en
de hoofdstad dernieuwe provincie?en in1600 waren zeerln aanzien bj hetvolk.Zjwerden
vielen de Russische Kozakken in Oost-sibe- priesteressen, lievelingen,zusters ofdochterg
rië en.deden er de steden Toerinsk,Tomsk, van Apollo geheeten.In Griekenland verkon-

Koenetsk en Jenisseïsk verrjzen. Tn 1620
waren de Russen t0t aan de W iloei.rivier
doorgedrongen,en in 1626 werd Krasnojarsk
gesticht.In 1627 vertoonden zj zich aan de
Angara,in 1628 aan de Lena;in 1632 werd

Jakoetsk gebouwd,en in 1633 bereikten zj
Kamtsjatka.Langzamerhandnlkten deRussen

digden zj hare voorspellingen vooralop die

plaatsen, waar zich een orakel der godheid
bevond,D aar de Sibyllen naar den geestm et

elkander vermaagschapt waren, werden zj
met elkanderverwisseld.Van de Sibylle van
Cumae,o0k Amalthea genaamd,zjn volgens
delegendedecsibylljnscheboeken''afkomstig,
doûr Tarquin%us k$'/fwerlzl.s voor veelgeld gekocht; zj werden enkel op bt
lvel van den

vpprwaartsin het meer btgvolkte,bergatshtige
zuiden, kwamen in 1646 aan de oevers van
het Baikal.meer, waarna in 1652 Irkoetsk, Senaat door daartoe bestemde priestersin gein 1656 Nertsjinsk gestichten in 1699geheel wigtige omstandigheden geraadpleegd.In den
Kamtslatka veroverd werd.In 1708kwam er oorlog tegen de Galliërs werden deze boeken
een Siberisch gouvernement t0t stand met echtereeneprooidervlammen.O0k vindtmen
Tobolsk als hoofdstad; in 1816 werd er een eene Cl
laldeeuwsch-lsraelietische Sibylle vergouverneur.generaal benoemd, en in 1822 meld,Sabbx ofSambethegeheeten.Dethansnog
verdeelde men geheel het land in Oost-en bestaande12boeken metSibylljnscheorakels
9*
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zjn vermoedeljk afkomstig uitde2:leof3de ken. O0k manganiumoxydulezouten, vooral
boorzuur manganiumoxydule,worden a1s siceeur onzerjaartelling.
Slcam bren ofMcambriërs is de naam van catiefgebezigd.Menwrpt'
t45- 50Ned.wigtjes
een dermagtigsteOermaanschevolksstammen. daarvan met 1 Ned. pond belegen gekookte
Zj worden heteerstgenoemddoorCaesar,die ljnolie,voegtern0g 19 Ned.pondljnoliebj
in 55 vöör Chr. vruchteloos tegen han te en verwarmt hetgedurende 15 minuten nagevelde trok.Zj woonden digt b'
j de Rjn, noeg maar niet geheel en al t0tkookhitte,
volgens anderen aan de oevers van de Roer. waarbj het mangaanzout oplost.
Metde Usipeten en de Tencteren ondernamen
Sichem ,eene zeer oude stad in Samaria,
zj in 16vöörChr.een togtaan de overzjde tusschen de bergen Ebalen Gerizim gelegen,
van de Rjn en bragten den Romeinschen was de begraafplaats van Jozef, werd door
stadhouder Lolliu eene nederlaag toe. Vier Jo= a tot Levietenstad bestemd, viel later
of vjfJaar later trok Drususdoorhun land aan het Rjk Israëlten deelen was eenigen
zonder hen t0t onderwerping te brengen. tjd de residentie van Jerobeam.Na de Babp
Daarentegen werden zj in hetJaar 8 vöör lonische ballingschap werd zj de zetel der
Chr. door Tiberiu overwonnen en ten getale Samaritaanschegodsdienst.JohannesS/rccll.
v
van 40000 naar Gallië verdreven.Er waren vergverde haar en verwoestte den tempel op
echter n0g velen achtergebleven,die eenigen den berg Gerizim.Later werd zj eene R0tjd onder den naam van Marsen tusschende meinsche kolonie en heetteI'
lavia F'
ecq
ppli#,
Boven-Eems en Boven-Lippe vertoefdhebben, en thansdraagtzj den naam van Nabnlns.
doch in rustigertjd naarhun vaderland zjn
Sicilihansche Vesper,zie k
%ioilië.
Sicilie N hetgrootste eiland in de Middelteruqgekeerd.

Smard(R0eheAmbroiseLucurron),deFwa
ar- landsche Zee, zoowel door natuurschoon a1s
digeopvolgervanden beroemdenabtdeI'
FJ:, door historische herinneringen merkwaardig,
wjdde alzjne krachten aan deopvoeding en ligt tusschen 12O19' en 15O42' 0.L. van
hetonderrigtvan doofstommen.Hj werd ge- Greenwich en tusschen36O34'en38O14'N.B.;
boren bj Fousseret bj Toulouse,studeerde het heeft de gedaante van een driehoek en
in laatstgenoemde stad, werd kanunnik te met de nabjgelegene kleine eilanden eene
Bordeaux en vervolgens 1id van de Académie oppervlaktevan532 D geogr.mjl.Denoordaldaar.Hj stichtte er metuitstekend gevolg kust wordt door de Tyrrheensche, de oosteene school voor doofstom men en werd na kust doorde Ionische en de zuidkustdoorde
het overljden van de!*
.
F,1 (1789)directeur M iddellandsche Zee bespoeld. De straatvan
van hetdoofstpmmen-instituutteParjs.H0e- Messina, op de smalste plaats slechts 5 Ned.

we1hj gedurende de Omwenteling in dege- mj1breed,scheidt heteiland van hetvaste
vangenis geworpen en ter dood veroordeeld
werd,waaraan de horologiemakerM onnothem

land van Italië.De westpunt is kaap Boco,

ontrukte,ofschponhjlaternaarGuyanagebannen werd en zich hieraan slechts doortjdige
vlugtonttrok,keerdehjnaden18denBrumaire
naar Parjs terug,om er zjne taak wederop
te vatten.Hj overleed den loden Mei1822 in
nagenoeg 8o-larigen ouderdom. Hj was

zuidoostpunt kaap Passaro! - en de noordoostptlntkaap Peloro.Hetellandisbergachtig.

120 Ned.mjlvau Afrika verwjderdj- de

Over het noordoosteljk gedeelte strekt een
bergrug metdiepe dalkloven zich uit,nam eljk de MontiPelorianiofDinamari,t0teene
hoogte van 1130 Ned. el verrjzend,gedeelvan het Instituut en schreef0.a.:rMémoire teljk meteen prachtigen plantengroeibedekt,
sur l'art d'instruire les sourds-m uets de nais- gedeelteljk woest en kaal. Die bergrug is
sance (1789)'',- rcatéchisme etinstruction eene voortzetting van hetCalabrisch gebergte
chrètienne dessourds-muets (1796)''
,- pcours en bestaatuitgneis en glimmerleim etmassa's
d'instruction d'un sourd-m uet de naissance
pour servir à l'éducation des sourds-muets

en gangen van graniet,leisteen en graauwak ,
die naar het w esten en op de toppen m et

(1800 çn 1803)''
, - en p'
rheorie des signes zanf
lsteen zjn bedekt.Aan denoordkustheeft

pour l'
instruction des sourds-muets (1808, de zandsteen de overhand en klimt er t0t
eene hoogte van 1250 Ned. el,allengs naar
2 d1n)''.
Siccatief,van het Latjnsche woorddïc- het zuidwesten afdalend. Deze noordeljke
eare (droogen) noemt men eene zelfstandig- hoogte wordt naar den berg Madonia (1925
heid,diehetopdroogenvan olieverfbespoedigt. Ned el h0og)genoemd.In hetwesteljk geMen verkrjgt een menie-siccatief, wanneer deelte verrjzen tusschen Terminien Girgenti
men4deelengekookteljnolie,4deelenmenie dePizzo diCammarata (1576 Ned.elh00g),
en 4 deelen amberondervoortdurendomroeren bj PalermodeMontePel
leqrino en deMonte
laat koken!totdatereenebrj-achtige massa Cuccio,bj Trapanidekrjtberg Monte Giuontstaat, d1e eerst met 5 deelen heete en liano.EeneJongere tertiairevormingmetveel
daarna met 4 deelen koudeterpetjnoliever- schelpen strekt als schelpenbreccië,leem en

dund wordt. Het heldere vernis wordt na
verloop van eenige dagen afgegoten van het
bezinksel. Voor zinkwitverwen kookt men
100 deelen ltgnolie met 5 deelen bruinsteenpoeder,dat in een linnen zak wordtgenaaid,
dien m en in den ketelophangt.M en laat dit
tw eemaal 10 of 12 uren koken,en men kan
hetzelïde bruinsteenpoeder meermalen gebrui-

kalksteen van de kustzich uitin hetbinnenland en verheft'zich t0t eene hoogte van 950
Ned.el. Tusschen Syracuse en Catania,als-

mede bj de zuideljke spits van het eiland
w isselen basalten basalttufafm et kalksteen
en tertiaire vormingen. Hier zjn de Monte

San Venere (750 Ned.elhoog)en de Monte

Laura dehoogstepunten.Eindeljk varmter

8I0rLI:.
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de Etna (ziealdaar)eenafzonderljkgebergte. woordigd, en deze zjn met het daarmede
Ten zuiden en zuidwesten van dezen strekt?
van de Simeto doorkronkeld,de Pianura dl
Catania zich uit,de grootste vlakte van het
eiland en een ongemeen vruchtbaargraanland
ter breedte van 11 en ter lengte van 30 Ned.

v
erbondene beeldhouwwerk h0048tbelanqrjk
voor de ontwikkelingsgeschiedenlsder Grlek-

mjl. Niet ver van Girgentiheeft men den
sljkvulcaan Maecaluba,een heuvelterhoogte
van omstreeks95 Ned.el,en n0g eenanderen
in dezelfde streek bj den Monte Bifara.Het
verschjnen en verdwjnen van heteilalld Ferdinandea is er een bljk van de voortdurende
vulcanische werkzaamheid onder den bodem .
Er zjn vele rivieren,maar geene van deze
is bevaarbaar; de meesten verdroogen in
den zomer,hoewelztj in het voorjaar wel
eens plotseljk klimmen en groote verwoestingen aanrigten De Simeto (Giaretta)strûomt
oostwaarts, en de Salso (Himera) stort met
twee monden bj Licata zich uitin zee.De

ontwaartmen er den stjlderNoormannen,
terwjluit den tjd derByzantjnen en Sara-

schekunst.O0k heettmen ertalrjke en bjzonder fraaje Griekschemunten gevonden.ln
de gewrochten der middeneeuwsche kunst

cenen niet veelis overgebleven;Blechts hier

en daarkomtop eigenaardige wjzehetArabiseh elementaan den dag.Merkwaardigzjn
ervoortsdekosteljkebeeldhouwwerken aan
de kapiteelen der middeneeuwsche klooster-

hoven,alsmedehetmozai
'ek uitdientjd,het
houtsnjwerk uit de renaissance-periode, benevens de degeljke beeldhouwwerken van
GaginL, en eindeljk de schilderstukken van
Antonello da M essina,Vicenzodl e-plo,Pietro
N ordllï en de school van Messina. In 1871
bedroeg er hetaantalinwoners 2584000,en

overige,zooals:de Alcantara!Anapo,Abisso, 10 jaar vroeger 2392000. De hedendaagsche
Platani, Belici, Terniini, Flum e Grande en Si
ciiiaanschelaalsehjntuitdeoud-siculische
Pollina, hebben een korten l00p en leveren gesproten tezjn.Deoud-ltaliaanschetongval
gedurende hetgrootstegedeeltedesjaarszeer is er vooral door de taal derRomeinen geweinig water.Groote meren zoektm en er te wjzigd. Voorts vindt men daarin sporen van
vergeefs! en onder de kleine meren is dat Arabisch en van de taalvan andere verove-

van Pallo bj Palagonia als vulcaniseh ver- raars.Ten tjdederNoormannen en aan het
schjnsel zeer merkwaardig.Het klimaatis H0f van Frederik 11 was hetgewone Sidli-

er zonnig en de lucht gezond,voor zoover aansch de taal der qoëzj. V0or '
t overige
deze niet door vulcanische dam pen en uitwa- heeft elke stad op Slcilië haar eigenaardig
semingen van m oerassen verontreinigd w ordt. dialect. Te Piano dei Greci in Contessa

De zonnehitte, die btj het waailen van den bijv.wordt zelfs Grieksch gesproken.ln somsirocco wel eens t0t 36O C.klimt, wordt er mige kûloniën der Lom barden bezigen 0mdoor de zeewinden getemperd.Hevige hagel- streeks 40000 menschen de Lombardjnsche
bujen komen erdikwjlsvoor.Degemiddelde taal, en in de Albaansche volkplantingen is
warmtegraad te Palermo is + 17,50C.,ter- het Albaansch in gebruik.Eigenaardig is op
De
wjldethermometerernagenoeg nooitt0thet Siciliëde gloed dertalrjke volksliederen.'
vriespunt daalt. Er valt zelden regen, en tekst van deze ishoofdzakeljk doormondewegens den helderen hemelzouden de zonlze- ljke overlevering bewaard gebleven; de afstralen er de velden verschroejen!zoo deze w isselende melodie is m eestal klagend met
niet des nachts door een overvloedlgen dauw
werdenverkwikt.Detafereelenvaneenweligen
plantengroei w isselen er intusschen af met
die van woestheid,barre rotsdalen m etbeval-

roerende moltoonen.Leonordo T'5#oheeftdaar-

van eene verzameling (pcantipopolari''
)inhet
lieht gegeven.Het karaktervan den Siciliaan

is levendig en bewegeljk 4 htj kan zich ge-

lire hoogten)eenzame,naauwe kloven met makkeljk voegen in verschillende omstandigheden des levens,doe'h isdoortinteld van den
vruchtbaren grond. Bjkans overal ontwaart gloed van liefde en haat,van trotschheid en
rulme vlakten,gerolde steenen m eteenvetten

men bosschen van oranje-en granaatboomen, gevoel van eigenwaarde,terwjlhj zich onvan palm en, oleanders en myrten,van kurk- derscheidt door geestigheid en ijnheid van
eiken,St.Jansbroodboomen,manna-esschen, gevoel en door een onnavolgbaargebarenspel.

pistaciën,oljf-en amandelboomenenz.Voorts Kunsten en wetenschappen z'
dn eraan 'tkwjheeftm en in de laatsteeeuwenonderscheidene nen geraakt, en onder hetJuk der vreemde
gewassen derwaartsovergebragt, zooals:de heerschappj werd de nationale zin voor het

opuntia (Indischevjg),wiervruchten op het groote,verbevene en schoone vernietigd.T0t
land gedurende 4 maanden een grootgedeelte
der voedingsmiddelen uitm aken,de agave,de

verbeteringvan hètvolksonderwjsisersedert
1860 veel gedaan. Tegenw oordig heeft m en

banaan (inzonderheid aan den voetvan den er op 100 inwoners 2 schoolgaande kinderen
Etna),de dwergpalm ,wiervruchtengenuttigd en voor ieder 1400-tal kinderen ééne school.
worden, terwjl de plant zeker met hare Vporalte Palermo heeftmen voor hetûnderbladeren en vezels t0t de vervaardiging van wjs zoeken te zorgen.Hethoogeronderwjs

in 8 lycea, 32 gymnasia en 23 technische
scholen is er zeergoed,en m en heeftuniverer:de zjdewormen,de Spaanschevliegen en siteiten te Palermo,Catania en Messina;deze
de bjen.- VooralbezitSicilië een grooten laatsten echter telden in 1875slechta625 sturjkdom van antieke kunstgewrochten. De denten tegen 1200 in 1860.Men heeft op SiGrieksche kunst is er door onderseheidene cilië28openbarebpekerjenmet336000deelen,
velerlei voorwerpen dient, den mastixboom
enz. T0t de merkwaardige insecten behooren

Dprische tempelsuitaldemerkwaardigetjd- en talrjk zjn er voorts de instellingen va*

perken der H elleensche architectuurvertegen-

w eldadigheid;m en telter ruim 2900meteene
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Jaarljksche inkomgt van 2 millioen lire.De vpgen,walnoten,meloenen,kruisbessen,kersen
openbare veiligheid laatervoorts veelte wenschen over.Erbestaatzelfseeng6heim verbond
t0thet plegenvanmisdadenen beschermenvan
misdadigers, de Maia, die leden telt in alle

standen.De rjke voegt er zich bj om zjn
persoon en zjne goederen te beveiligen,de

enz.De St.Jansbroodboom beslaat er ongeveer 2400 Ned.bunder,en de sumak-heester
22000 Ned. bunder. O0k levert de mannaesch 0r manna voor den uitvoer, en vindt
men er zoethout,waaruitdrop wordtbereid,
vlas en hennep,alsmede katoen.Eris groot
gebrek aan hout.In hetalgemeen is devlakte
van Catania het vruchtbaarste gedeelte van
Sl*cl*ll*e
#@; d''
aar oogstmen eene groote hoeveel-

kleine burger uit vrees voor wraak of uit
geldzucht, en de proletariër uit haat tegen
de bezitters.In 1875 eisehte de regéringeene
buitengewone bevoegdheid om de orde op het heidtarwe,vlas,rjst,katoen,wijnenoljveneiland te handbavenj doch dit is totnu toe olie. De omstreken van Cetàlû en Terranova
n0g niet volkom en gelukt.Hetgrondbezitis leveren veel m anna, die Van Caltanisetta
er zeer ongeljk verdeeld.Alleen in den 0m- amandels en sodaplanten, die van Girgenti
trek der steden vindt men kleine bezittingen, en Messinavjgen,endievan Palermocactubjgen en sina'sappelen, welke laatste ook
die bjvererving vaak klzeerkleinedeeltjes v
worden gesplitst.Voor'tpverirebestaathet vooral in den omtrek van Messina te vinden

landuitgrootegoederen,voormallgemaloraten.
00k bj den geleideljken verkoopvankerkeljke goederen in denJongsten tjdaan ongeveer Q0000 koopers (in perceelen van 10 Ned.
bunder) deden speculanten goedezaken,terwj1 de grootegrondbezittersergebruik van

zjn.De geheeleoppervlakte bestaatuit580/0
bouwland, 250/0 weiland, 100/0 tuingrond,
30/0 bosch en 4O/?onbebouwd land.Devee-

teelt is er van welnig belang;hetpaardenras
is op Sicilië n0g mee: achteruitgegaan dan
in Napels.Daarentegen worden ergoedemuilmaaktent0tafrondingvanhunneeigendommen. dieren uitgevoerd. Uit gebrek aan geschikte
De eigenaars dier groote Foederen!namel
jk weiden heeft men er weinig rundvee, doch
de adel,dieopSicilië120prlnsen,82hertogen, betrekkeljk veelgeiten en schapen.Dezjde124 markiezen, 28 graven en 356 baronnen teeltnam erin de9deeeuw een aanvang.Het

telt,zjn meestalgevestigd in de steden,en gemiddeld bedrag vandelllaarljkschenuitvoer

het bewerken van den grond wordt aan zet- wasin den aanvang der19deeeuw 1800balen,
boeren ofpachters overgelaten,die op hunne ieder van 150 Ned. pond; later evenwel is
ia
ekt
ed
erlj
zk
jde
vwo
ermi
rme
ndn.
erdl vooralAvegens
beurtgedeelten aan anderenverhuren.Daarom hetza
nme
rke
henebelangrjke
iserdeoqbrengstvan denbodem betrekkeljk de
gering. Slcilië, de aloude praanschuur van bron van bestaan is erde visscherj,vooral
Rome,voert thans minder ultdan in de mid- dethonjnvisscherj,dieerdoor27maatschapdeneeuwen of in de dagen der Oudheid,Ja, pjen vertegenwoordigd wordt.Daarenboven
het heeft weleens behoefte aan invoer van vangt men er sardellen en zwaardvisschen,
koren. Het voornaamste voortbrengsel is er terwjlmen er 00k werk maaktvan koraaltarwe; daarenboven verbouwt men er gerst visscherj,inzonderheid teTrapani.Hetdelven
en peulvruchten.Men verkrjgter eene groote van ertsen is ervan geringe beteekenis,maar

boeveelheid wjn (0p ongeveer 160000 Ned. in denJongsten tjdheeftmen erveelzwavel
bunders2 millioen Ned.vaten),maarhjwordt verzameld; de noordeljkste groeven liggen
niet met voldoende zorg behandeld.De beste tusschen Centorbien Catena Nuova,bjLeonwjnen van 8icilië zjn die van Milazzo en forte,Villarosa,en Cattolica,- en derjkste
Messina (donkerroode soorten),van den Etna, zjn die van Gallizzi,Sommatino en Favara.
van Mascali(besteroode wjn),vanTerratbrte De waarde van den zwavel-uitvoer bedraagt
(zeer krachtig),van Catania en Bosco (uit- er Jaarljks 20 millioen lire.Met het winnen
mantende tafelwijn), van Syracuse (dessert- daarvan houden 3500 picconiéri(giekdragers)
wjn), van Termini, Corleone, Girgenti en en 1300 trasportatori (slouwerlleden) zich
M arsala. Dege laatste soort wordt we1 is bezig.Erbestaanslechts2zwavelraënaderjen,
waar met brandewjn versneden,maarheeft nameljk te Catania en te /orto Empedocle.
toch totden uitvoer van wjn aldaarhetmeest Een gewigtig handels-artikelis ervervolgens
bjgedragen.Ook rozjnen vormen ereen be- het zout, hetwelk uit de steenzoutlagen van
langrjk handels-artikel; zj worden vooral Castro Giovanni en uit de zoute meren van
verzonden uit Palermo en Messina.Hetaan- Agosta,Trapanien Marsala verkregen wordt.
kweeken van oljfboomen'is erwjderseene T0t de voortbrengselen van het rjk der delfbelangrjke bron van welvaart.Ztjbedekken stoFen behoorenervoortseenigeedelgesteenten,
60000 Ned. bunders en groetjen het weligst zooals:agaat,smaragd en m ariaglas,alsmede
nsteenjdatindeMiddellandscheZeenergens
aan deberçglootjingendernoordkust.Deoogst bar
levert er Jaarljks omstreeks150000tonnen, anders dan hier in de rivieren Simeto en
vanwelkel/sdewordtuitgevoerd.Ophetgeheele Salso na hevige regenvlagen gevonden wordt.
eiland worden zuideljkevruehten verbouwd; Het komt ervoorin fraaje,gele,doorschj-

alleen uit Messina en PalermowordenJaarljksmeerdan 300000 daarmede gevulde kis.
ten verzonden. Deze vruchten worden uitgezochten metqrootezorgvuldigheid ingepakt,
terwjlde overlge dienen t0thetbereiden van
essence en van citroenzuur.Voorts heeftm en

nende,opalisérende stukkenywaaruit men te

Catania allerlei sieraden vervaardigt.Er zjn

82 minerale bronnen, en onder deze 9 met
bad-inrigtingen, van welke die van Sciacca

(de aloude Thermae Selinuntiae), Termini,
Calam eta en Acquarossa de meest bekende

er en overvloed van amandelen,hazelnoten, zjn.Dehoogeinvoerregten op baitenlandsche
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fabriekvoortbrengselen onderdevroegereregè- handelsondernemingen der Phoeniciërs,die er

ring heefterde njverheid weinig bevorderd, talrjke volkplantingen deden verrjzen,van
omdat zj aan de bestaande fabrieken eene w elke het hedendaagsche Palermo eene der

soort van m onopolie bezorgden. De linnen- oudsten is.Niet alleen aan de oostkust,maar

weverj iservanweingbel
ang,dochmenheeft
laken-,katoen-en zjdetàbrieken tePalermo,
Cataniaen Messina.Talrjk zjn erde looje.
rjen,en er worden smaakvollevoorwerpen
van koraal en barnsteen vervaardigd.De invoerhandel heeft er eene w aarde van 70,de
uitvoerhandel eene van 110 m illioen lire.De
voornaamste artikelen van laatstgenoemden

op het geheele eiland vindtmen duideljke
bljken,datde merkwaardige koopsteden van

lateren tjd,zooalsSyracuse,Leontini,Catania enz.,welke als Grlekschekoloniënworden

beschouwd, door Phoeniciërszjn gestichtof
althans reeds vöôr de aankomstder Grieken
door Phoeniciërs en inboorlingen waren be-

woond.Deheerschappj in deGrieksche k0l0zjn:oljvenolie,wjn,zuidvruchtent hazel- niën bevond zich aanvankeljk in de hqnden
noten,amandelen en anderevruchten,zwavel, van adelltike geslachten, terwjl de lagere
steenen,graan en ruwezgde.terwjlerkatoen, standen en de laterverschenenkolonisten geen

graan,m eel,kolonialew aren,onedelem etalen deel hadden aan het best
uur.Die onqeljken m etalen voorwerpen,huiden,w ollen stof- heid voor de wet wekte ontevredenheld bj
fen,steenkolen enz.wordeningevoerd.In 1875 den kleinen burgerstand,en deze werd door
verscbenen in de gezamenljke havensvan Si- eergierigegelukzoekersopgeruid tothetstichcilië 3667 zeeschepen en33794kustvaartuigen. ten van despotieke heerschappjen.Daarmede
Het drukste scheepvaartverkeer heeftmen er maakte Phalaris te Agrigentum in 565 vôör
in de havensvan Messina?PalermoenCatania, Chr.een aanvang;aan Tlteron,eenzjneropen aan verbetering van havens zjn er in den volgers, en aan Gelon,tyl'an van Syracuse,

laatsten tjd aanzienljke sommen besteed.De was in den tjd der Perzische oorlogen het
binnenlandsche handelwas er t0tvöôr korten geheeleeiland onderworpen.D aardoorwerden
tjdwegensdengebrekkigentoestandderwegen de bezittingen der Carthagers in het westen
zeer gering,maar sedert 1863 zjn er spoor- van heteiland bedreigd,en zo0 ontstond tuswegen geopend;menhad ernameltjk deljnen: sehen hen en de Grieken een oorlog,welke
Catania-Leontbrte, Messina.catania.syracuse, metdezegepraalvandezelaatstenbjHimera
van Palermo naar dehaven,en Palerm o-Gir- eindigde(480).Aan dierdwingelandj,welke
genti-porto Em pedocle, te zamen 380 Ned. zich door hooge belastingen en door verdrukmj1,terwjlditspoorwegwett0teen bedrag king van het volk gehaatm aaltte,kwam in
van 530 Ned.mjlwordt tlitgebreid.De land- 465 te Syzacuse en kort daarna in de overige
wegen zjn ervervan voldoende.TotSicilië steden van heteiland een einde.Deeergierige
behooren ook nog de LiparischeEilanden aan
de noord-en de Aegadische Eilanden aan de

pogingen van Syraeuse om zich van dealleen-

Catanla, Syracuse, Caltanisetta,Girgentien
Trapani.

de Carthagersvonlen daarineenegewenschte

heerschappj over de Siciliaal
asche Hellenen
westzjde,benevensheteiland Pantellariaaan lneester te maken,gafaanleidlng t0tde bede zuidoostpunt.Hetgeheeleeilandisverdeeld moejing der Athenersmetdeaangelegenheden
in 7yrovinciën,nameljk:Palermo,Messina, van het eiland. Zijwerden afgewezen,maar
gelegenheid, om naar hetoppergezag op het

Het voormal
ig Vereenigd Koningr%
jk der eiland te dingen; Agrigentum werd hunne
Weit
fe k
%eiliè'
n ofNapels,t0t1860eenzelfstan- voornaamste wapenplaats. Vanhier begonnen
dig rjk vormend,maartoeninhetkoningrjk zj hunne heersehappi
j uit te breiden en zj
Italië opgenomen,w as verdeeld in betelgenljke Napels en in Sicilië en telde op 2033 (a
geogrmjlbjna 9millioeninwoners.Deoudste
geschiedenis van eerstgenoemd gebied is op
het naauwst verbonden met die van Italië;

behielden in weerwilvandeninvalvan Pyrrhxs

van Epirus de verkregene voordeelen,totdat

zj bj den vrede,waarmede de eexste Punische Oorlog een einde nam ,hetgeheeleeiland

aan deRûmeinenmoestenafstaan(241).Al:Ro-

hetwerdachtervolgens bewoonddooroscische m einscheprovincie wasSiciliëde graanschuur
en Sabellische stammen?terwtilzich aan de van Italië,m aar tevenseen ellendig slavengekust eene reeks van Grleksche koloniën uit- bied.Bjherhaling,hetgevaarltikstin136- 103
strekte. Sommige van deze waren geruimen en 103- 96 vöör Chr.,kwam de verbittering

tjd zeermagtig,bjv.Tarentum,hetwelkzjne wezensverregaandemishandeling bjdeslaven
heerschappj over het zuideljk gedeeltevan t0teene uitbarsting.Voortsvervoerden dertjk-

Italië handhaafdet0tin de3deeeuw véôrChr., domm en van heteilanden dekunstgewrochten
doch toen voorde wapensderRomeinenmoest der steden de stadhouders t0t afpersing en
bukken.
rooverj,en sleebts zelden vonden de benaHet eiland t
gic'
slsFjte voren Trinacria (de deelden een pleitbezorger als Gcero tegen
Drieptlntige), ontleende zjn naqm aan de Terres. Tn de laatste Jaren van het W estSiculers, die volgens eene gegronde over- Romeinsche Rjk werd Sicilië door herhaalde
levering vroeger geheelhetwesteljk gedeelte rooftogtenvan Genserlk,koningderW andalen,
van het Apennjnsche Schiereiland ten zuiden geteisterd en verviel na den ondergang van

van de Tiberbewoonden,totdatzj,allengs genoemd rjk aan Odoaeert na den valvan
door de Oscers verdrongen, naar genoemd dezen aan de oostGothen en werd in 551
eiland overstaken.W egens zjne gunstigelig- na Chr. onderworpen aan het Byzantjnsche
ging in het midden der M iddellandsche Zee Rjk, nadat het reeds te voren korten tjd
werd Sicilië weldra het brandpunt van de daartoe behoord had,terwjlhetvasteland
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nietlang daarna in bezitgenomen 'rerd door gevestigde regtsgeleerde scholen en Salerno
de Longobarden,metuitzondering van Cala- door zjne geneeskundige school.Bj hetbebrië,datin handen bleefvan deByzantjnen. noemen van ambtenaren werd minder gelet
Dit laatste en Sicilië werden bestuurd door op afkomsten adelljke geboorte,dan op be-

een Keizerljken stadhouder. die den titel kwaamheid,en naast de Normandiërswerden
voerdevan PatrLclw.
%en schieronafhankeljk o0k Grieken en Mohammedanen geplaatst.
van Constantinopel regeerde. In 827 stapten Maar op dien bloei volgdeeen tjdperk van
de Arabieren op Sicill
ë aan land en namen,
m et uitzondering van Syracuse,dat eerstin
878 na eene dappere verdediging veroverd
werd, het eilan4 in bezit, dat nu onder de
zware hand van het Oostersche despotismus
meeren meerverviel.Op hetvasteland waren
inmiddelsverschillende kleine Staten derL0ngobarden ontstaanj zooals te Spoleto,Beneventum , Capuaj Napels! Salerno enz.,wier
vorsten elkander gestadlg beoorloogden. In

verval.De zoon en opvolgervan Roger,name-

1jk W illem I deWppzd (1154- 1
.166)jleefde

als een Oostersch vorstin weelde en wellust,

en met zjn zoon W illem 11 de Goede (11661189), die een beteren tjd deed aanbrekenj
daalde de manneljke nakomelingschap van
Tanered deellfdrïlldten grave,terwjlzjne
rjke landen ten deelvielenaan Rendrik V1
uithetgeslachtderHokenstaufen,dengemaal
van Con8tanee, eene dochter van Roger II.

zulk een strjd onderstet
lnden in1027deN00r- Intusschen bleefeen onwettigekleinzoon van
mannen den hertog k%er-qiu.
%vanNapelstrgen RogerILnameljkTancredsendaarnadienszoon
z
jn
v
j
a
nd
Pa
n
d
o
l
f
o
v
a
n
Pa
dua en verkreren Willem n0g 5jaarinhetbezitderheerschappj.
t0t bqlooning eene strook lands in Apullë,
Het ldft
lilt
f tfdrHohenstaMfen (1194-1266).
waar zj de stad Aversa bouwden en eene Nahetoverljden vanHendrik VI(1197)werd
onafhankeljke heerscbappj deden verrjzen. hjopgevolgddoorzjn3jarigenzoonFrederikl
De ondernemingen der Noormannen erlangden (11)onder voogdjschap van den Paus alsopnieuw e kracht,toen van de twaalfzonen van perleenheer der beide Sidliën.Toen hj aan
graaf Tancred deA'
tzlfdrïll:achtervolgenstien hetbestuurkwat (1209),verlegde hj deresiuit Normandie naar Ttalië trokken en geheel dentie vanPalermo naarNapels,waarhj in

Beneden-ltalië veroverden, waarna de vierde 1224 eene nniversiteitstichtte,en stelde een
van hen, Robert Giq
sclrd,door paus Grego- wetboekvast,datdennaam droervan:pconstidx.
: V11 met de veroverde landen werd be- tutie van het koningrjk Sicillë''; het was
leend.Zjn jongste broeder Roqerstak over echter geenszinseene nieuwe schepping,maar
naar Sicilië, waar het gezag der Saracenen slechts eene bekrachtiging der verordeningen,
ontbonden wasin een aantalkleineheerschap- welke van dat oogenblik afkrachtvan wet
pjen, wiermiddelpuntPalermo vormde.M8t zouden hebben. Daarin werd reeds in plaats
eene zeergerinqestrjdmagt,geholqendoorde van den leen-adeleen kûrps van ambtenaren,
burgerg van Plsa, werd Palermo lngenomen door den Koning benoemd, aangewezen tot
en door de verovering van Enna (1091)de handhaving der wetten.Ook werd daarin ge-

heerschappj der Noormannen np hetgeheele zorgd voor de vermeerdering der stoFeljke

eiland bevestigd. Robert &f
zi.
:rJr# gafhetin w elvaart.De handelw erd bevorderd doorverleen aan ztjn broeder Roger,.die zie'
h graaf mindering der regten van in-en uitvoer,door
van Sicilië noemdeen niets onbeproefd liet! het afschaFen der tollen aan de grenzen der
om door regtvaardigheid en door eene zacht- verschillende provinciën en door verdragen
moedige behandeling der op heteilandachter- metvreemdem ogendheden.H etbelastingstelsel
geblevene M ohammedanen aan het zwaar be- en het geldeljk beheer werden op nieuw geproefde land vrede en welvaart te bezorgen. regeld.D e zoon en opvolger van Frederik J,
Na den dood van Robert Gidcced verdeelden nameljk Koenraad IV (1250- 1254),liet den

zjne zonen Bohemund en Rogerde vaderljke mindeqjarigen Koenradnn achter, wiens o0m
nalatenschap op zoodanige wjze, dat Roger Manjred zich met het rjksbestuur belastte,

Apulië met de hertogelgke
- waardigheid en maar op een voorbarig gerucht van den dood
Bohentwnd Tarentum en een gedeelte van Ca- van Koenradgn,zondertoestemming van zjn
labrië verkreeg. Bohemnnd overleed op den ogperl
eenheer,den Paus,zichdoorden aarts-

eerstenkruietogt,enmetden doodzjnszoons
teAntiochianam zjngeglachteen einde.00k
de Jongere ljn stierf uit met Willem, den
zoon van Roger(1127).Zoodra R0.
q6r fJ,de

blsschop van Girgentionderqoedkeuring van
de Standen desRjkst0tkonlng lietkroonen
(11 Augustus 1258).Om die reden schonk de
Pans het Rjk al8 een leen van den Heiligen

zoon van den evenzoo #enoemdtn veroveraar Stoelaan graafKarelvan 247bv,een broeder
van Sicilië,daarvan berlgtontvangenhad,be- van Lodew?
JlcIX van Frankrjk.M anfredtrok
gafhj ziehnaarhetvasteland,bragtdeweer- tegenhem op,maarverloorden26stenFebruarj

spannige vorsten t0tonderwerping en lietzich 1266 bj Beneventum den troon en het leven.
400rden Paus kroonen t0tkoning van Napels
Napelnen dicïl/ onder 7ldfl
-isvan 24/p.
en Sicilië,(k5 December 1130).
(1266-1282).NadatookKoenradi;ndepoging,

Napelsdl Mcilië onder deAedrt
çcicppï/der om de vaderljke nalatenschap teherkrjgen,

Normandiërs (430- 494). Onder het bewind
vaa Ro-c 11 (11S0- 1134) verhief zich het
ko
ni
0t een
hooge
rap Van bloei.
Pal
engr
rmopken tAma
l; we
djvenrdetn
op hetgebied
van den handelmet Venetië en PiBa;Napels
en Amalâ waren vec aar; wegens dealdur

met den dood had geboet, heerschte Karel
&1s onbeperktvorst.A lle schenkingen en be-

leeningen van Frederik I en zjne opvolgers

werden vervallen verklaard en m et de daardcor beschikbaar geworden goederen aanzien-

ljkeFranschenbeleen;,4iealzoo uitgebreide

81C1Lï2.
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regten verkregen overdelandeljkebevolking hiJ in 1302 een verdrag t0t stand,waarbj

en over de stedenkAlle lasten en bezwaren, irederikinhethuweljktrad,meteenedochter
onder Frederik metweerzin gedragen,bleven van karelI1I en voor levenslang alsKoning
bestaan,en de plaats der stedeljke vertegen- van Sicilië werd erkend.
iwoordigers en gemeentebesturen werd ingeH'
et ktlz3l-t/rï-jk dicil'
/ t0t aan zî
J'
le vereen'
nomendooreenezelfzuchtigeleenheerschappj. yin.qmetAragon(1308- 1409)enzïp'serernieuwde
Daarenboven werden de talrjke uit Napels rereeniyin.q met Napels (1442).Onder de regé-

naar Sicilië trekkende Franschen bljkbaar ring van Frederik 11(1302-1327)begon Sibegunstigd,zoodathetKoningrtjk metbetrek- cilië, na de verwjderin: der krjgsbenden,
king t0tgrondeigendom en bevolking?taalen wedertebloejen enkwam ,a1sdewjkplaats
zeden eene geheelandere gedaante verkreeg. der Ghibelljnen, in verzettegen den Paus.
Hetzw aarstdrukte de lastderFranscheheer- Naden doodvanFrederik'sopvûlgerLodewj;k
schappj op Sicilië,en de wrevelwas te groo- (1327- 1366) df?ed Johanna van Napelseene

ter,omdatjuisthetbeheervanManfrek zich poging,zich van heteiland m eestertem aken,
doorzachtheid entoegevendheidonderscheiden doeh te vergeefs.Op Lodemi;k volgdezjn 13had. Die wrevelkwam eindeljk ten tjdevan jarigebroederI'
rederikI1I(1356-1377),die,
de vesper(Siciliaansehe T%.
s
wer)opdentweeden om bevrjd te worden van den kerkeljken
Paaschdag (30 Maart)1282,toendeFranschen ban,door den PausalsIohanna's bondgenoot
zich onbetameljkheden jegensdeSiciliaansche Overhen uitgesprûken,met die Vorsten eene
vrouw en veroorloofden, t0t eene uitbarsting. overeenkomst sloot (1372), waarin bepaald

Deze toch had geenszinsplaatstengevolgevan werd? dat deze den titel van Koningin van
eenezamenzw ering van den adelmetGiovanni Sicilië zou bljven dragen, terwjl Frederik
(8. Proeida aan hethoûfd,m aar alseene daad zich koning van Trinacria heeten,de opper-

dervolksjustitieeneindigdemethetvermoprden leenheerschappj van Napelsen Romeerkender op het eiland aanwezige Franschen.De nen,aan deKoningin eeneJaarljksche schatSidlianen benoemden daarop een voorloopig ting betalen en haarin bepaaldegevallen een
bestuur en verdedigden zieh tegen de maat- geringen dienstpligt bewjzen zou. Fredeeik
regelen van Karel,totdatPetrwsvan Araqon, liet de heerschappj achteraan zjne dochter
de schoonzoon van Manfred, hlln ter Lulp Mariar doch gedurende de minderjarigheid
snelde en de kroon van Sie,
iliè'aanvaardde.

Dedfr'
i/#om dïcilï:tussehena#z
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van deze was alle magtin handen derbaron-

nen, die hier en daar in de steden een zelf-

(
1212-1302).Eerlang zag KarelrczzARjon standig bewind vestigden en zich in twee
zich o0k op het vasteland door oprperlge parttjen verdeelden: eene nationale, die de

bewegingen derGhibelljnen en aanvallen der hand der Koningin en tevens het beheer van
Sicilianen bedreigd.Deze behaalden tjdens het eiland wilde toekennen aan een ItaliaanzjneafwezigheidnaarFrankrjkopzjnbroeder schen prins,- en eene Aragonsche, die de
Karel van Salerno in volle zee vöör Napels oude banden methet Spaansche Vorstenhuis
e
eneschitterendeoverwinnin! (23Junj1283), wilde bevestigen.Hetkerkeljk Schisma van
zoodat laatstgenoemde zelt'ln hunne handen diedagen maaktedekloofnogwjder,daarde
viel.Karelran 24/0. overleedgedurendeeen Sicilianen den Italiaansehen en de bewoners
winterveldtogt tegen de oproerige Sicilianen, van Aragon den Fransehen Pauserkenden.Na

omstreekseenJaardaarnagevolgddoorPetrws vele listen?worstelingenen wisselvallirheden
van Arayon, terwjl de strjd steeds vooxt- behaaldedepartjvanAragondeOverwlnning,
duurde.Op Karel volgde zjn goon Karel J'
!, en M aria trad in hethuweljk metMartinus,
.

op Petrus zjn tweeden zoon Jacob (1286- den tweeden zoon van Pedro van 2zl?'o'?:.
1291),terwjlde oudere,Alfonsus,in Aragon Deze, een zeer begaafd Vorst,overw on m et
den troon beklom.Na hetoverljdenvanlaatst- hulp van zjn vaderden tegenstand,dien hj

genoemde (18 Juntj 1291) wist de Paus te bj den adelvan heteiland ondervond,enwerd
bewerken, dat Jaeob, die opvolger werd in door de Cortes van Aragon alstroonopvolger
Araqon,afstand deed van Sicilië;maar de aldaar erkend,maar hj overleed onverwach't
Sicillanen bekreunden zich nietom dezeschik- op eene reis te Cagliari(24 Julj 1409)zonder
kingen en plaatsten den Jongsten zoon van manneljke erfkenamen na te laten,weshalve

Petrus,nameljkFrederik,opdentroon(1291), Aragon metSicilië vereenigd werd.De eerste
dien hj in weerwilvan den vernieuwden af- beheerschervanhetvereenigdrjkwasMartin%s
stand zjns broeders (1295) en van den tegen- (1409-1410),diena eentweejarig tussehenstand van dezen behield.W revelig pver den bestuur opgevolgd werd door den zoon zjner
geringen voorspoed derwapçns van Frankrjk zuster,Ferdinand I (1412-1416).Deze had
en Aragon,dif
?n hj aan de onbekwaamheid zjn oudstenzoonAlfonsns F (1416-1458)t0t
van Karel11 toeschreef,en vertoornd omdat opvolger! die in 1442 o0k Napels verwierf,
Jacob geen deelwilde nemen aan den strjd, zoodat dlt gebied weder metSicilië vereenigd
besloot de Paus, toen de Sicilianen bj Fal- w eTd.
conera niet ver van Trapani op nieuw eene
Napels onder deAddrdcFzcpzï/ran F
zefge8laeltt
overw inning behaald en P ltilippus,den zoon 24/0.(1266-1442).NadendoodvanKarel11
van Karel ff, gevangen genomen hadden, (1309)kwam zjn tweede zoon Robert(1309den broeder van den Koning van Frankrjk, 1343). bjgenaamd de Goedaardige, aan het
Karel rgzl Valois, te hulp te roepen. Doch bewind, terwt
jl Karel Robert, de zoon van
00k deze maakte geene vorderingen,en toen zjn ouderen broeder,dekroon vanHongarje
hj de jdelheid zjnerpogingen besefte)bragt droeg,De doodvan Robert(19Januarj 1343)
.
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waB een gewigtige gebeurtenis als hetbegin

van eene schier loo.
l
'arig tjdperk van listen,
misdrjven en burgeroorlogen in Napels.Hj
liet den trcon aehter aan zjnekleindochter
JokannaIenharenJeugdigengemaalAndrlas
-s Hongarne,een zoon van zjn neet'Karel

daardoor werd de rustniethersteld.De broeders van den ter doad gebragten KarelrJ>
Durazzo konden den voorspoed van den neef

uit Tarente niet dulden,- de aanzienljken
leefdenschieronafhankeljkophunneburgten,

en hetland werd doorstroopende benden vbrAoàdrf. Deze Johanna echter, eene zeer be- woest.Te vergeefs zochtJohanna de onlusten
schaafde en begaafde vrouw , maar tevens te dempen door Karel de fldilevan Dlrlzzo,
hartstogteljk en aan zingenotverslaafd,be- den gemaal harernichtM argaretka,totharen
Jegende,zonder zich om hettestamentvan opvolger te benoemen; o0k de Koning der
haren grootvaderte bekreunen,haren weinig Magyaren deed zjne aanspraken gelden en
ontwikkelden gemaalmetminachtingenafkeer wistzelfs Karelrt
- Dwrazzo voorzjne belangen te winnen. Daarom trad Johanna na
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onwaardlge personen. Aan het Hof waren den dood (1375)Van haren derden gemaal,

tweepartjen,deHongaarscheendeNationale, Jacob tll Majorea (Lodewi;k was reeds in
steeds metelkanderin strjd.Deeerste,met 1372 overleden), voor de vierde maalin het
de koningin-weduwe Elizabetn van Hongarje huweljk met Ottorls Brwnswî
jk (1376),een
aan het hoofd, verlangde, dat Andrlas zou strjdlustig partjganger,in wienzj eensteun
worden gekroond,terwjldeanderebegeerde, hoopte te vinden voor haren troon. Maar
dathj zichvergenoegen z0umetdentitelvan Lodewnk van Hongarjeverbondzichmetden

hertog van CJ!JIrïF. T0tde aanvoerders van Paus en rustte een leger uit,aangevoerd door
deze behoorden,behalve Johanna,tweebroe- KarelrlzzDurazzotdieOttoran .
frva.
-i
/àbj
derszonen van den overleden koning, Karel San Germano (1381)overwon,binnen Napels
> . D- anzo en Lodewnk van Tarente,die trok, Johanna gevangen nam en haar,toen
den zlsten Augustus 1345 den gemaal van zj weigerde zjne zjdete kiezen,deed 0mJohanna ombragten ofdeden ombrengen.De brengen (22 Mei 1382)
.W éltrok Lodewnk
doorJokannaalszoonaangenomen
ongevoeliqheid der Koningin nadezetreurige TGn t2otp7b>,
e
rf
ge
naam
de
r
kroon benoemd, met
gebeurtenls en deomstandigheid!datzj n0g en
vöörheteindevandenrdt
lwtjdlnhetht
lwe- een leger derwaarts en verw oestte nogmaalg

1jk trad metharen neefk dewl
jk'
twlTarente
(Q0 Augustus 1346), gaven aanleiding tot
het vermoeden,dat zj medepligtig wasaan
dien moord.Tevenshaaldezj zich den haat

het land,maarzjn overljden (1384)verhief
Karelt0terfgenaam van den troon.Iljwerd

als zoodanig door het geheele land met ge-

Juich begroet,maarzoodrahj in Hongarje,
van Earel rJl Dnrazzo op den hals,die,ver- waarhjnadendoodvankoningzf
p#-ï/k(1382)
bitterd door de voorkeur, door haar aan doorééne derpartjen t0tkoning wasuitgeroepen
,
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n
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uitgeblaLodew#k geqeven,totde Hongaarsche partj
toetrad en zlch bt'
,koningLodewnkvan Hon- zen had (1386),ontbrandde op nieuw detwist
garje voegde,welkemeteenlegeroprukteom overdetroonopvolging,doordiendeeenepartj

den dood zjns broedm's te wreken en daarin diens zoon LadLslaws en deandere Lodewqk11
ow gekroond wilde zien. Na vele
tevenseene geschikte gelegenheid zagom zich rcz?, An)'
met de zaken van Ttalië te bemoejen.Bj de moejeljkheden bereikte de eerste haar doel;
tjding dier nadering nam Johanna devlugt, Ladislawn w erd in 1390 alskoning erkend en
waarop Lodewl
jk,zonder tegenstand te ont- regeerde t0t 1414.Zjne zuster en opvolgster
m oeten,bloedige w raak nam op de achterge- Johanna 11 (1414--1435) nam eeryt (1421)
blevene leden van het Koninkljk Huis en op (
zlo
1423
p)
dlLo
: rdaen
muzr
kl
1pIo
Isvan
an als ZOOn en later
demoordenaarsvanzjn broederenook Durazzo
Az)'
o.,welke zjne
deed ter dood brengen.W eldra verliet hj regten naliet aan zjn broeder Renê (1435).
Napels, en Jokanna keerde terug, doch te Deze echter werd verdreven dûor Alfonsws,
vergeefs zag m en uit naar rust, daar deze die in 1442 Napels veroverde en hetkoninkdoor gevechten tusschen de huurbenden der 1jk gezag behieldt0taan zjn dood.
Koningin en de achtergeblevene troepen van
Het koés-t
/'
rïjk der I:i#d Meiliën onderhet

Lodewnk gedurig verstoord werd Nogmaals A'
Mï.
g ran Aragon (1442- 1504).Alfons%shad
viel Lodewii
.k in hetland,en Johanna zoeht in zjn uitersten wilzjn onwettigen,maar
eene achuilplaats achter de muren van Gaëta. later als wettig erkenden zoon Ferdinand I
Eerstgenoemdem oestechterspoedigaftrekken (1458- 1494) t0tzjn opvolger benoemd?terwegenseen 0orlog tegendePolen enLithauers wj1SiciliënletAragonvereenigdzoubljven.
en sloot door tusschenkomst van den Paus
met Joltanna een wapenstilstand, nadat de
Pausbeloofd had,Johannaopnieuw eenprocés
aan te doen,doch diteindigde metde beves-

Doch de troonbeklim ming van den eigenzinnigen en achterdochtigen Koning vondgrooten

tegenstand bj den adel,zoodat de oude partjen wederontwaakten.MaarFerdinandteen
tiging der vroegere vrjspraak. Twee Jaar zoon van zjn tjd en hetevenbeeld van Lodedaarna (Mei 1852) werden Jol
unna en haar '
l
tlï/k Xf van Frankrjk, liet zich daaraan
gemaal te Napels doorden Pauseljken legaat weinig gelegen liggen.Hj leyde het er op
plegtig gekroond,terwjlmen detroonopvol- t0e, de groote leengoederen ln handen van
ging zöö regelde,dat de door Joltanna a1s vertrouwde personen te brengen;daarom bekind aangenomen dochter van hare zuster giftigde hj daarmede de hem toegedane baM cia uit het eerste huweljk,M argaretka ronnen,die alzop desteunpilaren werden van
rx D- yzoî de kronn z0u erven.Doch 00k zjll troon. Ook bevorderde hj handel en
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njverheid en vestigde vooralzjneaandacht de beurs van den Paus,4ie zich n0g altt
l;
0p de zjdeteel
t. De aristocratie echter liet als ppperleenheer beschouwde.Voortg kwam
haren haat niet varen en deze ontwaakte 0P het grondbezit meer en meer in de handen
nieuw,toen onderAlfon.
ws11 (1494- 1496), van den adel en van de geesteljkheid,die
den zoon enopvolgervanFerdinand,KarelVI1I daarentegen van belastingen werden vervan Frankrjk de aanspraken van Ayjo'
a op schoond.De verstandeljkevolkspntwikkeling

den Napolitaanschen troon vernieuwdeen met bleef kwi
-nen onder eene onwetende, trage
*l
ee
bn leger naderde.Omstreeks eenJaarnahet en zedelooze geesteljkheid, die een blind en
eklimmen van den troon wasAlfonswsop de zinneljk bjgeloof en daardoor tevens domvlugt naar Messina, waar hj kort daarna heid en stompzinnigheid bevorderde. De be-

overleed (19 November 1496), en 00k zjn
zoon Ferdlnand 11,dien hj t0t opvolger benoemd bad, moest de wjk nemen voûr de
invasie der Franschen.Den zostenFebruarj
1495 hield KarelVIII zjn intogtin Napels,

lastingen,in Napelsevenalsin Spanjemeestal
van indirecten aard,drukten geweldig ûp de
lagere volksklasse,die doorhetklimmen van

den prjs der eerste levensbehoeften aan de
grootste ellende ter prooiwas. De wanhoop

ontvinq den lzdenMeidekroon,doch keerde der menigte gaf aanleiding tot een opstand
reeds ln datzelfdeJaarnaarFrankrjk terug. onder Tommaso dli:ll: (Masaniëllo,7 Julj
AanstondB landde nu Ferdinand te Napelsmet 1647)
, die echter schipbreuk leed door de
Siciliaansche schepen, noodzaakte met hulp
van eene Spaansehe vlooten vaneenSpaansch
leger te lande,onder Gonsalno de Oordor. de
Fransche bezetting,diedoorhareovermoedige
uitspattingen reden t0t ontevredenheid hadge-

onbekwaamheid van den aanvoerder en door

de gebrekkige ondersteuning van Frankrjk.
In den Spaansehen Successie-oorlog werd Na-

yelsdoordeOostenrjkersondergeneraalDa%n

lngenomeny en bj den Vrede van Utreeht
geven,t0tcapitulatie en trok in Januarj 1496 (1713) die verovering goedgekeurd. Sicilië
weder in de stad Napels.Hetwashem echter kwam door dat verdrag aan Piémpnt,m aar
nietvergundjlangentjddevruchtenteplukken werd reeds in 1720 tegen Sardinië aanNapels
zjner overwinning,want hj overleed reeds afkestaan.
den 7den 8eptember daaraanvolgende, w aarna
HetFrozzil rï/k derWdideMciliënop#e Oosde kroon ten deelvielaan zjn oom Frederik feozrïjkdcA: hsç
eersehappjien alstx/Wllàel'
tjk van
(1496-1501).Tegen dezen vereenigden zich ,$>Jz!/:.HetKoningrjk bleefniet duurzaam
Lodewl
jk XI1 van Frankrjk en Fevdinand de in handen der Habsbwrgers, maar werd in
XlfF
zolieke van Spanje,die bj het verdrag 1735 (deinitiet'in 1738),na het eindigen van

v
an Granada (11 November 1500)het ylan den Poolschen Succeqsie-oorlog,doorKarelFT
beraamden, Napels te veroveren en zô0' te

bj den W eener Vrede atkestaan aan den

verdeelen, dat de hertogdommen Calabrië en
Apulië aan Ferdinand en hetoveri
g qedeelte
met de hoofdstad en de vesting Gaeta aan

infantKarelvan Spanje alseen nimm er met

Lodewgk z0uwordentoegekend.Deze tweede
inneming van Napels geschiedde even zû0
gemakkeljk als deeerste;Frederikwerd gevankeljk naarFrankrjk gebragten overleed
in 1504,en m et de bemagtiging van Tarente
(1502),waarbjFerélcz
l#,dezoonvanFrederik,
w erd gevangen génom en, was het plan ten
uitvoergebragt.De verdeelinq van den buit
evenwel leidde tot oneenigheld en eindeljk
tot oorlûg tnsschen de voorm alige bondgenooten,waarbjde l'ranschennaverschillende
nederlagen, bj Seminara (21 April 1503)! bj
Cerignola (Q8 April) en aan de Garigllano
(28en 29December),hetland vo0rdenzegeyralenden Gonsalro ontruimden. Deze hield
ln 1504 zjn intogt te Napels#en nam het
Koningrjk inbezittenbehoevevandeSpaan-

den vrjzinnigen staatsman Tqn%eâ den trea-

sche Kroon.

ditlaatste Koningrjk tevereenigen Spaansch

gewest.Earel III (1735- 1759) zochtdoor

rigen toestand in Kerk en Staatop de grondslagen van volksontw ikkeling en nationale
welvaart te hervormen. Niet alleen waren
112000 geesteljken m et hunne personen en
goederen boven de wetten des lands verheven, maar ook allen,die bj hen eene wjkplaats zochten. De Paus beschouwde alle

geesteljke ambten a1s zjn eigendom en trok
bj vaeature daarvan de inkomsten. Tan%cd

echter maakte daaraan een einde en verleende

aan de wereldljke magtgrooter gezag tegenover de Kerk, verminderde de voorregten en
het aantal der geesteljken en deed eene
m enigte kloosters ten behoeve der staatskas
verbeurd verklaren.Toen XïarelJff geroepen
w erd, den Spaanschen troon in bezit te

nemen, vertrouwde hj het bestuurvan NaAàfkoningrI
jkder beidet
hcflg'
s metRpaltje pels t0e aan zjn jongeren zoon Ferdinand I

rer-zkï.gtf (1504 1713). Het Koningrjk werd (1759- 1825),terwjlde otldere als Karel 1F
nu bestuurd door Spaansche onderkonineen, hem in Spanje zou opvolgen. Tanceé hield
van welke Gonsalvo de eerste was,en deelde gedurende de mindexlarigheid van F6rdinand
allo lief en leed met Spanje.De voormalige de teugels van het bewind met schier onbeconstitutie met hare Standen werd allengs af- perkte magt in handen en kwam m et vastgeschaft,de volksvrtiheid verdween,e11hooge heid in verzet tegen de Jezuïeten en de aanbelastingen vernietigden dewelvaartdeslands. matiging der Kerk.Toen Ferdinand meerderN ietalleen m oest in de groote uitgaven voor Jarig geworden wasj hield hj zieh hoofdhet binnenlandsch beBtuur worden voorzien, zakeljk bezig met de Jagten visscberj,en

maaraanzienljkesommen vloeiden ook inde liet de staatszaken over aan zjne trotschej
koninkljke schatkist te Madrid, om aldaar hartstogteltjke gemalin Carolina, eene docheene gunstige stemming te onderhoudenjofin

ter van Maria rAerddil,onder wier bewind

1#Q
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de Btorm der Fransche Revolptie zich 0nk te Russisch-Engelsche vloot deed aan land stapNapels deed gevoelen. Met gew eldigen haat pen. Toen onderteekende N apoleon daags na
tegen de Fransche Republiek vervuld, be- den Vrede van Preszburg (27December1805)
groette zj met bljdsehap de nieuwe Coalitie te Schönbiunn het decreet,dat devermaarde
tegen Frankrjk (1798))zj wachtte nieteens woorden bevatte: pDe dynastie der Bowrbonn
den tjd af, waarop de Verbondene Mogend- te Napels heeft opgehouden te regéren.''Teheden den oorlog verklaarden, maar haalde vergeefs poogde de K oningin eerstdoor een
haren gemaal over t0t eene algemeene oproe- nederig gezantschap aan N apoleon en toen
ping van krjgsvolk,waarna deOostenrtjksche door eene ophitsing der Calabrézen en LazgeneraalM ack meteengroot,maarongeoefbnd zaroniden va1van haren troon teverhinderen.
legereen invaldeedin denKerkeljkenStaat. Toen de Franschen onder Joseph Bonaparte
Rome werd bezet (22 November 1798).ende en M asslna naderden,vlugtte hetHofweder
Napolitaansche troepen rukten voorwaarts t0t naar Si
cilië (15 Februarj 1806). Na eene
Toseane, doch trokken eerlang terug voor bloedige worsteling aanvaardde Josepl
t de
de Franschen,die naar Napels marscheerden. kroon van Napels, hem door zjn broeder
Radeloos nam deKoning devlugtnaarSicilië, toegekend;doch 11j stpnd haar reedsnaverdeed zjne vloot in brand steken en gafhet loop van 2 jaren af (1808)aan zjn schoonland prjs aan de overw innaars, metwelke broederM'
arat,om zelfdep troon vanSpanje
M aek na onderscheidene ram psppedige g0- te beklimmen.N ieuw e wetten,eene hervorvechten tegen ontruim ing der vestingen en ming van het bestuur en het vervallen vereene schatting van 10 m illioen livres een klaren derkloosters waren daarvanhetgevolg.
wapenstilstand sloot.Dientengevolge ontstond Die toestand duurde voort totaan den Vrede
in de stad een vreeseljk oproer,zoodatde van W eenen,w aarop Napels,na hettragisch
koninkljke stadhouder de wjk nam naar uiteinde van M urat, aan koning FerdLnand
Sicilië en à
Y aek naar het Fransche leger. werd ternggegeven (13 October 1815).

Over bloedige ljken baande Ckampionnet,de

De Addr,
sc/zcywïjder .
fo?
xrlt
lp.
s(1815-1860).

bevelhebberderFranschen,zich een weg naar De Franscheinstellingen werden aanvankeljk
dehardnekkig verdedigdehoofdstad,veroverde in stand gehouden;m aar tevensop z0o ellen-

haar(23 Januarj1799)en stichtteerin over- dige wjze? datzj weinig goedskonden 0pleg m et de gemeenebestgezinde ingezetenen leveren. N0g erger dan in den Kerkeljken
de Parthenopêïsche Republiek. Deze bestond

Staat hielden in Napelsde roovershuis,wier

antalm en in 1817 op 30000 begrootte;zelfs
echter slechtskorten tjd;zj bezweek,toen a'

de Franschen, ten gevolge van de overwinningen der Geëlliëerden in Opper-Ttalië,de
hoofdstad verlieten.Daarenboven hadden zich
in Calabrië op aansporing der priesters benden verzameld,die,zam engesteld uit misdadigers en moordenaars,onderde leus vaneen

had men geen ander middel om hen te be-

strjden, dan de eene rooverbende tegen de
andere in het harnas te Jagen of zich van

vergif en van gifmengers te bedienen.Van
constitutionéle vormen wilde men op het geheele Schiereiland niets weten, en in een

strjd tegen Frankrjk het land afstroopten. geheim verdrag met Oostenrpk (1815) verAan hun hoofd bevond zich de door den bond zich Ferdinqnd,dat hj geene grondwet

K oning totvicaris-generaalbenoem decardinaal zou invoerenen geeneinstellingenveroorloven,

Rufo.VruchtelooszochtendeFranschen dien welke vrjzinniger waren dan die van Lom-

gruwel te keeren. Na hun vertrek w erd de
nieuw eorde van zaken doorvaderlandlievende

bardje.De vrjzinnige constitutie van Sicilië,
in 1812 naar het modélder Engelsche inge-

mannen in stand gehouden;maarRnfohad rigt en doorden gouverneur Bentinek og dat
besloten, een einde te maken aan hetvrj- eilandafgekondigd,werdingetrokken en Slcilië
zinnig bestuur en rukte,ondersteund door de
Russen, Turken en Engelschen, voorwaarts

aan hetzelfde beheeralsNapelsonderw orpen.
Dit wekte aldaar eene groote verbittering,
naarNapels.Gedurende10dagen(13- 23Junj) vooral omdat de Sicilianen nietkonden verwerd vöôr de stad gestreden,en toen legden geten,dat hun eiland te Yoren hethoofdland
dePatriotten de wapensneder,nadathunbj en Palerm o de residentie der K oningen gecapitulatie vrjheid enveiligheidgewaarborgd weest was. Ook te Napels waren vele ontewaren. D eze amnestie werd echter niet door vredenen!die in hetgeheim genootschap der
den Koning bekrachtigd;dePatriottenwerden Carbonarl een middel vonden, om aan de
in den kerker geworpen en teregtgesteld, regéri
ng een magtigen tegenstand te bieden.
Ja,met uitgezochte martelingen gedood,ge- H et algemeen mlsnoegen strekte zich voorts
deelteljk ten gevolge van een vonnis der uitt0t hetleger,omdat hetonder hetopperdaartoe aangestelde staatslunta, gedeelteljk bevelw as geplaatst van een vreemdeling.van
door de kannibalenwoede der Calabrézen en den Oostenrt'
lkschen generaal Nnp
qent. Geen
Lazzaroni. De Koninq zelf, welke in die w onder alzoo, dat in al deze ontvlambare
dagen van ontzetting u1t Sicilië terngkeerde, stoFen de tjding van deSpaanscheRevolutie
was getuige van dien gruwel.Nietalleen in als eene electrieke vonk nedersloeg. In den

de hoofdstad, maar in het geheele rjk trad nacht van 1 op 2 Julj 18Q0 werd het sein
het schrikbewind op in zjneafschuweljkste gegeven door Mohele M orelli, luitenantder
gedaante en bleef er heerschen t0t aan de

dragonders,die te Nola de constitutie afkon-

derdecoalitietegen Frankrjk (1805),waarbj digde,met zjn regiment naar Napelstrok en
koningin Qarolina,in strjd met hetmet Na- onderw eegs zoo groote versterking kreeg,dat
zpl:pl gesloten verdrag,de bezetting van eene men aan het Hofelke poging totverzetm oest
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laten varen? vooral00k omdat de meest p0- de universiteiten werden gesloten en de Je-

pulaire otlicler,GwqlqelmoTYJ,zichvôôrde zuïeten teruggeroepen,terwjleenebandelooze

Spaansche constitutle verklaarde en hetbevel policie onder debescherming deroostenrjkoverdeopstandelingenaanvaardde.DeKoning sche wapenshet geheele land teisterde en de
zocht zich onder voorwendselvan ongesteld- struikrooverj,doorstaatkundige vlugtelingen
heid uit de verlegenheid te redden; hj gaf versterkt, zich met nieuwe kracht ontwik-

verlof aan zjn zoon, den hertog Fransrlzl kelde. D e zoon en opvolger van Ferdinand,
Calabrië,onder den titel van prins.regent tot I'
ransI (1825-1830), bleefgedurende zjne
rjksbestuurder benoemd, eene overeenkomst korte regéring aan hetstelselvan zjn vader
te treFen met de opstandelingen,en deze be- getrouw ,terwjl daarentegen diens zoon Ferloofde de invoering der Spaanscheconstitutie. dinand 11 (1830-1859) althans in den bePépé evenwel, tot opperbevelhebber van alle

ginne vele w eldadige hervormingen invoerde

Koninkljke troepen benoemd, eischte niet en ordestelde op de inanciën.Oyroerige bealleen de toezegging van den prins.regent, wegingen gaven aanleiding,het elland Sicilië
maar o0k die des Konings,en toen dezezag, geheel e11almetNapelstevereenigen.Allengs
erdinand t0thetregeerstelsel
dathj zich daaraan nietonttrekkenk0n,gat' naderde echter I'

hj niet alleen toe,maarvoegdebj die be- vanzjnevoorgangers,zoodatdeaanvankeljke
lofte 0ok n0g den eed,datG0d hem,z0ohj toegenegenheid des volks in haat veranderde.
l00g,op hetzelfde oogenblik metdenbliksem- De vrjzinnige hervormingen,in den beginne
straal zjner wraak mogttreFen.Terwjlnu (1846)door paus PinsIX beloofd,deden 00k
het volk te Napels blijde t'
eesten vierde we- bj de verdrukte Napolitanen sluimerende
gens de bekeering des Konings,kwam van

wenschen ontwaken, vooral op Sicilië,dat

Sicilië de tjding, dat de bevolking van Pa- in 1848 de vaan deronafhankeljkheiddeed
lerm o w as opgestaan m etden eisch,dat het wapperen.Het gedoogde veeleer, dat zjne
eiland door grondwet en beheer van hetvaste rjkste stad, Palermo, uit hettbrtCastellaland zotl worden geseheiden.Reeds den18den mare gebombardeerd werd (14Januarj)
,dan
Julj moest de stadhouder de vlugtnemen, datm en het voorgestelde verdrag m etNapels
en een Voorloopig Bewind,metden prinsvan aannam ,- rnktezich eindeljk geheelen al
Villafranca aan het hoofd, kwam in zjne 1os van de B ourbons en koosden hertog van

plaats. Ilet geheele eiland,metuitzondering

Gez?fzl, een zoon van KarelAlbertvan Sar-

van vier steden, onderwierp zich vrjwillig dinië,totKoning (11 Julj).Daarmedeevenaan het nieuwe bestuur ofwerd in een bloedigen burgeroorlog t0tonderwerping gedwongen. Te Napels echter werd de revolutie op
Sicilië als eene strafbare atvalligheid beschouwd en Florestano TJAJ met 6000 man
derwaarts gezonden,om den opstand te dem-

we1 was de oorlog geenszins geëindigd;wé1
kwam door tusschenkomst van Engeland en
Frankrjk eene wapenrust t0t stand, gedurende welke het oosteljk gedeelte aan de

Napolitanen en hetwesteljk gedeelte aan een

voorloopig bewind onder Rwq
gilro A ffi-o0n--

pen. In betrekkeljk korten tjd gelukte het derworpen bleef, maar dewt
jl de onderhan-

hem dat doelte bereiken en Palermo te ver- deli
ngen totyeene gewenschte uitkomstleidoveren (5 October), doe'
h m en wistwel,dat den, begon ln April1849 de worsteling op
de onderw erping enkeluit dwang plaatshad, nieuw en eindigde met de verovering van
zoodat m en er de beste troepen.moest doen Palermo door de Napolitanen.Ook deburgerj
bltjven.Die onnatuurljke toestand was voor te Napels was in verzet gekomen tegen de
M etternick,reeds geweldig verbitterd door de dwingelandj des Konings,doch deze dempte
revolutie te Napels, eene gesehikte gelegen- dat door zMne Zwitsersche ljfwachten door
heid,om Op hetCongrèsteTroppaum etgoed het bandelooze gem een,waarna hetslaafsche
gevolg eenegewapende tusschenkomstte vra- volk zich w ederom geduldig boog onder het

gen. Terwjl men te Napels werkzaam was
aan het ontwerpen der constitutie en bj hare
voltoojing (21 Januarj 1821) feest vierde,
braytM etternich zjn plan totrjpheid,waaraan ook de te Troppau aanwezige Ferdinand

juk van hetmilitaire despotismus.Dereactiej
w elke op die beweging volgde,wasteNapels
en op Sicilië veelvreeseljker dan elders.De
toestandenwaren zöö verschrikkeljk,datzj,
door een briet'van Gladstone in Engeland

zjne goedkeuring schonk, betuigende, dat wereldkundig gemaakt, aldaar xulk een miszjn eed hem door dwang was afgeperst.Hj noegen verwekten, dat de Engelsche en

beval, dat de hoogste am btenaren te Napels Fransche regéringen zich genooptgevoelden,
zouden aftreden,en in het begin van Febru- te Napels ernstige vertoogen in te leveren,
arj 1821 overschreed generaal Frimont met w aarin aangedrongen werd op hetverleenen

43000 Oostenrjkersde qrenzen.Naeenkort- eenerconstitutie;terwjlzj,toendezevruchstondig gevechtbj Rietl(7Maart)namen de teloos bleken, hunne gezantcn terugriepen
doorPe
L
péaangevoerdemanschaqpendevlt
lgt, (Otstober 1856).Van dien tjdafheerschtein
en de Oostenrtjkers deden hun lntogtte Na- het koningrjk Napels en Sicilië eene gestapels, alwaar, evenals op Sicilië,waar eene

dige worsteling tuuchen de revolutionaire en

Oostenrjksehe legerafdeeling onder W almoden absolutistische krachten. In Novem ber 1856
heengezonden was, de voormalige staat van
zaken onder het oefenen eener bloedige gestrengheid tegen de bewerkers der revolutie
hersteld werd. Ferdinandt in M ei terugkeerend, scllafte alle vrjzinnsge instellingenaJ'
;

verhief de baron Bentivegna op Sicilië de
banier van den opstand,om de invoering der

constitutie van 1812 teverkrjgen,mAarhj

werd gevangen genomen en terdood gebragt.
Gewapellde benden, t:t een geheim genaat-
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schap, dat der Camorra,vereenigd,trokken
met roof en plundering door het land, en

schiedkundige, geboren te Aken den 18den
December 1826,.studeerde te Halle in de

eene over hetgeheele land verspreide partj theologie en te Berljn in de letteren en ge-

w as werkzaam ter gtlnste van prins M wrat, schiedenis, bezocht de Ecole de8 Chartes te
een zoon van den voormaligenkoningJoachim Parjs, doorsnufelde op last der Fransche
Axrlf.om de maatderellendev0ltemaken, regéring de archieven te Milaan,Venetië en
tei8terde eene aardbeving, welke ongeveer W eenen, werd in 1857 buitengewoon hoog10000 menschen deed omkomen, de om stre- leeraar en lid der Keizerljke Académie te
ken van 8alerno (December1857).De Koning sveenen, in 1867 qewoon hoogleeraar en
achtte zich nietlangerveilig in zjne hoofd- directeur van hetinstltuutvooroostenrjksche
stad,maar betrok metzjn gezin het kasteel geschiedenis aldaar, en in 1874 medelid van
Caserta, waar hj, door qene aanzienlgke de centrale directie der mAlonulnenta Germa-

krjgsmagtbewaakt,alleen aan vertrouwelin- niae''.Hjsehreef:rMonumentagraphicamedii
gen toegang verleende. Hetvertoef van Maz- aevi(1859-1869,9 d1
n)''
,- pDas Vikariat
zili te Genua (1857)gaf o0k in het Napoli- derVisconti(1859)''- mleanned'Arc(1860)''
taanscheaanleiding t0tvolksbewegingen,daar
een aantal staatkundige vltlgtelingen met de
Sardinische ytoomboot rcagliari''op de kust
van Napelsverschenen,om erdevaanvanden
opstand te ontrollen. Evenwelmislukte deze
ondernem ing,en hetschip m etdebemanning,
onder w elke zich twee Engelsche machinisten
bevonden,werd door de Napolitaansche troe-

-

e Urkunden derKarolinger,gesammelt
nDi

und bearbeitet (1867, 2 dln)''
, - rzurGe-

schichtedesKondlsvon Trient(1870- 1872,
3 dlnl''- .4Alcuinstud
,,ien (1875,l
jste d1)'',-

?Lexicon 'llronianum , - en ve: npss ljeu

ln deVerhandelingenderKeizerljkeAcadémie
te W eenen.
Sickingen (Franzvon),een Dnitsch rid-

pen genomen.Dientengevolqe ontstonden er der, geboren den zden Maart 1481 op den

verwikkelingen van deregênng te Napelsmet Ebernburg bj Kreuznach,streedreedsin1508
Sardinië en Engeland,die de uitlevering van in dienst van keizer Maœimiloan tegeu de
het vaartuig en van de gevangen vreemde- Venet
ianenjen leiddevoor'toveriqegeheel
lingen verlangden,en bj dedreigende hou- en alhetleven van een ridder uit dle dagep,
ding van die beide m ogendheden moest de alle middelen aanwendende om naasthet geKoningeindeljk toegeven.- Nadendoodvan zag dervorsten en datderopkomende steden

Ferdinand 11 (22 Mei1859)beklom zjnJeugdige, onervarene en op eene hoogst bekrompenewjzegevormdezoon Frans11 dentroon
en betoonde zicN een evenzoo halsstarrige
vjand van allen vooruitgang en vanallevrjzinnige denkbeelden a1s zjn vader. Hj had
nog nietveellangerdan een Jaargeregeerd,
toen de vrjwilligersvan Garibaldi,versterkt
door een stroom van Napolitanen, een einde

zjn eigengezag tehandhaven,enelkenstrjd,

iederen root
'geoorloot'
d achtend,wanneerer
slechts eene ndderljlte oorlogsverklaring was
voorafgegaan.Hj dreet'dan 0ok een en ander
op groote scbaal. Hj voerde bjv.oorlog in

1513 tegen de stad W orm s ter gunste van
den vandaarverdrevenburgerBaltltqnar&/zllr,

dien hj als geheimschrjver in dienstnam ;
hj plunderde den Qzsten Maart1514 bj Op-

maakten aan zjne heerschappj. Den zlsten penheim een bandelsconvooi uit MWorm s en

October1860hadereenevolksstemmingplaats
en deze beslistem eteeneverpletterendemeerderheid voor eene vereeniging m et Sardinië,
w elke door de verheë ng van Vietor FZZIJI/
IIFI

belegerde daarop deze stad met 7000 man,
doch bom bardeerde haar te vergeefs. Daarop

stand kwam. Hoewel het eiland Sicilië het
Juk der l?o%rbonn m et kracht afgew orpen en
zich gewillig bj het vereenigd koningrjk
ltalië gevoegd had, vielhetaan het nieuwe
bestuur nergens z00 moejeljk,vasten voette
verkrjgen a1sJuist dââr,omdatde diep bedorven gesteldheid er duizende zwarigheden
opwierp tegen een regelmatig beheer. Het
stelselvan omkooping,datonderdeBowrbons
in zwang wasjverpestte eralle standen der

reeds vermaarden aanvoerder eener geoefen4e
bende in diensten benoemde hem totveldheer.

geheime verbond der Maia.Tegen deze laatste verkreeg in 1875het ministérie Mingketti
eene uitzonderingswet, vooral tegen de gegoede handlangers en beschermers der roovers, en de prefed Maln8ardi,in 1876 van
Nicotera naar Sicilië verplaatst,bragter door

had tegen W ricFzvan lF'
f
7rfe-àer-g.Doch vö6r

beoorloogde hj den hertog v@n Zo//zcrilvel,
om graaf Geroldseck in ztjne regten te handt0t koning van ltatië (14 Maart 1861) tot haven.Koning FransI van Frankrjknam den

Toen burgers van Metz zjne hulp inriepen
tegen den gemeenteraad,trok hj met16000

man te voet en 4000 te paard derwaarts en
noodzaakte den raad, de gevraagde schade-

vergoeding te verleenen en de regten en vrjheden der burgers te bekrachtigen,en tevens
om aan hem zelven eene brandschatting van

20000 goudguldens en aan zjn leger eene
maatsehappj; weerstand tegen wet en regt maand soldj te betalen.De tegen hem uitgewas er eene eervolle pligt geworden voor vaardigde Rjksban werd door den Keizerinalle bewoners, zooals duideljk bleek in het getrokken, omdat deze zjn bjstand noodig

dat von t
hcàïzwes den krjgstogt tegen den

W iirtembergeraanvaardde,zond hj eene00rlogsverklarlng aanlandgraafPhillp vanA'
d.
çdep,

die één zjnerbloedverwanten benadeeldhad,
trok jlings naar Darmstadt en dwong op
zjne onbeschroûmde geestkracht aan de den 23sten September 1518 zjn vjand,eene
Myqa.een gevoeligen knak toe, al kon hj overeenkomst te sluiten, waarbj niet alleen herstel der geschondene regten, maar
haarook nietgeheelen aluitroejen.
Slckel (The0d0r)jeen verdiensteljk ge- o0k voor hem zelven eene schadeloosstelling

SICKINGEN- SIDDERIAL.

143

van 35000 gulden bedongen werd.Ditverdrag de hoop niet varen en belegde eene vergadeechter.niet bekrachtigddoordenKeizer,werd ring van ridders te Schweinfurt,maarzjn
slechtsgedeelteljk uitgevoerd.Bj de verove- invloed op den adel wasaallmerkeljkverminring van Stuttgartin 1519 verleendehjvooral derd. De Hervorm ers keurden.zjneplannen
aan Reucltlin zjne bescherming en nam dezen af, en 0ok betvolk was er niet mede ingegeleerde 0ok bj den strjd tegen de Domini- nomen. Hoewelalzjne vrienden hem verliecanen in zjne hoede.Na het verjagen van ten, deed von zgàckizwezlin hetvoorjaarvan

den Hertog trok htj met zjn leger naar 1523 een invalin de Pfalz;doch zjn toeleg,
Franktbrt en bevorderde bj de aldaar ver- om de vesting Liitzelstein te overrom pelen,
gaderde Keurvorsten de verkiezing van Karel mislukte,terwjlhj zelfwèldra in zjn kasF.D eze wilde hem daarop indengravenstand
opnemen, hetwelk door von î'ickingen werd

at
kewezen, die daarentegen de bcnoeming
aannam van keizerljk raadsheer,kamerling,
hoofdman en dienaar. In Zwaben was hj in
kennis gekomen met von Akf/ezl, die sedert
1520 gestadig bj hem bleef,een grooten invloed op hem verwierf, hem de partj van
Imtl
ter deed kiezen en aan zjn edelen,maar
onbeschaaïden geest een grootsch doelvoorstelde.W eldra omhelsde hj openljk de zaak
der Hervorming. Zjne hechte kasteélen,inzonderheid Landstuhl en E bernburg,werden
de owjkplaatsen der geregtlgheid''.Hier bevondenzichCasparAquilatav tzrfïpl.sBuzeg'u.gen
Oeçolampadiw8,de verkondlgersvanhetE van-

gelieen desteunpilarenderwetenschagonder
een gastvrj en veilig dak. Als kelzerljk
hoofdman verzamelde ron tKciïzwdl in 1521

teelLandstuhldoor de Vorstenbelegerdwerd.

Den zden Mei 1523werd hj dooreen kogel
in dezjdedoodeljk gewond,zoodathjzich
den 6den van die maand overgafen 2 dagen
later overleed,nadat de Vorsten den verover-

den burgt waren binnengetrokken.Zjn graf
is te vinden in de R. Katholieke kerk te

Landstnhl.- Zjn zoon Frgnz Konrad von
thckï
Awezlwerd doorkeizer M aœimiliaan 11 in

den jravenstand en een nakomeling van dezen ln 1713 door keizer Josepk 11 in den

rjksgravenstandopgenomen.

Sicyon, eene verlnaarde stad in hetoudGrieksche landschap Corinthe, tnsschen den
Asopus en den Helisson, 20 stadiën van de
zee gelegen, m et eene versterkte haven en
40-t0t50000inwoners,heettetevoren aKecone.
Schoon van Ionischen oorsprong,ontving zj
door P ltalees, den zoon van Temenus,langs
vreedzamen weg eene Dorische kleur. Om-

voor den veldtogt tegen Frankrjk 14000 man
voetvolk en 2400 man ruiterj,metwelkehj streeks 666 vöôr Chr.bloeide zj onder de
en de graaf van F'
tzdsc'?z als aanvoerders t0t heerschappj der Orthagoriden.ln den Pel0aan de grenzen van Champagne voortwaarts ponnesischen O0rlog koos zj de partj der
rukten,waar de vesting Mézières weerstand Lacedemoniërs, die er den democratischen
bood. D00r de overmagt van koning I'rans, regéringsvorm in 417 vernietigden. In 317

alsmede door ziekte en gebrek werden zj werd zj afvallig van Sparta,waarna Ewphron

tot den terugtogt genoodzaakt en volbragten

er eene volksregérlng invoerde, welke niet-

dien op eene meesterljke wjze. Ton dichzl- temin eerlang ineeneaileenheersthappj vergen besteedde nu weder al zjne krachtaan anderde. Nadat Demetriws Jbliorcefed zich in
het reeds vroeger yekoesterde plan eener 303 van de stad had meester gemaakt,deed
staatkundig godsdienstlge herschepping van hj de inwoners van de haven en van de beDuitschland,waartoe de beperking dervorste. nedenstad naar deacröpolisoverbrengen.Aan

ljkemagtendeopbeuringderRjksridderschap de hierop volgende alleenheerschappj werë
de eerste stappen zouden zjn. In Augustus in 251 een eindegemaaktdoor Aratu .Na de
1522 haalde hj te Landau den adel over tot verwoesting van Corinthe waren de inw oners
het sluiten van een verbondz om de regten van Sicyon eenigen tjd belastmetderegeling
der edelen tegen de aanmatiglng der Vorsten
te handhaven. Deze adelbond kons von & ckinqen t0taanvoerder en nam de Hervorm ing
t0t leus. O0k de burgers wilde men in dien
bond opnemen. Von Sickinyen opende den

27sten Augustus 1522 den strjd met eeneoorlogsverklaring en kort daarna m eteen aanval
op den aartsbisschop van Trier,Richard ron

Grdi
Fezlàlcl, een hevig tegenstander der
man ruiterj vielhj in hetgebied van Trier,
Hervorming.M et5000 man voetvolk en 1500

veroverde den burgt Blieskastel en de stad
St.W endel en stond den 7denSeptembervöör
Trier,doch moest wegens de dappere verdediging dier stad den 14den daaraanvolgende
hetbeleg ppbreken.Dezeaanvankeljketegengpoed vernietigde degeheele ondernemingvan
von SïcàïzdçdAl.De Vorsten van Hessen envan
de Keurptàlz keerden dewapenstegen zjne

der Isthmische spelen,maar in de dagen van

Pansaniaswasde stad sthieronbewoond.Zj
was een der hootdzetels der bronsgieterj en
der schilderkunst; tot de beoelbnaars der
eerste behoorden Canackvs en zjn broeder
Aristocles, tot die der laatste Eumolpnstde
leermeester van Atelles. Vrotlwenschoentjes
van Sicyon waren ln den ouden tjd een gezocht artikel van w eelde. Thans vindt m en
overbljt
belen dezer stad in de nabjheidvan
Vasilica.
Sidderaal(De)ofGymnotws dl:cfrïtw behoort tot de orde der weekvinnige visschen
en onder deze tot de afdeeling, welke de

buikvinnen mist. Deze visch heefteen lang

en slank ligchaam , bedekt met onduideljke

schubben, en de staartvin is metde aarsvin

zamengegroeid, Hj leet in Zuid-Amerika,
vooral in Guyana,in stilstaande meren en

bondgenooten en ondermjnden alzoo desteun- ondiepe poelen en bereikt eene lengte van
sels zjner magt.Hjlietechter,in spjtvan ongeveer 11/: Ned.el. Hj is voorzien van
den bj herhaling overhem uitgegproken bany een eledrischentoestel,waarmede hj hevige
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schokken kan geven. Dat orgaan bestaatuit secretarisbjhetministérievanBinnenlandsche
op elkander geplaatste plaatjes, welke a1s Zaken en behield dit am bt, zonder een behet ware eene kolom van Volta vormen,die slissenden invloed te oefenen op de Britsche
zichnagenoeg over de geheele lengte des lig- staatkunde, t0t 1822j bleef daarop n0g 2

chaamsuitstrekt.Om zete vangen,Jagen de Jaar minister zonder portet
buille,en verwjinboorlingen paarden in zulk eene poel.De derde zich in 1824 van hetstaatstooneel.Hj
sidderalen ontladen hun electrischen toestel, overleed den15denFebruarj 1844enbekleedt
ten einde die dieren te verdrjven m aar ont- eene eervolle plaats onder de staatslieden van
wapenen zich tevens,zoodatzj daarna door Engeland in het begin dezer eeuw.
de Indianen op het land worden getrokken.
Sidderrog, zie onder Roy.

Sidney (De stad),zie onder Dydney.
Sidney.Onderdezen naam vermeldenwj:
b

ltilv &#s:y
r eerste goede prozaSiddons (Sarah), eene der beroemdste
. ,een de
tragische tooneelkunstenaressen in Engeland, schrjversin Engeland.Hj werdgeboren den
geboren den 5den Julj 1755 te Brecknock in Qgsten November 1554 te Penshurst in Kentj
hetprinsdom W allis,was de dochtervan den studeerde teOxfbrdenCambridgeen doorreisde

tooneelspelerKemble(zie aldaar)en dezuster vervolgensgedurende drieJaarhet vasteland.
van de niet minder verm aarde tooneelkunste- Na zjn terugkeer in 1575 verwierf hj de
naars Cl
tarles en JoltnTMJY Kemble.Zj be- gunstvan koninginEloabeth,,maarbegafzich
trad aanvankeljk hettooneela1s zangeres, In 1578 naar W ilton in W iltshire,hetlandmaar wjddezich nahaarhuweljkmetSiddohs, goed van zjn schoonbroeder, den graafvan
die t0t hettooneelgezelschap van haren vader Pembroke,waarhj eenereeksvan sonettenj
behoorde,aan hettreurspel.In 1780 verbond benevensden herderroman:pArcadia(nieuwe.
zj zich aan den schouwburg van Covent druk 1867)''vervaardigde.Hoewelhjhet00g
Garden. Door haar innemend voorkomen en

gevestigd hield op Spaansche en Italiaansche

hare welluidende stem was zj de voortreFe- voorbeelden, vergenoegde hj zich geenszins
ljkstetooneelkunstenares,welkeEngelandooit metherdertafereelen,maar vlochter ook t00bezat.Zj had eeneuitstekendeopleidingont- neelen uithetleven vanriddersenJagersdoorvangen,en haar gedrag wassmetteloos.Lady heen. In zjne nApology f0r poetry (15954
Macbeth en Catharina in pHendrik VIII''van nieuwe druk 1868)''zochthj aan tetoonen,
Sltak.
v ere waren hare voornaamste rollen.In dat het genot, doorde dichtkunst verschaft,
haren vrjen tjd legde zj zich t0e Op de de uitbreiding der wetenschap en de aanbeeldhouw kunst en leverdeuitmuntendekunst- kweeking der deugd bevordert. Mdney werd
gewrochten, bjv. het borstbeeld van den beschouwd a1s het ideaal van eellhoveling,
Noord-Am erikaansche president Adams. ln krjgsman en geleerde,maar was tevens een

1812 verliet zj het tooneel,en overleed den jverig voorstander vall kennis en kunst. In
1582 begaf hj zich weder naar hetH0fen
gstenJunj 1831.
Sideraallicht noemt men het licht, dat werd tot gouverneur van Vlissingen benoemd.
verkregen wordt door eene knalgasvlam op Hj streed onderhetbevelvan zjn 0om,den
een stukje kalk te rigten;hetisdushetzelfde graaf ran .
reïcdt
sfer, tegen de Spanlaarden,
a1s het kalklichtofhet lichtvan Drummond. maar werd in een gevecht btj Zutfen (SepSideroxylon . zie Ilzerltont.
tember 1586) doodeljk gewond,en overleed
Sidm outh (Henry Addington,viscount), den 19den Octobervan datJaar.Zjnewerken
een Britsch staatsman,geboren teLondenden
3ostenMei1755,studeerdeteOxfordenknoopte

er reedsvroeg vriendschappeljkebetrekkingen
aan met Pitt,door wiens invloed hj zitting
verkreeg in het Lager Huis, waarna bj er
reeds in 1789 tot voorzitter benoemd werd.
Op aanbeveling van Pittkwam hj den 16den

verschenen te Londen in 1725 in 3 deelen4

zjne rMiscellaneous works'' Eerden door
Grqy,zjnebriefwisseling metRùbertZcso
t
/lef
door Pears in het lichtgegeven.
Algernon Sidney, een Engelsch republikein

uit de dagen van Karel I en II. Hj werd
geboren te Londen in 1622 a1sdetweedezoon
van kraafRobert rt- Leieester, onderscheidde

Maart 1801 na diens aftreding aan hethoofd
van het ministérie, doch daar hj naar het zich in 1641 gedurende den opstand derIeren
oordeel van Pitt nlet voldoende zorgde voor en koos bj de oneenigheden van Karel1met
de verdediging der Engelsche kust bj de het Parlement de zjde van dit laatste.Hj
toerustingen van Frankrjk,voegdezjnvriend diende in het Parlementsleger onder Fairfaœ

zich bj de oppositie,zoodat Sidmoutl
t den en behoordet0tderegterljke commissie,be15den M ei 1804 de portefeuille moestneder- noemd om koning Karel1 tevonnissen.Hj
leggen.Georg III,diezeermethem ingenomen woonde de beraadslagingen bj,maar verwas, verhief in 1805 Addington t0t viscount
Sidmoutk en t0t voorzitter van het privy
council, doch hj bekleedde deze betrekking
slechts weinge maanden. Na het overljden

van Pitt(1806)vormdehjmetFoœenGrenriIIe een nieuw ministérie, waarin hj eerst
grootzegelbewaarder en daarna voorzittervan
het privy council was;hj verloordieambten
reeds in Februarj 1817,na den dood van

scheen niet op den dag derstemming enweigerde het doodvonnis te onderteekenen.Gedurende hetprotectoraatvan Cromwellleefde
hj am bteloos op zjne goederen,maarwerd

na den dood van laatstgenoemde (1659) lid
van den republikeinschen Staatsraad.Na de

restauratie der Rtnarts toefde hj van 1660

tot 1677 in het buitenland,verkreeg in 1677
verlof om terug te keeren,werd in hetvol-

Foœ. Op M ndringen van lord D verpoolaan- gende Jaar gekozen t0t li
d van het Ljqer
vMrdde hj in 1812 de bediening van stuts- Huis, en voegde zich hier bj deopposltle.

SIDNEY-SIEBENBVRGEN.
Na de ontdekking van het complotvan Rye
H ouse in 1683,datden m oord bedoelde van
Karel 11 en diens broeder,werd Mdney met
lord Rws.%6ll en den hertog ran A p--tllffFz
Van m edepligtigheid beschuldigd. M en had
geene voldoende getuigenissen ten bewjze,
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aan de vier zjden des lands,en de hooggte
toppen bevinden zich op den noordeljken
zoom , terwjlde westel
tke, naarHongarje
gekeerd1de laagste is.Denoordeljkeberg-

keten loopt van het oosten naar het westen
en bereikt in de lbdnaërAlpen hareaanziendathj zich aan hoogverraad hadschuldigge- ljkste hoogte; hier heeft men den Kukhorn

maaktjdoch deberuchteopperregterJefreyn (2231 Ned. el hoog)en den Pietrosz (2297
wistzjne veroordeeling tebewerkenopgrond Ned.elh00g).De oosteljke zoom bestaatuit
van een onder zjne papieren gevonden ma- onderscheidene evenwjdire ketens, die van
het noorden naar het zulden loopen en het
nuscript, waarin hj openljk zjne republi-

keinsche gevoelens verkondigde.Zulke denkbeelden waren, zooals Je
freysbeweerde,in
Engeland hoogverraad. Een verzoek om revisie van hetprocès werd van de hand geY7ezen en Mdney den 7den December 1683
onthoofd. Willem IIIdeed na zjnetroonbeklim ming hetdoodvonnisvernietigenen Sidney

stroomgebied van de Sereth scheiden van dat
van de Maros endeAloeta.Dehoogstetoppen

zjn hier:de Pietroszal (2107 Ned.e1)jde
Nagy.Hagymas (1798 Ned. el hoog) en de
Lakotza (1754Ned.elh00g).Op ditoosteljk

grensgebergte volgtwestwaartseenegrootsche
trachietketen,w elkeeen doortogtverleentaan
in zjne eer herstellen, Het gesehrift: pDis- de Maros en de Aloeta en in den Mesöhavas
coursesconcerningrovernment(1698;2dedruk eene hoogte van 1766 Ned.elen in den Har-

1772)''bevatdepolltiekegeloofsbeljdenisvan gitta eene van 1741 Ned.elbereikt,terwjl
dezrn waardigen staatsman.
de vermaarde Bi
idös met zjne zwavelqrot
Sldon , eene oude, vermaarde stad van slechts 916 Ned. el hoog is. Op den zuldePhoenicië, aan de Middellandsche Zee gele- ljken zoom verheFen ziehdeindrukwekkende
gen en in hetbezitvan eene dubbele haven, gevaarten van den Csoekas (1944 Ned.el)
klom onder alle steden des lands het eerst Boetsjetsj(2519 Ned.e1) en Königstein (
zz4J
t0tw elvaarten bloei,verkreegeenesoortvan Ned. el), - voorts het damvormig Fogirasheerschappj over hare zustersteden (1600- gebergte metden Negoi(1543 Ned.elh00g)
1100 vöör Chr.)en stichttevelevolkplantin- en de sterk vertakte qroepen vanhet Zibingen (Hippo,Oud-carthagoenz-).DeSidoniörs gebergte,van den Parlngoel(metdenKiirsia,
dreven een uitgebreiden en voordeeligen han- 2414 Ned. el hoog) en den Retyeslt(2496
del:zjhaddenglasfabrieken,linnenweverjen Ned.elhoog.Dewesteljkerand ofhetH0nenz.,wier voortbrengselen elders zeer in den

gaarsch-siebenbiirgsche Grensgebergte is het

smaak vielen.Tevens waren zj vergevorderd sterkst ontwikkeld in hetzuideljk gedeelte,
in de sterre- en cjferkunde,alsmede in de van de Marost0taan de Donau.Hier bereischeepvaartkundebj nacht.Ook toenzjlater ken onderscheidene toppen de hoogte Van

zichonderwergenmoestenaandemagtigerjken 2200 Ned.e1.Het middenstegedeelte,van de
van Klein-Azlë (Assyrië en Babylon),bleef M aros totaan de Snelle Körös,is veellager;
Sidon eene aanzienljke stad. Onder de Per- hier heeft men het Bihargebergte, bekend
le talrjke grotten,en het Siebenzische heerschappj kwam zj in verzettegen door zjr

A rtaœerœes OcAld,maar werd door dezen na bi
irgsche Ertsgebergte m et de vermaarde baeen hardnekkigen tegenstand in 351 ingeno- saltgevaarten der Detunata.Nog lagerzjnde
men en verwoest. Na hare herstelling moest noordeljke berggroepen tusschen de Snelle
zj zich overgeven aan Aleœander de Groote, Körös en de Szamos. Deze grensgebergten
die er een onderkoning benoemde.Later be- omringen als een muur het geheele land en
vond zj zich bj afwisseling onder het gezag geven hieraan het voorkom en eener vesting.
van Egypte en Syrië,totdatzj ingeljfdwerd Aan de buitenzjde zjn zj meestalsteilen

in het Romeinsche Rjk.Thans draagtzjden zeer hoog, daar zj verrjzen uit de lage
naam van Saïda.
vlakten van W alachjeen Hongarje,diezich
Siebenbûrgen,inhetHongaarschErdely

ter hoogte van slechts 30- 100 Ned.elboven

(Woudstreek), een zelfstandig Vorstendom , de oppervlakte der zee verheFen.Aan debinsedert 1691 aan Oostenrjk toebehoorend en nenzjde zenden zj talrjke takken uit,tusthans in staatsregteljk en administratiefop- schen welke zich meestal enge dalenjmaar
zigt geheel en al met Hongarijë vereenigd, geene aanmerkeljke vlakten bevinden.Alleen

strekt zich uit van 45046'- 47*42' N .B. en de dalen der hoofdrivieren erlangen hier en
van22022/- 26036'0.L.vanGreenwich,grenst daar eene aanmerkeljke breedte, zooals dat

in het noorden aan Hongarje,in het zeiden van deMarosbjhaarboven-en middelloop,
aan W alachje,inhetoostenaanBoekowinaen vandeAloetabj deCsikszeredaen bj Kronin hetwesten aan Hongarje,en heefteene0p- stadt,en van de SzamosbjBistritzen Deey.

yervlakte van bjna 1000 :5 geogr.mjl.Het De hoogte dezer dalen neemtin hd algemeen

ls eene bergstreek,die t0t het bergstelselder t0e naar de oostzjde;delaagstepunten des
Carpathen en t0t het stroomgebied van de lands bevinden zich in hetM arosdalen verDonau behoort. De bergen des lands vormen helen zieh niettemin meer dan 100 Ned.el

de zuidoosteljke hoofdgroep der Carpathen, boven den zeespiegel.Eigenaardig zjn erde
tegenovergesteldaan denoordwesteljkehoofd- Ontzettende kloven, die ter diepte van dui-

grûep? van de dalen der March en Odert0t zende voeten de bergen hier en daarvan elkaan d1e der Theisz en Tarza.De hootdketens ander scheiden.Hoogst merkwaardig zjn er
der Siebenbiirgsche Carpathen verheFen zich wjders de bergen van klipzout,die zich alB
XIII.
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te Nagyag,Szekerembe, Kapnik-Banya,Zalathna en Vöröspatak. Het got
ld vindtmen
er vaak in tellt
lrium ,een metaal,dat alleen
inSiebenbiirgen voorkomt.Daarenboven wordt
van 75 Ned.mjlen degraanschuurvan Sie- er door Zigeuners en W alachen goud gewasbenbirgen geheeten.Men heeft eronderschei- schen uithet beddingzand vanonderscheidene
basaltkegelB vooralin het gewest SovataverheFen.Nagenoeg in hetmidden des landsligt
de Mezöseg, eene ongemeen vruchtbare heuvelstreek ter lengte van 90 en ter breedte

denebergpassen;naarde zjdevanW alachje: rivieren en beken,bjv.uitdatvan deAraden Vulkanerpasen hen Roodentorenpas,den
Törzburg,den Tömösen den Bodza,- naar
die van Moldavië:den O,jtos,den Gyimesen
den Tölgyes, benevens den Borgopas. De
voornaamste rivier is er de Maros)dieboogs-

gewjs door het land stroomt en bj Zam
Hongarje bereikt, om zich aldaar uit te
storten in de Theisz.Hare belangrjkste zjrivieren zjner:opdenregteroeverdeGroote

en Kleine Aranyos, en op den linker oever
de Görgeny en de Groote en Kleine Kokel.
De Szamos nntstaat in hetnoordoosten des
lands door de vereeniging van de Groote en
Kleine Szamos 6n stroomteerstin eene wes-

nyos en Maros. Voorts vindtmen er:kwik,

jzer, l00d,spiesglansj zwavel,arsenik,vitriool, aluin, marmer, edel- en halfedelge-

steenten,krjt,potloodenporseleinaarde,turf
en steenkolen, welke laatsten er echter niet
gebruikt w orden, omdat er overvloed is van

hout.Belangrjk zjn eindeljk de zoutgroeven

van Siebenbiirgen, welke behooren t0t de
reusachtige zoutbedding, die zich uitstrekt

van W alachjet0taan W ieliczkaen Bochnia

in het noorden van Galicië. Men telter 30
plaatsen, waar het zout de oypervlakte bereikt. De rjkste groeven bevlnden zich te

Maros.ujvar, Thorda, Viszakna (Salzburg),
teljke en daarnain eenenoordeljke rigting, Kolos, Dees-Akna en Paraid. Daarenboven
om zich in Hongarje in de Theiszte ontlas- wordt,zout geleverd door 120 zoute bronnen.
ten.T0t hare zjrivieren behooren de Lapos Hetplantenrjk schenktereenemenigte geuen de Bistritz.De Aloeta ontspringtnietver rigeAlpenkruiden,- voorts:appelen,peren,
van de Maros, spoedt zich eerst zuidwaarts prtlimen,kersen, kasanjes?amandelen,peren dan met een naar hetnoorden gekromden ziken,abrikozen,moerbeziën,verwhout enz.
boog we8twaarts, om zich door den Rooden- De uitgestrekte, maar slecht onderhoudene

torenpas naar W alachjeen deDonaute begeven;zj ontvangt de Zibin,deLauteren
de Burzen.In hetwesteljk gedeeltedeslands
ontspringt00k deKörös,diezichinHongarje
met de Theiszvereenigt,en in hetoosteljk

bosschenbestaan eruitëneen grovedenne-,
beuke-, eike-, elzeboom en enz. In geheel

Siebenbiirgen vindtmendenwjnstok,maarhj

tiert hetbestaan de oevers van de Maros en
in hetcomitaat Hunyad,alsmede opdebergen
gedeelte de Kleine Bistritz,de Totrus enz., langs de beide Kokels.Ool
tverbouwtmener:
welke naar de zjde van Moldavië stroomen meloenen,aardappelen,tabak en saFraan,en
en zich met de Sereth vereenigen. T0t de vooraltarw e,rogge!gerst,gierst,mai'sen vlas.

n hetdierenrjk vlndt men er eene groote
merenbehooren er:hetHodoser-(0fCseger-) I
meer (22 Ned.mjl lang) in het comitaat verscheidenheid.De veeteelt iservanveelbeD oboka,en het nagenoeg 1000 N ed.elhoog

lang en geeftaanleiding tot een aanzienljken
gelegene St. Anna-meer aan het noordeljk uitvoerhandelnaarHongarje;indeugdeljkheid

uiteinde van hetHâromszeker Gebergte.Uit komen de rtlnderen van Siebenbiirgen m et de
het Pirickzkener meer in hetcomitaatCsik H ongaarsche overeen. BuFels worden er tot
en het Helsche Moeras bj Kovaszna rjst trek-en lastdieren,zelden voor de slagtbank
koplzuur gasomhoog,zoodatdevogels,welke gebezigd, en de melk der buFelkoejen is
er overheen vliegen, bedwelmd en gedood voortreFeljk.0p de bergweiden grazen duiworden.Talrjk zjn erde mineralebronnen, zende paarden,en de uitvoer van paarden is
en t0t de m eest bezochte behooren die van er aanzienljk. De Siebenbiirgsche paarden
Vatza, Gyogy, Zaizon, Elöpatak, Baszen, zjn grooter en sterker dan de Hongaarsche,
Borszek, Rödna, Homorod, Rohrbach en vurig en taai.Schapenheeftmen erbj honTusned. Te Thorenburg en Salzburg heeft derdduizenden,en men houdterhoofdzakeljk
m en uitmuntende zoute bronnen en baden. tw ee soorten,Zoerkanschapen metlang,grof
W egens de betrekkeljke hoogte van den haaren Berke-ofZigey.schapen,metkroeze,
bodem is hetklimaater,in weerwilvan de ijnew0l.Merinoschapenheeftmeneralleenop
zuideljke ligging deslands over het geheel degoederen derrjkegrondbezitters.Zwjnen
nog alguur.DegemiddeldeJaarljkschewarm- w orden er in menigte in de eike-en beuketegraad is te Kronstadt7,75OC.,te Klausen- wouden gemest.T0t de wildedierenbehooren
burg 90C.en te Hermannstadt8,750C.In de er: beeren, wolven,vossen,wildezwjnen,
hooge bergstreek duurter de wintervaak t0t hermeljnen en gemzen,- voorts heeft men

in Mei,terwjlelders,bjv.in hetHatszeger
dal, het luchtgestelzeer zacht is.Hetzuideljk gedeelte van Siebenbiirgen wordt vaak
door aanhoudende regens en door overstroomingen geteisterd.Inweerwilvaneenesnelle

er:schildpadden,zjdewormen en vooralveel
bjen.
In 1870 had men er ruim 2 millioen inwoners,nameljk 224000 Duitschers?652000Magyaren, 1200000 Roemenen (W alachen) en

afw lsseling van warmte en koude is het kli- 3300 Slaw enjRoethenen enz. De Zigeuners,
maaterin hetalgem eengezond.Siebenbiirgen ten getale van 80000,zjn hier bj de RoeisrjkM ndelfstoFeljkevoortbrengselen.Men menen en Magyaren gerekend.Volgenshunne
vindter meer goud dan zilver,en meerzilver godsdienstige beljdenis zjn zj verdeeld in
dan koper.De rjkstegoudmjnen heeftmen Q63000 R.Katholieken,596000 Griekseh.Ka-
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tbolieken,4000ArmenischeKatholieken,653000
Niet-Geuniëerde Grieken,209000Lutherschen,
296000 Hervormden,53000 Unitariërs,25000
Israëlieten enz. De Magyaren, de met hen

VoorYQerpen. Het binnenlandsch verkeer iser

vermaagschapte Szeklersen de Duitschers(aldaar Saksers geheeten)vormden tevorende
staatsregteljk met elkander verbondene drie
heerachende volken,terwjlde W alachen of

den van de bewoners derbergstreek vanW a-

levendigen wordtvooraldoorjaar-enweekmarkten onderhouden, en de handelin vee,

boter,kaas enz.is erhoofdzakeljk in han-

lachje.Timmerhout,planken enz.worden er

vooral vervoerd door de Szeklers uit de gebergten van. csik en Haromszek.De handel

Roemenen geene staatkundige regten bezaten. in voortbrengelen dernjverheidisvooralge00k de afhankeljkeHongaren hadden geene zeteld in de Saksische gewesten, maa'r de
staatkundige regten, doch de Saksische en eigenljke handelwordt ergedreven doorde
W alachjsche edelman werd als lid van den Grieken en Armeniërs.T0t de uitvoer-artikeHongaarschen adel beschouwd. - In 1848 len behooren:vee,leder,wjn,zout,grove
echterwerd ergeljkheidvoordewetaande wollen stoFen,delfstoFen,glas-enaardewerk,
verschillende stammen en aan deverschillende papier, zeep! kaarsen, vlas enz., - en t0t

godsdienstigegezindten toegekend,en in den de invoer-artlkelen:vee,huiden,wjn,wol,
Jongsten tjd werd0ok deverdeelingdeslands katoen, was, honig,fijn laken,wollen,kavolgens de qenoemde drievolken Opgeheven. toenen en linnen stoFen,filn glas-enaarde-

Inmiddels vlndt men er de sterkste vermeer- werk, koloniale waren, galanterieën enz.
dering bj deRoemenen en Szeklers;eerstge- Ook de doorvoerhandel,vooraluitdeLevant,
noemden zjn overhetgeheelelandverspreid, is erzeer druk,en de voornaam ste koopste-

en laatstgemelden bewonen deoosteljkeberg- den zjn erKronstadten Hcrmannstadt.Het
streek en waren er te voren de verdedigers land is er tegenw oordig in allerigtingendoor-

dergrenzen.De jverigsteenmeestbeschaafde
bewonerszjn erintusschen de Saksers,wier
welvaart duideljk bljktin hunneregelmatig
aangelegde, zindeljke dorpen Zj bedienen
zich op hetpapiervan deHoogduitschetaalen
in het dageljksch leven van detongvallen van
deMidden-enBeneden-Rjn.Hetvoornaamste
bedrjf der inwoners van Siebenbiirgen isde

kruistvanpost-en handelswegen ter&vjlals

waterwegen alleen de Maros en Szamos gebezigd wolden.De Hongaarsche Oosterspoor-

weg doorsnjdt het geheele land in eene

diagonale rigting,en deSiebenbiirgschespoolw eg looptdoor het dalvan de M arost0taan
Karlsburg en vervolgens zuidwaarts door het

Zsildal,waarzich rjke beddingenvanbruinkolen en jzererts bevinden.Voor het volksmjn-ontginning. Aan landbouw en veeteelt onderwjsisnietoveraleven goed enopvele
wjden zich vooralde Hongaren en Szeklers, plaatsen niet voldoende gezorgd. 'l'ot de inen aan beide evenzeer de Saksers, die er rigtingen van onderwtls der R. Katholieken
ooft-en wjnbouw medeverbindenenzich00k behooren 5 glmnasia en 4 progymnasia.De

landbouw , en naast dezen de veeteelten de

met ambachten en fabrieken bezig houden. Geiniëerde Grleken bezoeken erdoorgaansde
Bj de W alachen staat de veeteelt op den R .Katlziliekescholen en hebben daarenbûven
voorgrond, en de Zigeuners zjn gedeelteljk een gymnasium en eene godgeleerde schoolte
gezeten lieden,gedeelteljk zwervers (Tent- Blasendorf. De Oostersche Grieken hebben
Zigeuners); zj vinden hun onderhoud als gymnasia te Kxonstadt en Naszod. De Herpaardekoopers, smeden,mandem akers,ketel- vormden hebben 6 gymnasia en éé1 progymlappers, vilders, muzikanten,goudwasschers nasium ,en met hetdoorprinsGabriëlWef/zldl

enz.De Grieken en Armeniërszjnkooplieden, rjkbegiftigde gymnasium te Enyed is eene

en de lsraélieten m eestal klein-handelaars? godgeleerdesehof)lverbonden.D eLuthersehen
venters en brandewjnstokers. De njverheid hebben 5 gymnasia en 2 progym nasia,eene
bevindt er zich op een lagen trap van ont- hoogere reaalschoolte Hermannstadten eene
wikkeling; sommige bedrjven ontbreken ge- lagere school te Krollstadt;daarenboven 0nheel en a1, en in enkele streken zelfs de derhouden de Saksers 3 landbouw scholen.
noodigste handwerkslieden,zooalsmetselaars, Eindeljk hebben de Unitariërsééngymnasium
timmerlieden,smeden enz.Grof linnen w ordt en 2 progym nasia.In 1872 Verrees te Klauer in alle dorpen geweven, maar de ënere senburr opkosten deslandseeneMagyaarsche
soorten verkrjgt men uit Hongarje en B0- universlteit; aldaar bevinden zich 00k eene
hemen.O0k wordter groflaken vervaardigd, kweekschoolvoûr onderwjzers en eene landvooralte Hermanstadt,Kronstadt en Heltau, beuwschool.Met betrekking t0t degodsdienst
maarde katoenweverj iservan zeerweinig genieten er thans de leden van alle kerkge-

belang. In den laatsten tjd heeft men er nootschappen yeljke staatsburgerljkeregten.
beetwortelsverbouwd voordesuikerfàbrieken, De R. Katholleken en de Geil
'niëerde Armee Ka<lBen men heeft er vele brandewjnstokerjen. niërs hebben te zamen een bisschop t,
Metaalsmelterjen zjn er met den mjnbouw burg, de Geiiniëerde Grieken eenbisstlhop
verbonden, doch de verdere bew erking der te Szamos-ujvar en een aarfsbischop teBlametalen is er n0g gebrekkig.Gewoon aarde- sendorf, - de Niet-Geiiniëerde Grieken een
werk wordt er in overvloed gebakken,en aartsbisschop te Hermannstadt,- de Protesopmerkeljk zjn er watel'
kruiken van ;jnt tanten hunne superintendenten en consistoriën
grjs leem en drinkbakkell van aluinleem. te Klausenburg en te Hermannstadt,- ende
Van de pottebakkerjen is die te Batiz de Unitariërs eene algemeeneSynodeteKlausen-

aanzienljkste,en van degl
asblazerjen leveren burg.DeIsraëlieten hebben er10synayogen.
die te Arpasen teKertzesora ëne geslepen Te voren was Siebenbiirgen verdeeld ln het
10:M
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Land d6r S*#>:l in hetwesten en midden, Siebenbi
irgen in 1598 af aan keizer Rndolf
ardinaalen
7
/I1de van het qeheelomvattend,met 11 c0- en in 1599 aan zjn neef,derans c
mitaten en 2 dlstriden,- het Land van de bisschop van Engeland,Andr'
WJJAAi,die

Szdkldrd, de zuidoosteljke bergstreek,2/I1de doorM iehaël,woiwode vanW alac'hje,in1599

van het geheel beslaande,met 5 arrondisse- geslagen werd en op de vlugt omkwam.Nu
menten, - en het Land der Sc/rder.sin het handhaafde Rudolf eenigen tjd het gezag,
zuiden ennoorden,zich desgeljksover2/llde totdat k%tlphanns Wpcbkcy zich aan het hoofd
van het geheel uitstrekkend. In 1876 echter ylaatste derontevredenen en doorden Sal
tan
is het geheele land in 15 comitaten verdeeld. m het bezit van den troon bevestigd werd.
Siebenbiirgen wasin de dagen der Oudheid Hj sloot metkeizer Matltéasden Vrede van
een gedeelte van Dacië en werd in 105 na W eenen (23 Junj 1606),waarbj aan dePro-

Chr.doo1
'Trajannsonderworpen aan de R0- testantenvan Hongarjevrjheidvangodydienst
meinsche heerschappj. In 274 verlieten de werd toegekend, terwjl hj a1s vorst van
Romeinen het land,hetwelk door den stroom Siebenbtirgen 00k het gezag verkreeg over
der volksverhuizingen overdolven werd.Ach- Opper-llongarje tot aan de Theisz.Na zjn
tervolgens kwam het in het bezit van de dood (29 December 1606)kozen de Standen
Oost.Gothen,GepidenenPetajenegen.Koning Mgismwnd Albczy t0tzjn opvolger!en,toen
Stlpltanu 1 van Hongarje moest het tegen dezewegensziekeljkheid in 1608zjnewaam
die invallen beschermen en dit leidde t0tde digbeid nederlegde, Gabriël./lf/zori,diedoor
verovering van Siebenbiirgen, vooral sedert zjne verregaandedwingelandj de Sakserst0t
het einde der llde eeuw. Koning Gei8a 11 gewapend verzet noopte en het volk diep

(1141-1161)lokte bj verdrag Vlamingen en
Duitschers naar het zuideljk gedeelte des
lands. In 1211 verleende koning Andrlan 11
aan de Orde der Duitsche ridders desgeljks

een gedeelte des lands, hetwelk toen door
Duitschers ontgonnen werd.De nieuwe kolozitlv
ond
nisten tradenZi
jin hetrbee
gta
san den grV
an
grondslag
en hadden een eigen
zelfbestuur.
deden er onderscheidene ste-

ongelukkig maakte.Onderhen)die t0tzjne
verheëng hadden medegewerkt,behoorde00k
Gabriè'
l.
& /J,
Idl,die zich evenweleerlang bj

de tegenstanders van den Vorst voegde van
de Turken steun ontving en,nadatBatltoré
in 1613 door den m isnoegden adelvermoord
was,zich gekozen zag t0t Vorstvan Sieben-

bi
irgen. Hj handhaafde zjn gezag in het
binnen- en buitenland en bevorderde kunsten
den verrjzen, zooals:Mediasl,Mi
ihlenbach, en wetenschappen.W él overleed hj kinderHermannstadt, Schëszburg, Klausenburg, loos, maar hj had door de Standen zjne geKronstadt, Bistritz enz. D e regtspraak van
het land van Hermannstadtomvatte 7 arrondissenaenten, en daardoor ontstond volgens
sommigen de naam van Siebenbiirgen.In het

malin Catharina '
pl'zBrandenburg t0topvolgstgr doen kiezen?en dezebenoemdeStlphanns
.& J
/II:/, den broeder van haren gemaal,t0t

stadhouder. Daar zj zich echter schuldig
Latjn werd het sedelt de 12deeeuw Ultra maakte aan inbreuk op deregtenderStanden,
es Tfffelt
silz
ptzlc: en later Trans- zag zj wegens den wrevel van deze zieh
zhlel:, Part
elrczzïl genaamd wegensde uitgestrektewou- genoûdzaakt, het bew ind neder te leggen,
den, waardoor hetvan Hongarje gescleiden waarna m en Georg Rakoczy I tot vorstveris.In 1240 deed Kadan#khan der Alongolen, koos (1631).Deze verbond zich in 1644 met
een inval in Siebenbiirgen, en in 1421 en Frankrjk en Zweden tegen den Keizer,die
1433 verschenen er de Turken voorheteerst. door den afstand van een aanzienljk gebied
De leer van Luther had reeds in 1520 te den vrede verwierf. Hj werd in 1648 opgeH ermannstadt en elders aanhangersgevonden volgd door zjn zoon Georg Alkoczy II,die
en breidde zich vooral uit onder de Saksers. later een bondgenootschap sloot m et koning
Toen in 1526 na den dood van koning Lo- Karel X Gvdfcc/ van Zweden tegen Polen
dewqk 11 de Hongaarsche koningskroon ten en in 1657 met een leger van 60000 man
deel viel aan den Roomsehen koning Ikrdi- derwaarts trok,maar op den terugtogtdoor
nand J,trad JoltanZapolyaopalstegenkoning, een6overrompelingderTartaren bjnaalzjne
riep de hulp invansultan Solimanenbenoemdr trgepen verloor.Hj had voortsteworstelen
verschillendemededi
t
0twoiwode van Siebenbirgen St@hanusWa'- metvBe
nqers,o.a.metAchafAorï,die totaan 1530 hetgeheele land,met fïx.
resai,die gedeeltelpk door de Turken

uitzondering van Hermannstadt,veroverde.ln werden ondersteund. Deze laatsten bragten
1538 sl00t Zapolya eene overeenkomst met hem eene nederlaag toebj Klausenburg,en
lkrdinand J, krachtens welke hem de titel hj overleed aan de aldaarontvangenewonvan Koning van Hongarje en van alledoor den opden 9denJunj 1660.DeStandenkozen
hem bezetenelanden werdtoegekend,terwjl daarop Johan Kemlny t0t vorst, maar deze
die gewesten na zjn doodaanFerdinandzou- m oest desgeljks strjden tegen de Turken,
den ten deel vallen.Niettemin liet koningin die hetland overweldigden en MiehaëlZPJJ
I8ab6lla,na den doodvan Zapol
ya,haarzoon t0t vorst benoemden. Kemlny sneuvelde in
Johan &.#.
:->s#totkoningultroepen.Na zijn 1662 in den slag bj Groot-Alisl tegen de

ovçrljden evçnwelkozen de Standen in 1571 Turken.Hoeweldeze in 1664 bjSt.Gotthard
8te'wFzlzlv.
: 2at
'hori totbeheerscher.Toen deze de nederlaag leden, behielden zj (bj den
in 1576 ook totkoning van Polen werd ver- Vrede van Vasvâr) Groszwardein en Neukoren, stond hj de kroon van Siebenbirgen hëusel tegen de belofte, dat zj Szaboles en

af aan zjn broeder Christo
nel,die in 1581 Szathmar niet langer zouden verontrusten.
averleed.Zjn zxn dw
'Qm%nd zJflpri,ston; VprstApap bevond zich later aan t
le zjde
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van den aanvoerder der Hongaarsche mis- vervulling der beloften,door keizer k opoldI
noegden, van graaf Emmeriek FJ7rJJ.'y, m aar bj hetin bezitnemenvanhetlandtoegezegd.
was niet zeer vtlorspoedig in den Oorlog.Na- Op voorstelvan Kemlny ontwierp deLanddag
datin 1683 de Turken bj W eenen Overwon- van 1841- 1843 een adres aan den 'Keizerj
nen waren,knooptehj onderhandelingenaan waarin de bepalingen van deoirkondew erden
metkeizer Leopold f,en deze leidden t0teen vermeld? welke tot nll t0e door de regéring
verdrag en velwbond,dat de Standenverpligtte warengeschonden.Deoppositie.partjinHongat0t het erkennen van de souvereiniteit van rjeen diein Siebenbiirgen onderhieldensteeds
den Hongaarschen Koning enRpomschenKei- eene drukkeonderlingegemeenschap.Zjhad-

zer (1688).Toen deVorstin 1690 overleed, den geljke belangen,maar ontmoetten 00k

verschoof Leopold, w iens troepen zich in geljke hindernissen. Het groote kwaad in
Siebenbirgen bevonden? de bevestiging van Hongarje, de verscheidenheid van stammen,
den reeds t0t Vorst verkozen,maar n0g veel was n0g hevigerin Siebenbi
irgen.Hierwilden
te jeugdigen MicltaëlZïAI:
J en bewoog hem , inzonderheid de W alachen alseen vierdevolk
afstand te doen van het vorstendom , nadat worden erkend, en toen zj in 1843 hierin
eene oirkonde van Leopold van 4 December niet slaagden, waren zj zeer verbitterd op
1691 de handhaving van alle staatkundige en de Hongaren,eene verbittering,welkenieuw
kerkeljkeregten gewaarborgd hatl.DePorte veedsel verkreeg door de gebetlrtenissen van
erkende bj den Vredevai
zKarlowitz (1699) Maart 1848. Op uitnoodiging van Saywna,
keizerLeopold als bezitter van Siebenbiirgen. bissehop van W alachile,vergaderden op den
va
Frans Slkpczy, verbonden met een aantal 4den Mei30-40000 Walachen bj Balassal
antevl'ddenen, kwam daartegen in verzet (Blasendorf) en namen hetbesluit,nogmaals
(1703) en werd door een gedeelte van den door eene deputatie den Keizer te verzoeken,
Magyaarschen adel en van de Szeklers t0t datzj a1svierdenatiemogtenwordenerkend.
Vorstuitgeroepen;maar hetKeizerljk leger, Kortdaarop vielen te rropanfalva,M arczfalva
schoonwegensden SpaanschenStlccessie-oorlog en op andere plaatsen bloedige gebeurtenissen
tegen Frankrtlk teveldegetrokken,behieldten voor, en toen voorts de luitenant-veldmaarslotte de overhand, en bj den Vrede van schalk Puchner,kommandantvan Siebenbiir-

Szathmar(1711)verbleefSiebenbirgenaanO0s- gen, Op grond van een Keizerligk schrjven
tenrjk.Aan betvorstendûm werd dehandha- van 3October1848,aan het onfslagen Hon-

vingvanzjneconstitutir,vanhareregtsbedee- gaarschministérie de gehoorzaamheidopzeide,
ling en van hare godsdlenstige vrjheid toege- ontbrandde de burgeroorlog. D e W alachen

zegd.Nog eenmaaldeden de Turken eene po- grepen onderaanvoering vandenadvocaatJanging t0t verovering van Siebenbiirgen,maar koedesgeljksnaardewapens,om deKeizer-

zj moestenbj denVredevan Passarowitz(21 ljke troeqen te ondersteunen en derebellen
Julj 1718) de heersc,
happj van oostenrjk. te vernietlgen.Er ontstond een gruweljke

Over datland erkennen. M aria rA:Ktxtsïtz ver- rassen-oorlog, en dientengevolge was reeds
hief in 1765 Siebenbiirgen t0t een grootvor- tegen heteinde van 1848 bjnageheelSiebenltendom. Toen keizer Joseph door zjne her- biirgen door Puehner en denaanvoerder Urban

vormingen de ljfeigenschap in Siebenbiirgen weder onderworpen aan de Oostenrjksche
ophief, kwamen de boeren van W alachje heerschappj. Doch lem (zie aldaar) stelde

ander aanvoering van zekeren H orra in op- zich weder in hetbezltvan hetgrootste gestand tegen den adel. Eerst tegen heteinde deeltedesl
andsten behoevevandeHonqaarvan 1784 konde men dien dempen,nadat264 sche revolutie.en o0k tegenoverde Russlsche

adelljke kasteelen waren in asch gelegd. De hulptroepen, die in Februarj 1849 een inval
1825 in Honga,
rje openbaarde, vond weer- metkrjgsroem,maarbezweektenlaatstevoorde
klank in Siebenbiirgen,w aar m en allengs de overmagt.Doorde Rijksgrondwetvan 4Maart
constitutie had onderdrukt.Aan hethoofdder 1849 herkreeg Siebenbiirgen zjne voormalige
oppositie bevond zich aldaar in den beginne zelfstandigheid,zoodat het zt
lne plaatsweder
de baron Nikolaus W essellnyl. D e landdag innam in derj deroverigekroonlandenen00k
werd wel is waar den 5den Februarj 1835 og nieuw i
n hetbezitkwam dercomitaten,
plotseljk ontbpnden, maar de latere Land- dle er in 1836af
gescheurd en metHonqarje
dagen (1841- 1842 en 1846- 1847)handhaaf- vereenigd waren.De Siebenbiirgsche Milltaire
den niet zonder gunstig gevolg de constitu- Grenzen tusschen Siebenbiirgen en W alachje
nationale en liberale beweging,diezichsedert deden in Siebenbi
irgen,overlaadde Bem zich

tionéle regten des lands. Gedurende deze (1044 E) geogr.mjlmet omst
reeks 160000
wprsteling ontstond bj de hoofden van den inwoners) kwamen in 1851 ondereen burgerMagyaarschen adel en van de Szeklers?met ljk bestuur,en doorhetPatentvan 20 0c-

het oog op hetbetrekkeljk klein bedrag der tober 1860 werd de voormaliqe constitutie
Magyaarsche bevolking in Siebenbiirgen,het van Siebenbirgen benevens deSlebenbirgsche
denkbeeld vau eenevereeniging metHongarje, H0fkanselarj wederingesteld,doch dereeds
en dit w erd eerlang in het programma der vermelde,in 18$9 door Hongarje afgestape
Siebenbiirgsch-Magyaarsche Oppositie opgenomen. De gebroeders Joseph en Karl Zd'kà,
de graven 'Wladisla'
us en Dominows Teleky!
de baronnen Dominicns en Dionys Remlny en

comitaten moesten teruggegeven w orden.In
1863 kwam de Landdag,volgens de nieuwe

wetgekozen,teHermannstadtbjeen ennam
het besluit, de Februart
l.constitutie aan te

anderen hielden geljkentred metdeoppositie nemen. Onder Beleredi echter werd in 1865
in Hongarje en drongen ernstig aan op de de oude kieswet in zoover wederingevoerd
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dat de Magyaren op den Landdag de meer- Kunsten en W etenschappen,- pNippon Arderheid bekwamen, die in 1866 de vereeni- chiv zur beschreibung v0n Japan und dessen

ging met Hongarje goedkeurde.Deze werd
dan 00k door een Koninkljk schrjven van
17Februarj 1867t0tstand gebragt, deSiebenbiirgsche Hofkanselarj opgeheven en de

Neben- und Schutzlëndern u.s.w.(18321851,met471platen en 10 kaartenl'',00k in

het Fransch uitgegeven, - pFlora Japonica

(1835)''1- gFauna Japonica(1840)'',- pBi-

bliotheca Japonica (1833- 1841, 6 d1n met
Hongaarsche provincie,op denRjksdagdoor n0g 2 d1n als vervolgl'',- rAperçuhistorique
Landdag ontbonden.Siebenbkr
'gen werd eene

75 regtstreeks gekozen afgevaardigden ver- etphysiquedeBreyti
lesdu Japon (1838)''
,utilite desMuséesEthnpgrafques
tegenwoordigd, zoodat de Landdag verviel. DLettre zur l'

Den lstenJanuarj 1868werd00k hetgereçts- etc.(1843)'',- rurkundlicheDarstellungder
h0f te Klausenburg opgeheven. Sedert dlen Bestrebungen v0n Niederland und Ruszland
tjdbejveren zich de Magyaren,hetlandmet zur EröFnung Japans fiir die Schifahrtund

hunnen geestte doortrekken,doordien zj de den SeehandelallerNationen (1854)'- rAnvroegere wetten omtrent de geldendheid der nalesd'horticulture et de botanique,ou Core

Duitsche en Roemeenschetalenterzjdeschui- des jardins du royaume des Pays-Bas etc.
ven en er hunne taal invoeren.Inzonderheid (met de FzWde 1857- 1860,3 dln)'',- en
worden de van ouds aan de Saksers g0Wa3r- XOpen brieven uit Japan (1861)''.
borgde regten geschonden en meer en meer

Karl Theodor Fzrpdf von Sielpld,een ver-

diensteljkphysioloogenz0öl00geneenbroeder
opgrheven.
Slebold.onderdezennaam vermeldenwj: van den voorgaande.Hj werd geboren te
Philipp Frlsz ron &:àpI#,een uitstekend W iirzburg den 16den Februarj 1804,wasop
natuuronderzoeker,geboren te W iirzburg den verschillende plaatsen a1s geneesheer werk17denFebruarj1796.Hjstudeerdeinzjnege- zaam en werd in 1840hoogleeraarteErlangen,
boorteplaats in de geneeskunde,verkreeg er ill1845 te Freibm'
g,in 1850 te Breslau en
den doctoralen graad en vertrok in 1822 als in 1853teMiinchen,waarhj tevensdirecteur
oëciervan gezondheidinNederlandsahedienst werd van hetzoölogisch muséum.Hj bevornaar Indië. Bezield meteene ongemeene be- derdede wetenscbap derdierkundedoorzjne
geerte naar kennis Van Onbekende landen en waarnemingen over de protozoa,zeekwallen,
gewassen,vergezelde hj in 1823 metbljd- ingewandswormen en insecten.0ok bevestigde
schap den kolonelde tsfvrler naar Japan,en hj de parthenogenesis en bekrachtigde door
vertoefde aldaar- bjna altjd op Decima- feiten de door Dzierzon verkondigde theorie
t0t 1830.Hj had in dien tjd gelegenheid, van dehuishouding derbjen.Hjschreef:een
velerleibetrekkingen met geleerdelapannézen voortreffeljk pluehrbuch der vergleichenden
aan te knoopen? zich in de taalte oefenen, Anatomie derwirbellosen Thiere(1848):'!den plantengroel te bestudêren en talrjke XObservationes de Salamandris et Tritonlbus
merkwaardigheden te verzamelen.Dit wekte (1828)'', - pBeitrsge zur Naturgeschichte
er echterde achterdocht derregéring,zoodat wirbelloser Thiere (1839)''y- pueber Bandhj in laatstgenoemdJaaruitJapanverbannen und Blasenwiirmer (1854)'':- pW ahrePadhewerd.Aanstondskeerde hj naarEuropaterug, nogenesis bei Schm etterllngen und Bienen
om er de bjeengebragte bouwstofen tever- (1856)'/,- pBeitrëçezurParthenoqenesisder
iszwasserwerken. Hiermede hield hj zieh bezig tot Arthropoden (1871)M,- en rDie Sl
1859, nu eenswonende op zjn landgoed St. qsche v0n Mitteleuropa (1863)''.Ook stichtte
Martin,dan wederte Bonn,ofo0k teLeiden, hj in 1849 metKölliker het pzeitschrift fiir
waar hj zjne woning op hetRapenburg t0t w issenschaftliche Zoölogie''.
een Japansch muséum inrigtte.Ook kweekte
Siegenbeek (Matthjs),een verdiensteljk
hj erJapanscheplanten op eenebuitenplaats, Nederlandsch letterkundige, geboren te Amdoorhem rNippon''genoemd,buiten de Zj1- sterdam den 23sten Junj 1774,werd opgekid
poort.Inmiddelswerd zjn mtlséum doorhet t0t Doopsgezind predikant en vervaardigde
Rjk aangekocht.- In 1859 ondernam ron reeds vrocg Latjnscheen Nederlandscheget%:1t
)1# eene tweede reis naar Japan,trad er dichten.In het voorlaar van 1796 werd hj
in 1861 in dienst van den Taikoen,keerdein predikantteDockum enn0ggeentweejaarlater
1863 naar Europaterug!vestigdezich teW iirz- hoogleeraarin deNederlandschetaalenletterburg,volbragteenerelsnaar Frankrjk,ge- kunde te Leiden.Onder hetBewind der Baltjk hj in 1853 eene Ondernomen had naar taafsche Republiek werd hem devervaardiging
Petersburg, en overleed den 18den October opgedragen van eene overhandeling over de
1866 te Miinchen, waarhj zich bezig hield Nederlandsche spellingM, waarop het besluit
m et hetordenen van eene door hem gestichte volgde,datzjnespelregelst0trigtsnoerzouden
Japansche verzameling. Hj had in 0nsland dienen voor alle stukken en leerboeken,die
den titel van kolonel,wasdoordenKoningin van den Staat uitgingen.In 1815 werd hj
den Nederlandschen adelstandopgenomen,zag schoolopziener en bekleedde deze betrekking
zich met onderscheidene ridderorden versierd gedurende 35 Jaren. Met J. W .te '
rlf:r
enontvinghetlidmaatschaqvandevoornaamste schonk htlnieuwen bloeiaandeMaatschappj
geleerde genootschappen ln Nederland. Van van Nederlandsche letterkunde te Leiden.
zjnegeschriften vermelden wj:pDehistoriae Schoon hj sedert 1844 den titel droeg van
naturalis statu (1824)'',- sEpitomelinguae rustend hoogleeraar,vierde hj in 1847 zjn
J
agonicae(1824)'' - onderscheideneverhan- vjftiglarig professoraat,en overleedden28sten
dellngen in het Bataviaasch Genootschap van' November 1854.Sedert1808 washj lid van
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het Koninkljk Nederlandsch Instituut, voorts was hj lid van deMaatschappjvan
W etenschappen te Haarlem ,van hetprovinciaal Utrechtsch Gennotschap enz.
,terwjlde
Leidsche Maatschappj den jverigengeleerde,

di
e ervan 1822t0t1847 hetvoorzittersehaj
bekleedde,toteerelid benoemde.Ook washp
lid van onderseheidenebuitenlandschegeleerde
genootsehappen en ridder der Orde van den

Nederlandschen Leeuw.Van zjnetalrjkegeschriften vermelden wj:pproevevan Nederlandsehe welsprekendheid (1799 en 1809j 2
stukkenl''1- pverhandelingoverdeniuvloed
der welluidendheid en gemakkeljkheid van
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chaauaskrachten Nverd doordenwjzen,kunst-

lievenden dwerg Regino (Rxqdgevend) opgevoed.Dezebezorgdehem eenpaarden smeedde
voorhem een zwaard,waarmedehjeenaanbeeld k0n kloven.Z0o trok hj uitom den
sehatderNibelungen(liedenvan hetlandder
nevelen, van de onderwereld) te veroveren,
welke doorden draak Inafno werd bewM kt.
Hj doodde dien en erlangde alzoo den eernaam Fafnirbanl (Draakdooder), - vonrts
o0k Reyino,diezelfzich van deu schat zocht
meester te maken.Hetdoor hem opgeslorpte

bloedvanden draakvermeerderdezjnekracht
en beveiligdezjnligchaam tegen wonden,en
uitspraak in de spelling (bekroond door de het goud schonk hem een onmeteljkenrjkBataafsche Maatschappj,1804)'7,- rW 00r- dom.Tevens verkreeg hj eene onzigtbaardenboekvoordeNederduitschespellingtl8osl', makende kap en het zwaard Palmung.Men
sproeven

-

van Nederlandsche dichtkunde zie voorts onder hetartikelNibelwngenlied.

Siegm und of Myismund. Onder Gezen
uit de Xvllde eeuw (1806)'',- pllistoriseh
tafereelvan Leidens ramp cnz.(1808)'7
,
naam vermelden wj:
Een Appvldc/zKeoer.Deze,de tweede zoon
DSyntaxis der Nederduitschetaal(1810)',DEuterpe (met Eantelaar,1810- 1811,2dln)'', Van keizer Karel IV en Elizabetk rls Pomng van stukken ter Megds, geboren den 14den Februarj 1368j
pMuséum ofverzameli
bevordexing van fkaaje kunsten en weten- verkreeg in 1376demark Brandenburg.Zjne
schappen (1811- 1817#4 dln)'',- rNed6r- verloving (1382)met M aria, erfdochtervan
duitschespraakkunst(1814)'',- poverdever- Lodewj;k de Graofevan Hongarje en Polen,
diensten van HugodeGrootalssehrjverder bezorgde hem de kroon van Hongarje,terNederlandsche geschiedenis (1818)''
) - !,Be- wj1de Polen hem na den dood vanLodewUk
knopte geschiedenis der Nederlandsche letter- (1382)nieta1s koning wildenerkennen.Elézakuude (1826)'' - pTaalkundige bedenkingen ùefFz, de weduwe van Lodewiik, vertraagde
(1827)'',- rGeschiedenisderLeidscheHooge- tevenshethuweljk;eerstin 10852toenKkel
school(1859- 1862,2dln)'',- pGeschiedenis rlzlDnrazzo zich van Hongarjewllde meeater
der burgerwapening in Nederland (1831)'',- maken,deed zj hetvoltrekken,om zich van
XHet bestuur van Jan de W itt,beschotlwd den bjstand teverzekeren van Megmnnd,die
uithet oogpunt der ministeriëele verantwoor- nu de Marken verpandde om hulptroepen uit

deljkheid (1832)'', - pAanteekeningen op
Ja
cobvanMaerlantsVerkeerdeMartjn(1834)'',
plaeo
b van Maerlants W apen Martjn,
meteeneinleiding en aanteekeningen (1834)'',
-

te rusten.Nadat Karel (1386)en Eloabetk
(1387) W aren vermoord,Zag Megmwnd zich
a1s koning erkend en gekroond.Na hetkinderlbos overljden van Afaria (1395)had hj,
pRe
devoeringen en verhandelingen(1836)'' wegens zjn hartstogteljk en eigenzinnig

rschets eener geschiedenis van den 0ud- karakter door velen gehaat, m et oproerige
Nederlandschen Staat van Filips van Boum bewegingen te kampen,welkehj doorbloe-

gondiën t0t den Jare 1795 (1839)'',- pver- dige maatregelen poogde te dempen,terwjl
volgopdeW apenMartjnvanMaerlant(1841)''1 hiJ
'zelfdoordeaanzienljkendeslandseenigngenrakende deNeder- zins in verzekerde bewaring gehouden w erd.
mGem engde bedenki
duitsche taalkunde (1845)'',- rover de vor- In 1396 toog hj aan hethoofd van een kruisderingen der Nederlandkehe letterkundein de legertegen deTurken te velde,maarleedbj
l:atste 50 Jaren (1848)'' - en rVerslag van Nicöpolis (28 September) de nederlaag en
de verhooren,doorJohan van Oldenbarneveld werd zelf ter naauwernood gered.In 1402ondergaan (1849)'',- voorts leverde hj een 1404 was hj rjksbestuurder in Bohemen in
groot aantal brochures) gedichten, opstellen

plaatsvan zjnbroederWenzel.Daaroywtldde

in ttjdschriften enz. - Ztjn éênige zoon, hj zich geheelen alaan hetkoningrgk HonDaniël Tïsodl Siegenbeek, geboren te Leiden garje, gafaan hetvolk eenenieuwe constiden 25stan Februarj 1806tstudeerde aldaar tutie, handhaafde de rust in het binnenland,
in dexegten,zag alsstudentzl
jneacadémische veroverde Bosnië en Dalmatië en onderwiep
prjsverhandeling over het geding tusschen Serbië aan de souvereiniteit van Hongarje.

Dem6sthenenen Aesebinnsmetgoudbekroond, Naden doodvankeizerRwpreeh'
t'
plsdePfalz

Nverd na ztjne promotie advocaat te Leiden,
schreef belangrjke Opstellen in regtsgeleerde
tjdschriften,werd in 1858 burgemeestervan
Leiden en overleed aldaarden lldenJanuarj
1866.
Siegfried,in hetoud-lloogduitsch Ri
-q
nfrid

(1410)donghj doormiddelvan denburggraaf
vanNûrnbergnaardeKeizerskroon.Zjn mededinger was R bnt'
p11 M oranië. Zj verwierven
beidenhetzelfdegetalstemmen,dochtoenJobst
kortdaarna stierf,had opdenzlstenJulj1411
eene nieuwe verkiezing plaats, w elke ter

en in hetNoordsch Rigurdtdeberoemdsteheld
der Germaansche sage? was een zoon van

zjnergunsteuitviel.Daarhj alskoningvan
Hongarje in 1411- 1413 00r10g voerde tegen
Si
gmund uit het geslachtder W ölsnnyen (Völ- deVenetianen,verscheen hj eerstin 1414in

srmrar), die van Odin afstamden. Hj had Duitstshland en werd den 8stei1Novemberte
schltterende oogen en eene verbazende lig- Aken gekroond.om dekerkeljketwisten uit
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den weg teruimen,verordende hj hetConcilieteConstanz,waarhj a1shetwereldljk
hoofd der Christenheid vooral in hetbegin
eene belangrjke r0lvervulde.Hj drong aan
op de inhechtenisneming van paus Johannen
XXIII en na de vlugt vay dezen op diens
afzetting,vernederdeA eder%k f
lls Oostenrnk,
den bondgenoot van den Heiligen Stoel,en
ondersteunde de hervormingsgezmdepogingen
der meerderheid van het Concilie.Intusschen

bragt hj aan de plannen t0tvereeniging en

hervorming derKerk den edelen JohannenAkdz

verlgor in 1519 een slag tegen de Tartaren.
Dientengevolge drongen de Russen op nieuw
in het land,en de grootmeester derDuitsche
Orde,Albreeht '
rgzlSaksen,weigerdea1sleen-

man hulde te doen en keerde desgeljks de
waqens tegen de Polen.De strjd werd met
afwlsselenden voorspoed gevoerd, totdat àlàr:câ,
f bj het Verdrag van Krakau (8April
1525) Oost-pruissen a1s een aan de kroon
van Polen leenpligtig hertogdom voor zjne
manneljl
tenakomelingen ontving.MetdeRussen sloothj een wapenstilstand?en dooreen
verbond met de Porte bragthj de Tartaren

(
ziealdaar)tenoler,aan wien hj vrjgeleide
had toegezegd. Op den tevens vergaderden t0t rust. Nadat Polen in 1525 door het uit-

Rjksdag (1415)verleendehjhetkeurvorsten- sterven van den stam der Piasten in Masovië
d0m Brandenburg aan den burggraafI'
riedrieh aanmerkeljk was vergroot,werd in 1533 de
mp> Nûrnber.q,die hetreeds t0t1411a1sstad- oorlog metRuslandvernieuwd en in 1534 bj
houder had bestuurd.Om deSpaanschevorsten Starodoep eene glansrjke overwillning beover te halen,hun zegelte hechten aan het haald. Hj heeft veelgedaan t0tbevordering
Concilie en den vrede t0t stand te brengen van landbouw,njverheiden wetenschapjen
tusschen Frankrjk en Engeland, ondernam overleed den lsten April1548.
Séegmnnd 11 x#l-gf
4,
:f,zie onder Augnst.
hj in 1415- 1417 eene langdurige reisnaar
hetzuidenvan Frankrjk,Bourgondiëen En- &9Q,gvl>s# 111, koning van Polen en Zwegeland, waarop hj enkel eerstgemeld doel den? een zoon van Jokan JTJ, koning van
bereikte, maar door ellendig geldgebrek de

Zweden en van de Poolsche prinses Catha-

keizerljke waardigheiddoorhetsljk sleurde,
terwjl in zjne afwezigheid de Pauseljke
partj op het Condlie zoozeer de overhand
verkreeg,dathjnazjnterugkeerdeverkie-

Hsg,eene zustervan Siegmwnd II.Hj werd
geboren den zostenJuntj 1566 in de gevan-

Hussieten-oorlog trok hj in 1431 naarItalië
en werd erin datJaarteMilaanmetdekroon
van Lombardje en in 1433 te Rome met de
Keizerskroon versierd. Daarop bragthj tus-

Zonder zieh om zjn eedte bekreunen,vervolgde hj deProtestantenenverwoesttehunne
kerken.Na den dood zpnsvaders (19 October
1592)erfdehjdenZweedschen troon en aanvaardde dien den 19den Februarj 1594.Na
zjn terugkeer in Polen bejverde hj zich,
Duitsche zeden en gewoonten bj zjn Hofin
tevoeren en maakte zich daardoorgehaatbj
de Polen,terwjlin Zweden zjn stadhouderj
KarelrJs Södermanland,zich koninkljkeregten aanm atigde.Daarna trok hj in 1598 met
een Pool
schlegernoqmaalsnaar Zweden,om
hem van zjnewaardlgheidteontzetten9m aar
werd geslagen en moest onverrigter zake terugkeeren,waarna hj doorde Zweden afge-

genis te Gripsholm , in de R. Katholieke

lerroprevoed en na den dood van Stqphanns

zing van een nieuwen Paus n0g vöör het Wa'thor% door den invloed der Zamoynki'n t0t
hervormen der Kerk nietbeletten koB.00k koning van Polen gekozen(19Augustus1587)
de door hem beoogde hervorming van het en te Krakau gekroond (27 December).Hj
Rjksbestuurleed schipbreuk.Deopstand der gaf aanstonds ontslag aan de raadslieden der
Hussieten na den dood van Wenzelwikkelde kroon, beperkte de magt van den veldheer
hem in een langen,rampspoedigen 00rl0g.In Zamoyski, maakte geen gebruik van de op
1423 beleende hj Frederik dekvfrï/elrevan Rusland behaalde voordeelen en s100t met
Meiszen met Keur-saksen. Gedurende den dezemogendheideenelf
jarigenwapenstilstand.

schen den Paus en het Concilie van Basel
een kortstondigen vrede tot stand en w erd in
1436 erkend a1s koning van Bohemen.Nadat

hj nogmaals vruchteloozepogingen had aangewend t0t hervorming des Rjks, overleed
hj te Znai
'm den 9den December 1437.Hj
had een aangenaam en indrukwekkend voorkomen,sprak een zestaltalenzeervloejend,
onderscheidde zich door welwillendheid en
milddadigheid,maar tevens door gemis van
volharding, en verkeerde steeds in geldverle-

genheid, terwjl hj alle middelen aangreep, zet en Karel in 1604 tot koning gekozen
om zjne berooide schatkist te vullen.Met werd.In Polen dreefhjintusschen zjnedes-

hem nam hetHuisderLuœembc gerseeneinde. potieke maatregelen door, zoodat er in 1606
een geweldig oproer ontstond. De veldheer
'EenkqeXoaïlç..der Polen,nameljk:
8ie.gmund I de O.#e of de Groofd, uit het Okodkjewie
z waakte echter met goed gevolg
Huis derJagellonen.Hjwas deJongstezoon voor de veiligheid derKroon.In1609geraakte
van Casimir JF,werd geboren in 1466enzag Siegmwnd wegens het ondersteunen van twee
zich door keuze geroepen tot opvolger van valsche Demetriwssen in 00r10g m etRusland;
oezrjn
dedd
zjn broeder Aleœander (1506) op den troon hj
echtv
er
oez
le
,n met goed gevolg, zonder
Rusland en Polenonderzjne
van Polen en Lithauen.Hj loste vele ver-

pande kcninkljke bezittingen en inkomsten heerschappj te vereenigen, te bereiken.Om
w eder in,voerdetegen de Russen,diein 1508 m et Zw eden een wapenstilstand te sluiten,
een invaldeden in Polen, een voorspoedigen erkende hj zjn neef A staafAdolfals K0oorlog,versloeg de W alachen,die in opstand ning van dat Rjk;inmiddelg verloorhj in
waren gekomen, aleook de Tartaren en in een volgenden oorlog tegen Zweden onder1514 wederom ieRussen bj Beresow,maar scheidene gewesten, zooals Samogitië,Koer-
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den voorgaande. Hj werd geboren te Lenthe
van Roltelien in 1629 een zevenlarigen wa- den 4den April1828,studeerde te Göttingen,

land en Poolsch Pruissen, waarna hetbeleid

penstilstand deed tot stand komen,die voor w erd geplaatstin de machinenfabriek vanden
Zweden zeer voordeelig was.Megmund over. graaf Dtollberg, begaf zieh in 1842 ten beleed den 3osten April1632 te W arschau!wer- hoeve van zjn broeder W rnernaar Londen
waartshj zjn zetelverplaatsthad,en werd en vestigde zich aldaar a1s civiel ingenieur.

opgevolgd doorzjn zoon W ladisla'
usIV.
In 1858kwam hjaanhethoofdvandefabriek
Siem ens.Onderdezennaam vermelden wj: zjns broeders tfl Londen en verrjkte de inErnst Y drler Siemens, een verdiensteljk dustrie en dewetenscbapmetvelebelangrjke
natuurkundige, geboren den 13den December

werktuigen. Hj schreef: pOn a reqenerative

1816teLenthebj Hannover.Hjtrad in1834 condensor(1850)'',- rOnaregeneratlvesteamin dienstbj dePruissischeartillerie,bezoeht engine (1856)'',- oOntheconversionofheat
in 1835 de artillerie-en genieschoolteBerljn into mechanical eFect (1853)'', - pOn the
en werd in 1838 artillerie-oëcier.Metgrooten

increase ot'electricalresistance in conductors

jverhad hj zich toegelegdop dewis-enna- with rise of tem perature and its application

tuurkundige wetenschap, ontving i11 1841 to the measure on ordinary and fornace temoctrooi voor galvanische verzilvering en ver- peratures (1871)1
',- pEisen- und Stahlingulding en vervaardigde een diFerentiaal-re- dustrie in England'', - mDer Bathûmeter

gulator.In 1844 werd hj geplaatst bj het (1877)''.
constructiemagazjn te Berljn;hj bestudeer- Siem iénski (Lucyan),een verdiensteljk
de met jver de electro-magnetisehe tele- Poolsch dichter2geboren in 1809teKamienna
graphie en behoorde in 1847 in Pruissen
t0t de Commissie, benoemd t0t invoering
van den electrischen telegraaf.In 1848vertrok

Gora in Galicië, studeerde te Odessa in de
Oostersehe talen en nam in 1831 deelaan

den vrjheidsoorlog. Tot 1846 vertoefde hj
hj naarSleeswjk-llolstein en plaatste in de voortsin Frankrjk en in Posen,en vestigde
haven te Kiel de eerste onderzeesche mj- zich daarna te Krakau, waar hj een tjdnen, welke door een electrischen geleidings- schrift redigeerde en lid werd der Académie
draad konden ontstoken worden.Alskomm an- van W etensehappen.Hj leverde een groot
dant van de vesting Friedrichsort deed hi
J aantal oorspronkeljke en vertaalde gediehten,
de batterjen verrjzen ter bescherming van bjdragen in tjdschriften enz.,en overleed den

de haven van Eckenförd, en in den winter 27sten November 1877.
van 1848 op 1849 legdehj op lastderregé- Siéna, eenewprovincie in hetItaliaangche
ring de onderaardsche telegraafdraden van landschap Toseane,teltopbjna67 E3 geogr.

Berljn naar Franktbrt en Aken, maarnam mjlruim 206000 inwoners (1871)yheefteen
vervolgenszjn ontslaguitdedienstenstichtte heuvelae,htigen,metvruchtbare dalen versiermetHal8kete Berlt)n eene inrigtinqvoorden den bgdem ,wordt door de Ombrone en hare
aanleg van seindraden. Die inrigtlng veran- zjrivieren de Mersa en Orcia besproeid, van
derde langzamerhand in eene groote fabriek, den spoorwcg van Empoliover Orviéto naar

waarin belangrjke ontdekkingen werden ge- Rome (met een zjtak van Asciano naarGrosdaan en groote verbeterinyen t0t stand ge- seto) doorsneden en is in 2 arrondissementen

bragt, vooral m et betrekklng t0t hetw aar- verdeeld.
De evenzoo genoemde hoofdstad,aan reeds
nemen van gebreken in de draden en het
verhelpen daarvan.Voorts deed Siemens be- vermelden spoorwer gel
egen? is door oude
langrjke onderzoekingen over het eledrisch muren, met eene cltadél en 9 poorten, omlicht,vervaardigde toestellen om hetvoortte ri
ngd, onregelmatig gebouwd met naauwe,
brengen en leverde door middelvan selenium stelle straten, m aar zeer merkwaardig voor
de
geschiedenis der kunst. M en heeft er een
een nieuwen photometer.ln zjnefabriek werden de telegraphischetoe'stellen gemaaktvoor prachtigen d0m , een deftig raadhuis in spits-

Noord-Duitschland (1849 en 1850), alsmede
voor Rusland (1853), en hj heeftthans dergeljke fabrieken in Engeland en Rusland
onder het beheer van zt
jne broeders Wilhelm
en Karl &ie-ez2.:.Een vierde broeder,W alter
tgid-ez
l.
:,ontgon te Tiiismet W erner en .VtvI

Memens koper-en kobaltmtjnen,belastte zieh
met den aanleg dertelegraaojn van Londen

door Noord-Duitschland, Rusland, Perzië en
Indië,en overleed als consulvan den Noord-

boogstj1,onderscheidene paleizen,desgeljk:
in spitsboogstjl,enverschillendegebouwenin
den oudsten renaissancestjl. Voorts was er
weleer eene roemrjke schilderschool gevestigd,w aartoe Duccio,tgi-tl?;d,M emmi,Lorenzdffi,Sodoma,Beeeafumienz.behoorden.O0k
leefde er een der verm aardste bouwmeestera
van Italië, namel
jk BaldassareTdrlzzï,terwjlœaeomodella Quercil enzjne leerlingen
er zich aan debeeldhouwkunstwjdden.De
d0m werd in de 14de eeuw voltooid en is
metzjnerjk versierdewesteljke façadeeen
meesterstuk van Italiaansc.
hen spitsboogstjl.
Zjn vierkanteklokketorenheeft6 verdlepin-

Duitschen Bond te Tiiis den 23stenJunj 1868.
W erner werd door de Académie te Berlgn
t0tdoctorindewjsbegeertebenoemden ontving in 1872 het lidmaatschap van de Académie van Mretenschappen aldaar.Zjne tal- gen.De d0m heeft van binnen 3 beuken en
rjke wetenschappeljke verhandelingen en eene lengtevan 89 bj eenebreedtevan 241/:
Ned.el.en is met witen zwart marmer bekleed.De vloer bestaatuitprachtigmarmeren
Karl WïIAeI- Memenn,desgeljks een ver- mozaïek van 1369- 1550, met tafereelen uit
dlenglljk natuurkundige en een broedervan hetOude en Nieuwe Testment.Merkwu rdig

m erkwaardige uitvindingen hebben hem een
beroemden naam bezorgd.
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is er vports de gebeeldhou:vde kansel yan
Nieeolo JN:JI: (1268),-- voorts de bronzen
tabernakel in hetkoor, het hoogaltaarg het
altaarstuk van Dueeio (1310),onderscheldene

door Cosimo J, hertog van Florence en later

van Toscane, van hare gemeenteljke vrjheid beroofd en in 1557 m et Florence
vereenigd was,begon zkzoodanigtekwjnen,
rjk versierde kapellen,de verzamelingvan dat zj naauweljks 10000 inwoners binnen
koraalboeken met fraaje miniaturen in eene hare muren bevatte.
zaal met fresco's van Pintwrieaio, alsmede
Siërra ofzaag is de naam ,die aan veronder het koor de krypt 8an Giprlssimet schillende bergkammen gegeven wordt.svj
eene beroemde doopfont (1428).In hetmid- vermelden:
Sièrra Leone, een kustgewest in Opperden van de stad heeft men het marktplein
m et de Fonte Galateen kunstgewrochtvan Guinea (W est-Afrika) van Kaap Verga t0t
Géaeomo della Qvdrcïg, het deftige Palazzo aan Kaap Mesurado, met eene evenzoo gePublico aan dezuidzjde (uitde 13deen 14de noemde Britsche kolonie,aan den mond der
eeuw),de met standbeelden versierde Loggia Rokelle-rivier(8030/NB.)gesticht.Zjverrees
deiNobili,hetprachtige Palazzo delGoverno in 1787gedeelteljk terbevordering van han(Piccolomini) en de marmeren Loggia del delsbelangen, gedeelteljk ten behoeve van
Papa.Andere merkwaardiye gebouwen zjn Negers,die aan deslavernj waren ontrukt.
er:de Confraternitâ derHelligeCatharina,- Zj vervielin 1808 aan deBritscheKroonen
de kerk 'van San Domenico met 5 kapellen, bestaat uithet bergachtige,maar vruchtbare
Bchilderstukken van Sodoma en Salimbeni, Siërra-tzeone,de eilanden Bulumaen Sherbro
enz-,- de kerk van San Cristoforo meteene en een in 1862 veroverd kustgewest.Hetge-

voortreFeljke pMadonna''van Paeehia,- de heelheefteeneopyervlakte van 22 L georr.
kerk van San Martino metfraajeschilderjen mjl met 39000 lnwoners, meerendeels ln
van Guédo & z
li en Beeeafqmi, - de kerk vrjheid qestelde Negers.De taalisereene
deiServidiMaria,metbewonderenswaardige eigenaardlge soortvan Engelsch, en voorhet

sehilderjen van Marcoraldo (1261),enz.j- onderwjsen degodsdiensthebben erdezenen van de paleizen vermelden wj:hetPa- delingen zooveelmogeljk gezorgd.Toch valt

lazzo delMagniico metkeurige bronzen sie- op den toestand derkolonie,wegensdetraagraden aan den gevel,- hetPalazzoTolemei beid der Negers,niet te roemen.T0t de uit-artikelen behooren er*
@ S0Sa:;, gem ber,
(1205)2- en de yaleizen Saracini, Buon- voer
signorl,Piccolominl(thansNerucci),Pollini, goud, huiden, ivoor, palm-olie enz., doch
Spanocchi, Gori, Ciaia (thans Costantini), deze waren worden meestal uit het binnenFrancesconi,Bambagini,en eindeljkhetdoor land derwaarts gebragt.De hoofdstad,tevens
Dante en Aréosto verheerljkte Fontebranda, de zetel van den Britschen gouverneur, is
eene opene spitsbooggaanderj. Siéna is de Freetown met 17000 inwoners.
k%i
ërra Madre,een Nooéd-Amerikaanschgezetelvan een aartsbisschop,van een prefect,
van eene regtbank ,van eene kam ervankoop- bergte, dat van de bergvlakte van Anahuac

handelenz.Totde wetenschapjaljkeinstel- 'in eene noordwesteljke rigting voortschrjdt
lingen behooren er:eene universlteitmeteene
regtsgeleerde en geneeskundige faculteit,een

door het noordeljk gedeelte van Yexico en

de hoogvlakte van Chihuahua scheidt van de

koninkljk lycéum , een gymnasinm , eene Staten Sinaloa en Sonora.De hoogvlakte op

de grenzen van M exico en de Vereenigde
Staten Op 32O N.B.seheidtdatgebergte van
eene andere, ten westen van de Rio Bravo
del N orte in Nieuw-M exico gelegene bergboekerj met 50000 deelen en 5000 handschrif- keten,die ook welmet den naam van Siërra
e bestempeld wordt) maar een gedeelte
ten, e0n ziekenhuis, een krankzinniqenge- Mvaadr
n hetRotsgebergteuitm aakt.
sticht,een vondelingenhuis,een weeshulsenz.
en om streeks23000inwoners.D evoornaam ste
Slërra Morena ofhet Zwarte Geberyte,bj
takken van njverheid zjn er:zjdeweverj, de Ouden Montesx t/zritxzàï,een dervoornaam-

technische school,een seminarium , 3 conservatoria, 2 progymnasia,eene acadèmie voor
schoone kunsten, een natuurkundig muséum ,
onderscheidene geleerdegenootschappen,eene

lakenweverj, hoedenmakerj, loojerj,verwerj en brandewjnstokerj, terwjl er een
drukkehandelbestaatin wjn en oljvenolie.
De omtrek derstad vormteeneafzonderljke

stegebergten van Spanje.Hetstrektvanhet

oosten naarhet westen zich uitover delandschappen Nieua-castilië,Andaltlsië en Estre-

madura,loopt nagenoeg evenwjdig aan de

gemeente,Massa diSiéna. metrt
lim 10000 M iddellandsche Zee,vormt de waterscheiding
lnwoners.Siéna,droegtentjdederRomeinen tusschen de Gnadiana en de Gnadalquivir en
den naam van Sena Julia en er werd ten berei
kterwestwaartsdePortuyéseheprovintjde van Augn.
ntuseene kolonie gesticht(C0- cie Alemtejo.Deze bergketen ls door 14 rivieren in vele stukken gebroken en bestaat
lonia Senensis).Onder deLongobarden was

Siéna de zetelvan den hoogsten ambtenaar, uit drie hoofddeelen,een oosteljk,een cenill de middeneeuwen de hoofdstad van een traalen een westeljk deel.Hetoosteljk geonafhankeljken, maar dpor partjschappen deelte, vooraluit hetRotsgebergte van Desgeteisterden Staat en de voornaamste der penaperros zam engesteld,en het centraal ge-

lks
Ghibelljnsche steden in Midden-ltalië.Indien deelte met den Caltraveno zjn naauwelt'
tjd teldezj ongeveer100000inwoners. Den 1000 Ned. el hoog, en deze laatste verdeelt
3den September 1260 behaalden de burgers zich westwaarts in twee ketens,van w elke
van Siéna eeneglansrjkeoverwinningoqdie de noordeljke Siprra de l0s Pedroches en
van Florencebj Montaperti.DochnadatSléna de zuideljke Siërra de Cordova genaamd
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wordt;maar in het westeljk gedeelte vindt
men toppen ter hoogte van 1600 Ned. e1.
Hier verrjzen de Siërra de Aracena,de
Monte Segura, de Siërra Constantine en
de Siërra de Aroche.De westeljkevoortzetting,in Portugal voortschrjdend,draagt den

gebergte van denNoord-AmerikaanschenStM t
Californië.Ditgebergteverheftzichtenoosten

c
entraal çedeelte loopt de fraaje kunstweg
van Madrld naar Andalusië,alsmededespoor-

Sieveking (Karl),een verdiensteljk bur-

van het uitgestrekte lengtedal der rivieren
Sacramento en San Joaquin en staataan de
beide uiteinden in verband met het Kustge-

bergte (Coast Range).Het heefteenelengte

naam van Serra d'Abeloeira.De geheele berg- van 850 Ned.mjl en zjn hoogste t0p, de
keten is op de toppen d0r en kaal,aan de Mûunt W hitney, verheftzich ter hoogte van
h
ellinyen boschrjk enin de dalen moerassig. 4538 Ned. e1. De Central Pacifc spoorweg
Sommlge gedeelten bevatten veelertsen,in- overschrjdt dit gebergte langsden Truckeezonderheid l0od, zilver en kwik. Over het pas,2195 Ned.elbovendeoppervlaktederzee.

ger der stad Hamburg, aldaar geboren den
weg van Madrid naar Cordova (doorden ver- lsten November 1787,studeerde te Heidelberg
zaaarden bergpas Puerto de1Rey). overhet en te Göttingen en vestigde zich in 1812 als
westeljk gedeelte is een spoorweg gelegd privaatdocentin laatstgenoemde acadômiestad.
van Almorchon naar Cot
'dova door het da1
e aldaar gehouden voorlezingen: pGeder Guadiato,alsmede een heirweg van Zafra Zjn
schichte von Florenz'' en pGeschichte der
naar Sevilla. Aan de zuideljke helling van platonischen Akademie zu >alorenz''werden
het eentraalgedeelte werd in 1767 door den vervolgens in het lieht gegeven. In Maart
minister Olarides eene Duitsche kolonie ge- 1813 keerde hj naarHamburg terug en werd
sticht.
er maloor der schutterj? terwjl hj voorts
Mërra Feplt
ft
xofSneeul
y eberyte,hethoogste eone zending naar Bernadotte opzichnam.Na
van het Pyrenêsche schlereiland.Het vormt den val van Hamburg behoorde hj t0t het
het m iddengedeelte van het bergterras van Directorium der Hanse-steden,en na den eerGranada en looptmet een :aauwen:naar het sten Vrede van Parjs begaf hj zich naar

zuiden geopenden boog door het zuldeljk ge- Frankfjks hoofdstad,om de geroofde gelden
deelte van Spanle, eene oppervlakte bedek- der bank van Hamburg op te vragen. Toen
kend van 50 1 geogr. mjl.Ditgebergte is hj in den aanvanj van 1815 naar Berljn
overal door diepe,breede dalen omgeven en terugkeerde, om zlch aan de wetenschap te
bestaat uit eene hoofdketen van glimmer en w i
l-den Nverd hj naarzjnegeboortestadgetw eegroepenvankalk-endolomiet-massa's.D e
hoofdketen verheft zich het hoogst in het
westeljk gedeelte,waar haarsmallekam eene
gem iddelde hoogte bereikt van 3090 Ned.el.

rO0P0n, om in het hoofdkwartier van < :!linyton de H anseatische troepen te vertegenwûordigen. Hj nam daarop deel aan den

tweeden intogt der Gealliè'
erden in Parjs.
Hier verrijzen: de Cerro Caballo (3250 Ned. In November 1819 werd hj van wege Hamel hoog),de Picacho de Veleta (3486 Ned.el btlrg minister-resident te Petersburg en in
hoog), de Mulahacen (3575 Ned.elhoog),de 1821 syndicus zjner geboortestad,en ging in
Alcazaba (3412 Ned.el hoog) en de Cerro 1827 naar Rio de Janeiro om er een handelsde Vaeares (3250 Ned.el hoûg). Hier zjn verdrag te sluiten.Vele Jaren washj afgediepe dalen metonderseheidene Alpenmeren. vaardigde van de Hange-steden naardeBonds-

De oosteljke helft is veellageren bereiktin vergadering.In 1841 droeg hj hetplan voor

haar hoogste punt, den Pico deXerez,eene van een Duitsch scheepvaartverbond,in verhoogte van slechts 3087 Ned. el. Van de band meteen genootschap totbevordering der
beide groepen der Kalk-Alpen is de noord- landverhuizing, dot!
h de uitvoering van een
westeljke de grootste;deze vormt een woest, en ander werd door den grooten brand van
steil en sterk gekloofd rotsgebergte, datin Hamburg belet.k%eveking stonddoorzjnambt
den Cerro Grevenque eene hoogte bereikt van in betrekking m et de uitstekendste staatslie2277 Ned. e1.De zuideljke,door het diepe den van Europa en bezochtverschillende H 0Pocqueira.dal in twee helften gescheiden ven. Op een door hem afgestaan stuk grond
Kalk-AlpenverheFenzichterhoogtevansleehts werd in 1833 hej Rauhe Haus gesticht.Deze

1790 Ned.el.Het rebergtevertaktzich het verdiensteljkeburger,diet0tden bloeiende

m eest naar het ztllden en vormt hier een welvaart van Hamburg nietweinig heeft bjgroot aantal dalen; het bestaatvoor 'tove- gedragey,overleed op den 30stenJunj 1847.

rige hoofdzakeljk uit Qaauw hellende, gewelfde ruggen, die aan de zonzjde met een
weligen plantengeoei zjn bedekt. De voet
van het gebergte is beplant met oljf- en
oranjeboomen;daarop volgt de wjnstok en

Sieyes (EmanuëlJoseph),een verdienste1jk staatsman uit den tjd der Fransche Revolutie en geboren te Fréjus den 3den Mei
1748,ontving zjne opleiding aan hetseminarium van St.Sulpicej werd kanunnik in

noghoogerverbouwtmenerjraan.Desneeuw- Bretagne,voprts vicaris-generaalvan den biBgrens ligt er aan de noûrdzjde terhoûgtevan scho? van Chartresen daarna lidderChambre
3400 en aan de zuidzjde ter hoogtevan 3540 Superieurevan denFranschenclerus,enwoonde
Ned. el. Dit gebergte vormt de waterscheiding tusschen hetstroomgebied van de Guadalquivir en dat van de kustriviereu,welke
zieh naar de Middellandsche Zee 8poeden.

a1s afkevaardigde van den geesteljken stand
in 1784 de vergadering der Provinciale Staten
te orleans bj. Hj gafwjders verschillende
brochures in het licht) zooals:pEssaisur 1es
Mërra Nenada de OlK/'
orzlic ofde Oalifor- privilèges'' - rou'eBt-ce que le tiers-état?''

lï#cAe 8n66.m-Al
pen. Deze vormen het rand- enz.) die een grooten invloed hadden op het
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volk.Hj werd doorParjsafgevaardigd naar
de Nationale Vergadering en was er zeer gezien,hoewel hj zich a1sredenaarnietdoor
groote gaven onderscheidde.Hj jverde voor

gesorteerde tabak wordt in vochtige kelders
uitgespreid of m et water besproeid, waarna

mendevoornaamstebladnerven verwjderten

en de t0t dekbladen bestemde tabaksbladen
eene vereeniging der drie standen en droeg glad op elkander stapelt en onder de pers
den vermaarden eed voor,dooralleafgevaar- brengt.De t0t vulsel bestemde tabak wordt

digden op één na den zostenJunj 1789 ge- gedroogd.Bj het vervaardigen van sigaren
zworen, dat zj niet zouden uiteengaan neemt de omwikkelaar zooveel vulselln de
vpördatFrankrjk eene constitutiebezat.Zt
jn linkerhandalshjvooreenesigaarnoodigheeft

geschrift: p'
Reconnaissance et expositign des en wikkelt dit in een stuk van een blad,

droits de1'hommeetdu citoyen (1789)''was waarna hj dezemassametde hand overde
de voorlooper van de verklaring der regten tafelrolt, om daaraan eenige vastheid te gevan den mensch. Ook was hj onvermoeid ven. Eindeljk rolt de sigarenmaker er het

werkzaam voor eene hervorming van de regt- dekblafl'om heen,w aarna de punt zorgvuldig
spraak en van het bestuur!alsmede voor de digtgedraaid en meteene kleefstofvastgehecht
verdeeling van Frankrjk ln departementen. w ordt.Men heeft meerm alen pogingen aangeH et aanbod,om constitutioneel bisschop van w end, om sigaren doorm iddel van machines
Parjs te worden,weeshj van de hand.Hj te vervaardigen, maar t0t nu t0e k0n zulks
werd gekozen t0tlid derNationale Conventie alleen voor middelmatige snorten geschieden.
en stemde vöôr den dood des Konings.Ge- Het omwikkelen kan door werktuigen zeer
durende de dagen van hetSchrikbewind bleef goed worden volbragt.Zjn desigarengereed,

hj ljdeljk,doch weigerde medetewerken
t0t de constitutie van hetJaarIIIen werd
evenmin 1id van het Directoire.Daarentegen
nam hj zitting inden Raad vanVjfhonderd.

dan worden zj gedroogd,gesorteerden ingepakt.Zj Ginnenaanmerkeljkindeugd,wanneer zj geruimen tjd op eene drooge plaats

bewaard worden. De gele vlekken op de HaDe abbô Poulle poogde hem door sluipmoord vana-sigaren ontstaan, naar men zegt,door
om te brengen,maar Meyès werd slechts ge- dauwdroppels, die in den zonneschjn a1s
w ond aan de hand en aan de borst.In 1798 brandglazen werken,maar zj worden 0ok
vertrok hj als gevolmagtigd minister naar w e1kunstm atig voortgebragtdoor de sigaren

Berljn t!n onderscheidde er zich door zjne met salpeterzuur te besproejen. Mqaretten
diplomatieke bekwaamheid.Na zjn terugkeer (cigarettas)bestaan uitzeerën gesnedenta(1799)werd hj lidvanhetDiredoire,onder- bak,in ongeljmd,zeer dunpapiergewikkeld.
Onder de talrjke soorten bekleeden de
steunde Bonaparte bj den staatsstreek van
18 Brumaire, en ontwierp daarop de nieuwe Havana-sigaren de eerste plaats. Zj worden
grondwet.M etNapoleon en R oger Dlco.gwerd van eene voortreleljke grondstof met veel
hj nu t0t het consulschap geroepen,maar zorg vervaardigd. Men is in Ellropa nietin
taat,van de derwaarts overgebragteHavanalegde weldra zjn ambt neder.Voorts werd stab
ak zoo goede sigaren te maken als uit
hj door den Eersten Consult0tlid van den
Senaat benoemd en ontving later van Napo- Havana worden geleverd.Men schrjftditt0e
leon I het voordeelige staatsdomein Crosne. aan verschillende oorzaken,bjv.daaraan,dat
W jder: erlangde hj den titelvangraafenwas de be3te soorten van Havana-tabak niet worgedurende korten tjd voorzittervan den Se- den uitgevoerd,- datdeuitgevoerdetabak genaat.Daarhj gedurende de Honderd Dagen durende de zeereiseenenadeeligegisting onderlid werd van de Kamer der Pairs, zag hj gaat,- dataan hetvervaardigen vansigaren
zich na de Restauratie als koningsmoorder ln Europa m inderzorg w ordtbesteedenz.T0t
verbannen.Nu begafhj zich naarBrusselen de beste soorten van Havana-sigaren rekent
keerde eerst na de revolutie van 1830 naar

mer thansde Regalia fzzlpdritzle.s,deCazadores,

Parjsterug,waarht
Jlid derAcadémiewerd de Caballero8 i-pdrl ld:, de P anatelanipzpdriales, de Trabwcon,de Londres,de M illares
en den zosten Junj 1836 overleed.

Sigaren , afkomstig van het Spaansche commvnes en de Vegneros. Door verwerking
w oord eigarro,is de naam yan dooreen dek- van Havana-tabak of Havana-dekblad m et
blad omgeven massa's tabak in ronden,lang- anderen tabak verkrjgt men talrjke soûrten,

werpigen vorm , welke vooral in onzen tjd van welke Mlva,T&!
fd.
:,Upmann,OlàJzzl,
s,

algemeen gerookt worden. De soorten van Dos z-ùo.
s enz.algemeen bekend zjn.Al
tabak , t0t hetmaken van sigaren gebezigd, die namen zjn aan gl
antages,irma'soffabri
eken
ont
leend.Hetlsbekend,dat Havanakomen uit de Spaansche koloniën (Havana,
Cuba, Domingo, Portorico en Manilla), uit sigaren in onderscheidene soorten worden
Noord-Amerika (Connecticut,Seadleaf,Marp nagemaakt,- .Ja,datmen er vervaardigtvan
land, Virginia, Georgia, Florida, Carolina, Ptàlzer tabak met Betuwsch dekblad,w elke
Louisiana en Kentuckyg
4, uit Zuid-Amerika na het ontvangen van eene Liebigsaus voor
(Brazilië,Nieuw-Granada,Carmen en Amba- keurig en geurig doorgaan.- Demanilla.sigalema) en uit Europa (Nederland,Hongarje ren hebben geen spiraalvormig, maar een
en de Pfalz).In onsVaderland wordtdaartoe overlang: ingeslagen dekblad.Groote sigarenvooralin deprovinciën Utrechten Gelderland fabrieken heeftmen in allelandenvanEuropa;
veeltabakverbouwd.D egaafsteenfraaistebla- vermaard zjn die van Sevilla, Hamburg,

deren dienen t0tdekblad,terwjlhet nulselen Bremen en Berljn, en ook in 0ns Vaderhetwékkelblad gewoonljk uitgeringere soor- land worden er in grooten çetalegevonden.
ten)uitafvalvan dekbladen enz.bestM n.De

De gewoonte, tabaksbladen lneen te rollen
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en in dien vorm te rooken!bestond reedsbj pig Bewind tct minister van Oorlog en td
de inboorlingen van Amerlka tjdensde ont- bevelhebber van hetleger der opstandelingen

del
tking van ditwerelddeel.Zj werd doorde benoemd. Na zjne nederlaag (30 Mei) bj
Spanjaarden naar Europa overgebragt en in Laudenbach zag hj zich van hetopperbevel
den aanvang der 18de eeuw doordeFransche ontzet!diendeonderM ieroslawski,voerde bj
legerbenden 00k in Duitschland verspreid. Waghàuselbevelover den regter,bj SinsEerstlater evenwel werd zj meeralgemeen, heim,Dorlac; en Steinmauern overden linker
toen de tabakskerver Schlottmann in 1788 te vleugel 0n bestuurde na het aftreden van
Hamburg eene sigarenfabriek deedverrjzen. M ieroslawskiden attogtnaar Zwit8erland. In
De sigaren zjn thans een hoogst gewigtig 1851 vertrok hj naar New York,waarhj
handelsartikel en als voorwerp van weelde zieh eerst met den handel bezig hield, en
in alle naburige rjken zwaarbelast,'tgeen daarna als leeraar naar St. Louis. Bj het
men in ons Vaderland t0t dusver, met het uitbarsten van den onrlog tusschen de zuide00g op de inlxeemsche tabaksteelt,niet doel- ljke en noordeljke 8taten in 1861bragthj
ten behoeve van laatstgenoem den een korp:
matig sghjntte achten.
Sim e (Alexander François), een Neder- vrjwilligers bjeen,werd door deze t0tk0landsch dichter, geboren te M iddelburg den lonelbenoemdenstreedmethenonder generul
llden Mei 1801,studeerde t-e Leiden en ves- Lyon in Missouri. Nadat laatstgenoemde den

tigde zich in 1825 a1sadvocaatin zjne ge- 13den AugustusbjW ilsonsCreek gesneuveld
boortestad, waar htj drieJaar later notaris was,werd 8%elzjnopvolger.Van6-9Maart
werd.In 1848 werd hj mede-oprigter,daarna 1862 streed htj dapper als brigaûekommanhoofdredacteurvan de ZeeuwscheUourant,en dant bj Pea-Ridge in Arkansas,werd bevoroverleed den 7den October 1872.Hj schreef derd tot generaal-majoor en erlangde tegen
voor hettooneel:pAlbrechtBeyling(1811)''
,- het einde van Junj hetkommando overhet
5Filips van Egmond ofhetverjdeld verraad tweede armeekorps van het Virginia-leger
(1832)'',- oGodefried en Gisla (1833)1'
1- onderPopetwaarvan hj devoorhoedein het
Antigoné (183G; 2de druk 1861)''
, vogrts Bhenandoah-dal aanvoerde. Den 15den Mei
leverde hj:nGedichten (1825)'',- poverde 1865 leed hj hier bj New-Marketeenenetaalstelsels van Siegenbeek en Bilderdjk derlaag en werd doûr generaal H ùnter ver(1827)'' - rover den Oorsprong derwetten vangen. In Mei1865 nam hjzjn ontBlag en
van het rjm (1828)'', welke beide laatste begat' zich naar Baltimore, waar hj medew erken Yierden bekroond,

nN ieuwe ge- eigenaar en hoofdredacteur werd van den

dichten (1864,2 dln)''
,- nverhandellngover rBaltimore-Bvecker''. Hj liet echter in 1866
den oorsprong en de grenzen van het wettig deze betrekking varen en vestigde zich in
gezag in den Staat (1852):'!- plava'sramp 1867 w eder te New York.

(1861)''1

Herfstbloemen,nieuwstegedich-

Sigéum , hetnoordwesteljk voorqebergte

egs Gembloaz, alzoo geheeten naar de stad
van dien naam in de Belgische provincie
Namen, werd geboren omstreeks het jaar
1030 en overleed te M etz a1s directeur eener

Ten zuiden van ditlaatste1agdestadSigéum ,

ten (1861)'9,enz.j- benevenstalrjkebtldragen van het landschap Troas, verhett zlch aan
den ingang van de Hellespont ter plaatse
in tjdschriften en Jaarboekjf-s.
Sigebertus Gem blacensis ot'Mgebert waar zich thans het tbrt Roemkalé verheft.

met eene haven,dotth zj werd kortna den
valvan het Perzische Rtk verwoest.Inhare
nabjheid verrees de grafheuvelvan AcMlles.

Sigillaria ot'zegelboom is de naam van een
kloosterschool den 7den October 1112. Hj
was beroemd wegens zjnegrootegeleerdheid, voorwereldljk plantengeslacht,dat in onderen zjn rchronicon'' een vervolg op de kro- scheidene groepen w ordtverdeeld.Brongniart
niek van E ltsebi'
as en loopende van 381 t0t voegt het bj de Lycopodiaceën. Hetonder1112yw ordtvooreenevandebestebronnender scheidt zieh dboreen gewoonljk onverdeelden

Belgische geschiedenis gehouden. Dat werk
is door Pistori'
lu opgenomen in de rscriptores rerum Germanicarum ''.Ook leverde Rigeàer/fzl,s een boek:mT)e scriptoribus ecclesiasti-

stam , die wel eens 19 Ned.elhoog wordt,

.

met eene middelljn van 1 Ned.e1.Die stam
is bedekt met op zegelafdrukken geljkende
lidteekens van atkevallen bladeren.De toppen
cis/',hetwelk doorSuykid'
us.
P:/rïistlitgegeven waren voorts digt bezet met stjve, naaldin zjn geschrift:pDe illustribus ecclesiasticis vormige bladeren.Ook heeftmen aarvormige

scriptoribus(1580)'',alsmede doorMiraeusin vruchten gevonden.Men kentvallditgeslacht
zjne pBibliotheca ecclesiastica (1639)'', en om streeks60 soorten,welke in desteenkolendoor I'
abrici'
as in zjne ,Bibliotheca ecelesiastica (1718)''.
Sigel (Franz)) een Noord-Amerikaansch
generaal, geboren den 18den November 1824
te Sinsheim in Baden, bezocht de militaire
sehool te Karlsruhe en streed in 1844 a1s

vorming voorkomen.De afgevallen worteltakken van Sigillaria heeftmen te voren als afge
noe
md.
zon
der
ljke planten beschouwd en k%tigmaréa

Sigism und ,zie k
%egmund.

Sigmaringen,een stadjevannaauweljks

luitenantin dienstbj de infanteriein Baden, 4000 inwoners,is merkwaardig als dehnofdmaar nam in 1847 zjn ontslag, om zich te stad van hetvoorm alig vorstendom HohenzolHeidelberg aan de studie der regtsgeleerdheid

lern-signlaringen (zieonderHokenzollern).Het

te wjden.Hj nam deelaan de revolutie van ligt aan de Donau,is dezetelderPruissische
1848 en werd bj de vernieuwde beweging in regéring voor de Hohenzollernschelanden,en
Baden den 18den Mei 1849 door hetV0or100- beziteen schilderachtig gelegen slotmeteene
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merkwaardige kunstverzameling, een paleis,
een muséum voor kunst en wetenschap,een
schouwburg,een krankzinningengestichtenz.,
en is door twee takken met den spoorweg

den buik zjn citroengeel; de buik is witachtig, maar de staart wederom geel. De
vleugelgzjn zwartmeteenegroen.geledwarsstreep en de slagpennen aan de basis geelen

Ulm-Rudolfzell verbonden. In de nabjheid verder met geelachtig groen omzoomd. De
van hetstadlevindtmenhetlagtslotJosephs- staartpennen zjn zwart,maarallen,behalve
lust.
het middenpaar, op de twee eerste derden
Signaal,zie Sein.
harer lengte geel,Hetwjfje misthetzwart
Signorelli(Luca),eenberoemdItaliaansch op den kop en heeftzwarte lengtevlekkenop
schilder,geboren te Cortonawaarschjnljk in de kleine vederen, terwjl de staartpennen
1441,oefende zich onder deleidingvanPiêtro donker bruin zjn metcitroengele zoomen.De
&#Ii Franeeseli te Arezzo,begafzichin 1478 sjs is in geheelEuropa en 0ok in 0nsVanaar Citta di Castello,vervolgens naar Fl0- derland een algemeen verspreide vogel; hj
rence en toen naar Loreto.Kort daarna be- onthoudt zich des zomers in denne- en
vond hj zich teRome,waarhjindeSixtina sparrebosschen en in het nalaar in andere
de groote fresco's uit de geschiedenis van streken,waarhjvan elzenzaad leeft.Alshj
M ozes schilderde. EenigeJaren latervestigde Jongen heeft,aast hj 0ok op insecten.Men
hj zich voor goed te Cortona,zulksafwis- vindt zjn nest in de hoogste topgen der
lend door een tjdeljk vertoef te Città,te sparreboomen,en hetwjfjelegtdaarln 5 tot
Volterra en te Siéna. In het klooster van 7groenachtig-witte,bruingesplkkeldeejeren.
Mont' Oliveto in laatstgenoemde stad schil- Het gezang van dez
ent voge
let
i
ee
r aange
he
mann
jsezd
ikwjl
sinderdehj den cyclusvanfresco'
suitdelegende naam , zoodat m en
van den Heiligen BenedLetns.Van Siénabegaf eene kooiaantreft.

hj zich naar Florence,waarhj de rSch001

Sikhs iseigenljk denaam van eene door

della Madonna in den D0m met de beroemde

Gowind tegen het einde der 17de eeuw een

van Pan (thans in het musét
lm teBerljnl'' Nanak (geboren in 1469)gestichte godsdienvoor Lorenzo #ei Mediei schilderde. In 1499 stige secte in Pendsjaub in Oost-lndië,waarwas hj te Orviêto en versierdeerdekapél t0e vooraldeDsjat'
sovergingen.zjwerd.door
muurschilderjen,hetqLaatsteOordeel''v00r- uitverkoren volk genoemd en ontving eene
stellend.Laterhield hj wederteFlorenceen militaire inrigting op eentheocratischen grondte Rome tjdeljk zjn verbljfen overleed te slag. De godsdienstder Sikhs is in hetalgeCortona in 1523.Behalve in Italië vindtmen meen eene ddstische zedeleer.Zj bestaat
kunstgewrochten van zjne hand te Berljn, hoofdzakeljk in het zingen van liederen,in
Dresden,Parjs,Londen enz.Men vindtbj het gebed om kracht ten goede en in liefdehem meer grootschheid van conceptie dan maaltjden.Hetpriesterambtonderh6nwordt
ijnheid van gevoel,en a1suitstekendschilder bekleed door volgelingen van Nanak,Oedasi
van het naakt was hj een voorlooper van geheeten, en de voornaam st: tem pel verheft
M iehele A nqelo.

Skbrafdi(Klaas),eenverdiensteljk Ne-

derlandsch letterkundlge,geboren te Haarlem
den 18den Novem ber 1807,studeerde aan het
sem inarium derDoopsgezinden te Amsterdam,
promoveerde in 1829 te Leiden tot doctor in
de letteren en werd achtervolgensdoopsgezind

predikantte Njmegen,Groningen en Haarlem.
Op laatstgemelde standplaats werd hj in 1871
emeritus en overleed aldaar den 4den September 1872.W j vermelden van hem :1Verhandeling overvrouwe Bilderdjk als kinderdichteres (1834)'
,- ,1
De Perien hetParadjs
(naarM oore,'1
;
2
1834),,
,- pDe va1derEngelen
(naar denzelfden, 1835),:, - pverhandeling
over Vondel en Shakespeare a1s treurspeldichters (1841, bekroondl'', - en de voortzetting van het prachtwerk: rDe vallejen
derW aldenzen''.Ookschreefhjonderscheidene

zich te Amritsar. De Mogol-keizers te Delhi
vervolgden de aanhangersder nieuwe leer,en
ditleiddet0teen staatkundigverbond,pKhalsa''

genaamd, waarbj de Vorsten zich t0t 12
misl of broederschappen vereenigden,zonder
een gemeenschappelpk opperhoofd te erken-

nen. Onder Gowind moesten zj voor keizer

iurengzeb in het Himalaya-gebergte terug-

u

trekken.TentjdevandeinvallenderAfghanen
maakten zj zich meester van eenig grondgebied, en hoewelzj meermalen de nederlaag

leden,erlangden zj in 1767deheerschapyj

over alhet land tussc,
hen de Dqjoemna-rivler

ten oosten en de stad Rawalpinditen w esten.
In 1788 werden de Oost-sikhs voor korten

tjd afhankeljk van de Mahratten.Grooten

i
&
niv
loedechterverwiervenzjonderRoendsjitp.
çA (geboren 2 November 1780),diezlch

in 1798 door geweld en listmeester maakte
vertalinqen uit het Hoogduitsch, benevens van Lahore,de Bondrepubliek in eenéénigen
eenige blographieën,opstellen in de rDoops- staathervormdeenmetmilitairgezagregeerde.

Tevens sloothj in 1806 een verdrag metde
gezinde Bjdraqen''enz.
Sijs (Fringllla SpinusLjis denaam van Engelschen en deed eenige Jaren later de
een zangvogeluit defamilie derVinken.Van

deze ishj in 0nsland dekleinste,heefteen
kegelvormigen,scherpen snaveleneenaanhet
einde ingesneden staart. Zjne kleur is geelachtig groen;bj hetbelaarde mannetlezkn
' de
sehedel en de keelzwart.Eene streep boven
de oogen, de zjden van den kop en hals,

belofte, dat hj geen aanvalzou doen op de
Vorsten ten zuiden van de Sedledsj.Toen hj
den 27sten Junj 1839 overleed, liet hj aan
zjn zoon Kharak-k
Tnyk een rjk achtermet
eene uitgebreidheid van 654 D geogr.mjl
en met een w él-uitgerust leger van 82000
man. Kltarak-singlö overleed reeds den 5den

beneveng een gedeelte des ligchaams tctaan November 1840.De regéring van zjn zoon
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Nehal &verd door paleis-omwentelingen Ver- en te Dresden.Hj wasin 1740 de uitvinder
ontrust, en daarbj vervulden eene weduwe van den cembal d'amour en vervaardigde de
van Roendqiit.siryk en haar Jongste zoon. eerste piano-forte in Duitschland. Jokann
Dhalip-k
Yinylteene merkwaardige r01.Om het Andrlas Silùdz.zzlglzl, een neefvan den voorleger bezig te houden en tegen volslagene gaande en geboren te Straatsburg den 26sten
ordeloosheid te beveiligen,werd in December Junj 1712,OverleedaldaardenlldenFebruarj

1845 een krjgstogt ondernomen tegen de
Vorsten op den linkeroeverderSedledsj,en
deze had een oflrlog met Engeland ten gevolge, waarin de Sikhs den loden Februarj
1846 bj Sabraon de nederlaag leden.Bj het
verdrag van Lahore van 9M aart1846moesten
zj de bergstreek tusschen de Bias en de
Sedledsj,alsmede Kasjmir,aan Engeland afl
staan, terwjl de Engelschen het regt ver-

1783. Hj vervaardigde54 orgelsen maakte

kregen, eene bezetting te leggen in Lahore
en invloed te oefenen Op de regéring. Vele
Vorsten derSikhswaren daaroverontevreden,
zoodat er een tweede oorlog tegen de Engelschen uitbarstte.Hoew eldeSikhsonderdeleus
der godsdienst hunne weerbare mpnnen 0p-

hetongewoon gebulk vanzjnezeldenvjand
z00 verschrikt, dat hj de vlugt nam. De

riepen en onder hun aanvoerder Sjer-k
Sinyl
t
40000 man en 28 stukken geschutin hetveld
bragten, werd na den slag van Goedsjerat
(21 Februarj 1849) de geheele armee der
Sikhs gevangen genomen en Pendsjaub in het
Engelsche k8izerrjk Indië ingeljfd. Bj de
jongste volkstelling (1872)waren er1143000
Sikhs.
Sikkim , een kleine, afhankeljke Staat
in Britsch Indië, aan de noordeljke helling
van het Himalaya-gebergte tusschen Nepal
enBoethan gelegen,teltop 119 t
'
J geogr.mjl
7000 inwonersvan denTibetaanschenstam der
Iueptsla.Hierverhet'
tzichdeopéénnahoogste
bergtop der aarde, de Kandsjindsjlnga (8579
Ned. el h00g),en men heef
t er alleen in de
tegen het zuiden yelegen dalen eenig bouw-

en m et de toekom st en laat zich, wanneer

zich tevens bekend door eenige geschied.
kundige geschritten.

Silenus,dezoon van Hermes(Mercurius)

ofvan P an en vaneenenym f,volgensanderen
de zoon der Aarde,w asde opvoeder en later

de medgezel van Dionysu (Bacchus),nam

rnet dezen deel aan den oorlog tegen de
Reuzen, doodde Enellad.s! en maakte door
latere dichters stellen 8Llen1A voor a1s een

vroljk oud man,watkleiner dan middelmatig
van grootte, gewoonljk naakt en meteen
kaalhoofd.Hj isbekend methetverledene

hj beschonken ofslapenddoorbloelnenketens
gekluisterd wordt,gemakkeljk overhalen om
te zingen en de gebetlrtenissen der toekomst
te voorspellen. De Silenen of oudere Satyrs
onderscheiden zich van hem door hunw oesten

aard.DeattributenvanSilenuszjneenklimopkrans,een wjnzak en een thyrsusstafen 0ok
w eleen panther.
Silézië, een land (hertogdom), dat in
ouden tjd t0t het koningrjk Bohemen be-

hoorde,bestond weleer uit Opper-en NederSilézië. Het eerste omvatte tegen het einde
der 18de eeuw 6 vorstendomm en (Teschen,
ibor en
Troppau, Jëgerndorf, Ogpeln, Rat
Bielitz), de vrje heerljkheden Plesz en
Beuthen en eenige geringere heerljkheden,
land. Voor 't overlge heeft men er weiland - en hettweede13vorst
endommen(Bresl
au,
en bosch.Deze Staatism erkwaardig,om dat Brieg,Glogau#Jauer,Liegnitz,M iinsterberg,
hj uit Indië een gereeden toegang opent Neisze, Oels,Sagan,Schweidnitz,W ohlau,
naar Tibet.Tn 1817 aanvaardde de Britsch- Trachenberg en Karolath), devrjeheerljkOost-lndische Compagnie het protectoraat heden W artenberg, Militsch en Goschiitz en

over Sikkim ; zj verkreeg in 1833 de om- eenigeheerljkheden van minderenrang.Thans
streken van Dardsjilungjen in 1849 en 1851 is het geheele land verdeeld in Pruissisch
moest Sikkim nog m eer land aan Engeland en Oostenrtjksch Silézië.
afstaan.Sedert dien tjd is de Vorst eigenljk
Pruissisclt-k
bîlézië, eene grovincie van den
een vazal van het Britsch-lndische Keizer- Pruissischen Staat,grenst ln hetnoorden en
noordoosten aan de provinciën Brandenburg
en Posen,in hetoosten aan Polen en Galicie

rjk.De hoofdstad is Toemlong ofTabiloeng.
Silas was de togtgenoot van den apostel
Paul'
as op diens tweede zendingsreis (Hand.
XV :36-XVIIT:22). Nadat zt
j te Phillippi

(Krakau), in het zuiden aan Oostenrjksch

Silézië, M oravië en Bohemen, en in het

in de gevangenis geworpen warenj bleven

westen aan Bohemen,hetkoningrjk Saksen
zj, na herkregen vrjheid, eenigen tlid ge- en de Pruissische provincie Saksen.Het omscheiden, om elkander te Corinthe weder te vat hetoude Opper-silézië (met uitzondering
vinden.Van zjneafkomsten verderelotge- van de vorstendommen Troppau,Jëgerndorf?
vallen is niets bekend.Paulnsmaaktyewag Teschcn, Bielitz enz), geheel Neder-siléziè
van hem op enkele plaatsen in zjne brleven. met het graafscllap Glatz (met uitzondering
Silberm ann is de naam van etrnige be- van hetarrondissement Schwiebus),een door
roemdeOrgelmakersen piano-tàbrikanten.W j het verdrag van 18 Mei 1835 door Saksen
vermelden:Gottfried t
gil?l
egelt
-'
z,demeestbe- afgestaan gedeelte van het markgraafschap
roemde, geboren den 14den Januarj 1683 te Oberlausitz,de afgestaneBoheemscheenclaven
Kleinbobritsch in Saksen.Htjleerde hetorgel- en de stad Rothenburg,en heefteene oppermaken bj zjn broeder Andréas (# 1734)te vlakte van bjna 732 D geogr.mjl.DitgeStraatsburg, vestigde zich te Freiberg in
Saksen en overleed te Dresden den zden

west bestaat voox de grootste helft uit laag.
land ell voor de kleinste uit eene bergetreek.
Augustus 1753.Zjne meest vermaarde orgels D oor het land heen looptvan den oorsprong
(in hetgeheel4P)bevinden zieh te Freibprg der M alapane in het oosten totaan deZlvarte
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Elster in hetwesten hetlengtedalvan Silézië, vruchtbaar,vooraltusschenLiegnitzenRatibor,
dat zich eerstlangsde Malapane uitstrektt0t waarmen 70-800/
0van alhetbouwlandaanM n de Oder,daarna deze volgtt0taan den treft. Daarentegen valt op de vruchtbaarheid
mond der Katzbach en eindeljk in eene wes- der bergstreken niet te roemen. Er wordt

teljkerigting voortschrjdtt0taan deZwarte graan genoeg verbouwd voorde behoefte der
Elster. De bodem dezer vallei is langs de lnwoners; voorts teelt m en er:vlasy suikerOder vruchtbaar,langsdeMalapane en Elster w ortels,aardappelen,meekrap,kaardedistels,
moerassig,en tusschen de Oder en de Elster cichorei, hop, veel ooft en allerleigroenten.

zandig en gedeelteljk o0k moerassig.In het Grootebezittingenzjnerinhandenvanenkele

noorden van dat lengtedal bevindt zich een eigenaars; tot hen, die 25- t0t 44000 Ned.
landrug; daarop verhelen zich tusschen de bunderineigendom hebben,behooren:dehertog
Bobei
-en de Oderde Katzenberg en de Griin- TO% Viest,derjksgraat
'ron t
gc/zlxçofz,deerfberg (200 Ned.el h00g),tusschen de Oderen genamen van graaf Renard, de hertog ron
de bron der W eida de Trebnitz (311 Ngd.el A lfïlor, prins Frederik der N ederlanden

hoog) en in het district Oppeln de Opper- (Muskau)j de vorst lmn Tldqsz en de herSilézische Jt
lra (362 Ned.elh00g).In het tog van #rll.
:?.
p#-O:I.
:. In 1873 waren er
zuiden van dat lengtedal heeft men in het
oosten van de Oder de hoogvlakte vanTarnowitz met het Opper-silézische Steenkolengebergte,eenuitlooperderCarpathen:hethoogste

264000 paarden, 1350000 runderen, ruim 2

millioen schapen, 381000 zwjnen, 153000
geiten en139000bjenkorven.T0tbevordering
der paardenfokkerj bestaan er stoeterjen te

punt van dit laatste is de Annaberg (400 Leubus en Kosel. De rundveeteelt bloeit er
Ned. el h00g) bj de Oder. Op den linker in het vruehtbare gewest tusschen Liepnitz
oever van de Oder klimt de bodem allengs eo Ratibor,doch zj is 0ok van belang ln de

omhoog t0t aan den bergkam der Sudeten, bergstreek. Inzonderheid echter legt men er
die de grenzen van Opper-Silézië alleen be- zich van oudst0eopdeschapenfokkerj,waarreikt m et den voet van den Bisschofskuppe t0e de uitgestrekte landgoederen eene uitmun(886 Ned.elh00g),maardoorMidden-sile
'zië tende gelegenheid aanbieden,en men heefter
zich uitstrekt van Reichenstein tot Jaller. m eerendeels veredelde schapen.W ild is er in
Vöördezen bergkom verhefen zich de Zobten overvloed voorhanden; vooral heeft men er

(728 Ned.elhoog),deGeiersbergen(679Ned. herten,reeën,wilde zwjnen en hazen,doch
el h00g)enz. De gebergten dezerprovincie slechts zelden komter uithet Carpatisch geworden door den Pas van Liebau in 2 deelen bergte een wolf.O0k hetgevogelte is ergoed
gescheiden.Inhetoosten heeftmenhetGlatzer- vertegenwoordigd, en er wordt veel visch
gebergte met den Grooten Schneeberg (1424 gevangen,vooralkarpers,steuren,zalmenen

Ned. el hoog) als aanzienljksten top,dan forellen.Voorts is het land rjk in delfstofhet Zandsteengebergte van den Heuscheuer, feljke voortbrengselen;nergens heettmenop
voortshetNeder-silez
'ischeSteenkolengebergte

en eindeljk het Katzbachgebergte. In het
westen van dien pas verrjst op de grenzen
van Bohem en het Reuzengebergte Inet den
Schneekoppe(1605 Ned.elh00g),denhoogsten

het vasteland van Europa uitgestrektersteenkolenbeddingen, inzonderheid op den regter
oever van de Oder in Opper-sile'zië gelegen,
door bonten zandsteen, m uschelkalk ofdiluvium bedekt en eene oppervlakte beslaande

-lezl
'-é.
- D itgew est behoort van althans 25 Eq geogr.mjl.Ookbruinkolen
berg van geheel Sl
nagenoeg geheeltothet stroomgebied van de zjn er in de heuvelstreken tevinden.BelangOder. A lleen in hetzuidoosten heeft men de rjk is voorts de hoeveelheid jzer-en zinkW eiehselenuithetwesteljkgedeeltestroomen erts,en m en vindtertevens:lood-,koper-en
de Iser, de Spree en de Zwarte Elster naar kobalterts,zwavelkies,arsenik,aluin,eenige

de Elbe.De Oder,welke bj Ratiborbevaar- edelgesteenten van lageren rang (chrysoliet,
baar wordt, vloeit van het zuidoosten naar amethystychalcedon,agaat,chrysopras,Jaspis
het noordwesten door de geheele provincie; enz),uitmuntendepotklei,m>rmer,serpentjn,
t0t hare zjrivieren behooren op den regter sljp-en molensteenen,kalksteen,gips,v0loever: de Olsa, de Klodnitz,de Malapane,
de W eida en de Bartsch, - op den linker
oever: de Oppa, de Zinna,de Hotzenplotz
de GlatzerNeisze,de Ohlau ,de W eistritzen
de Katzbacb.Het Klodnitzkanaalishetéénige
bevaarbare kanaalin Silézië,en van demeren
is er alleen het Schlawameer van eenig be-

lersaarde, veld- en zwaarspaat, magnesiet,

turfenz.W jdersheeftmen ervcleminerale

bronnen, wier bestaan aanleiding heeft gege-

ventothetverrjzen van druk bezochte bad-

plaatsen.
In 1875 bedroeg er het aantal inwoners
3843000, onder welke zich ongeveer 50000

lang.Het klimaat is er het zachtst bj Griin- Israëlietenbevinden,terwjldeoveriqenongeberg,maarguurin debergstreekeninOpper- veer voor de eene helft R.Katholleken en
Silezië.De gemiddelde Jaarljksche warmte voor de andere Protestanten zjn.Debevolbcdraagtte Rxtibor6,3200te Oppeln 7,010C., king,hoofdzakeljk van Duitschen oorsprong,
te Kirchwang in hetReuzengebergte3,570C., wtmnt er in 148 steden, in 5510 landeljke
te Görlitz 6,330 C.en te Breslau 6,620C.De gemeenten en op 3629 landgoederen. Behalve
jaarljksehe regenhoeveelheid isin devlakte Duitschers zjn er Polen, Tsleehen en W en50- 60 Ned.duim ,doch in hetgebergte wat den. H ier en daaz. heeft men er groote
meer. Van de oppervlakte zjn 540/0 bouw- vlas- en katoenspinnerjen, laken- en handland, 90/0 hooiland, 2C/o weiland en Q9'
3/o schoenenfabrieken enz.,voorts:velemjnen,
hosch, De grond is langs het gebergte zeer jzergieterjen, machinenfabrieken, suiker-j
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stjfBel-en papierfabrieken,loojerjen,zeepziederjen,tabaks- en sigarentàbrieken,glasblazerjen, pottebakkerjen, bierbrouwerjen
enz.De handelheetterveelte ljden vande

regenhoogte bedraagt er doorgunB van 52

Kattonitz, Görlitz en Kohlfurt. De talrjke
spoorwegen zjn ergedeelteltjk heteigendom
van den Staat!bevinden erzich gedeelteljk
onder het toezlgtvan dezen,en zjn gedeelteljk inhetbezitvanmaatschapgjen.Behalve

veeteelt is ernietonbelangrjk,en men vervaardigt er veel boter en kaas.De mjnen

t0t 73 Ned.duim in hetJaar.Delandbouw

is er zeer ontwikkeld en de grond wordter
met groote zorg bewerkt. De voornaamste

belemmeringen aan de Russischegrenzen. De vruchten zjn er:haver,rogge,gerst,aardvoornaamste stapelplaatsen zjn er:Breslaw, appelenysuikerwortels,vlas en ooft. O0k de

kleine gedeelten van andere rivleren is er de
Oder de éénige bevaarbare rivier, en deze

leveren eruitmuntende steenkolen,- voorts:

bruinkolen,jzerertsen zwavelkies.Inzonderheid heeftmen ertalrjke jzelsmelterjen.De
njverheid is cr in Let algemeen van groot
gewigt. Men heefter:onderscheidene machi-

bevaarbaarheidlaatdeszomersbjlagenwater- nenfabrieken, jzergieterjen,staalfabrieken,
stand veel te wenschen over. Ten behoeve spjkermakerjen enz.,alsmedevlas-enkatoenvan hetonderwjsvindtmen er:eeneuniver- spinnerjen ep weverjen,bleekerjen,ïàbriegiteit te Breslau,eenekadettenschoolteW ahl- ken van halfzjden stoFen,verwerjen, kaBtadt, eene militaire school te Neisze$ 32 toendrukkerjen,kousenfabrieken,suikerraëgymnasia, 9 reaalscholen van den eersten naderjen,brandewjnstokerjen,bierbrouwerjen
rang, 5 hoogere burgerscholen, 17 kweek- enz. Metde voortbrengselen des lands w ordt
scholen voor Onderwjzers, eene landbouw- een levendige handel gedreven en dezedoor
aeadémie te Proskau, 5 ambachtsscholen,3 spoor-en waterwegen bevorderd.Denoordergestichten voor doofstommen,één voor blin- spoorweg doorsnjdt met de ljn W eenenden enz. De provincie is verdeeld in 3 dis- Oderberg-Krakau het oosteljk gedeelte des
tricten: Breslau met 24,Oppeln met 19,en lands en zendt takken uit naar Troppau en
Liegnitz met28 arrondissementen. Men heeft Bielitz; voorts heett men er den Moravischer voor de regtspraak hoven van appél te Silézischen centraalspoorwegvanTroppauover
Breslau,Ratibor en Glogau,alsmede 15 regt- Ziegenhals naar NeiszeenvanJ:gerndorfnagr
banken van eersten aanleg.Silézië zendtnaar Olmiitz, den Ostrau-Friedlânder spoorweg
den Duitschen Rjksdag 35,naarden Pruissi- en den Kascllau-oderbergachen spoorweg. De

schen Landdag 65 atkevaardigden. Aan het inwoners zjn lneerendeels Duitsc,
hers,maar
hoofd der Protestantsche Kerk bevindterzich metSlawen,Tslechen enz.vermengd,en beeen consistorie,benevens een superintendent- hooren, met uitzondering van 72000 Protesgeneraalte Breslau,en aan het hooti derR. tanten en 6000 lsraëlieten,t0tde R.KathoKatholieke Kerk een Vorst-bisschop aldaar. lieke Kerk, welke laatste hier onder het
Hiervan zjn een paarkleinegedeelten uitge- beheer isgeplaatst van den Vorstbisschopvan
zonderd, die t0t andere aartsbisdomm en be- Breslau en van een door den Keizer beveshooren. D e hoofdstad is Breslau, en hier tigden vicarisgeneraal te Tesehen. T0t de
vergadertook de Provinciale Landdag,welke inrigtingen van onderwjs behooren er: 3
er sedert 1875 de plaats der voormalige Pr0- gymnasia, 2 reaalgymnasia, 4 reaalscholen
van den hoogsten rangj3 kweekacholen voor
vinciale Staten heeftingenomen.

Oostenrijksa &!Jzi; is dat gedeelte,het- onderwjzers en ééne voor onderwjzeressen,
welk in 1742 bj den Vrede van Breslau aan eene handelsschool,4ambachtsscholen,2landOostenrjk werd toegekend.Het is omgeven bnuwscholen, een evangelisch alumnéum ,Q
door Pruissiseh Silézië, Moravië, Hongarje hoogere burgerscholen voormeisjes,5 burgeren Galicië en bestaat uit 2 door eene smalle
punt van het M oravische districtM istek gescheidene gedeelten ,die te vorendearrondissementen Troppau en Teschen vormden ent0t
M oravië behoorden, maar door de grondwet

seholen en 472 volksscholen. De Silézische
Landdag bestaat uitdengouverneurdeslands,
den vorst-bisschop van Breslau, 8 afgevaardigden uit de grondbezitters,2 uitde hoofdstad, 2 uit de Kamervan koophandel,8 uit

van 4 Maart 1849 t0teen afzonderljk kroon- de steden en 7 uitde landeljke gemeenten.
land (het hertogdom Silézië) verheven zi
jn M en heeft er 24 arrondissem entsregtbanken,

hetwelk verdeeld is in de districten Troppau, 2 havensen een hooggeregtshofte Bri
inn.De
Freiwaldau,Jëgendorf,Freudenthal,Teschen, hoofdstad is Troppau.
Freistadt en Bielitz, benevens de steden
Nadat de oudste bew oners des landB, de
Troppau,Bielitz en Friedeck.Hetteltopna- Lygiërs,Quaden enz.
,alsvolksverhuizersnaar
genoeg 931/2 D eogr.mjl513000 inwoners, het zuidwesten waren getrokken, ontleende
wordt in het zuldoosten door de Carpathen Silézië zjn naam aan het riviertje Sleza,
(Beskiden, met den Lissahora,1320 Ned.el thans de Lohe ofLaue geheeten,enverkreeg
hoog), in het noordoosten door hetReichen- door de komst der Slawen in de 6de eeuw
steiner gebergteen de Sudeten (metden Alt- eenegemengdebevolking.OmstreekshetJaar
vader, 1487 Ned.el h0og) van de naburige 900 verviel het gedeelte, dat zich op den
landen gescheiden en in hetw esten door de regter oever der Oder uitstrekte,aan Polen,
Oder en in het oosten door de W eicbsel, en het land tusschen de Oder en de Boberin

beide metbarezjrivieren,besproeid.Doordien 970 aan Bohemen,doch in 999desgeljksaan
het land niet beschut is tegen het noordoos- Polen, terwjl het gebied ten westen van de
ten,vindt men er een ruw klimaat,meteene

Bober aan de Duitsche Lausitz en t0t de

gemiddeldeJaarljkschewarmtevan 80C.De mark M eiszen behoorde. Van Posen, W alr
X 1II.
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hertogMleeyslann1in968eenbisdom stichtte, het met de Keizers uit het Huis Habsburg.
verbreidde zlch het Christendom allengs over Vooralzocht Ferdknand 11 de Siléziërs terug
Silézië; toch werd eerstin 1051 het bisdom te brengen t0thet aloude geloof,zoodat het
te Breslau opgerigt.Een veldtogtvan keizer wederspannige,Protestantschelandgedurende

Hendrik F (1109), die Bole.
qlaus II1 van den Dertigjarigen Oorlog veelte ljden had.
Polen wilde dwingen,hetrjkmetzjnbroeder In dien tjd verloor een telg vanHokenzol-

te deelen,leed schipbreuk op de vaste burgten van Silézië, onder welke Beuthen en
Glogau genoemd Niorden. Toen ill de 12de
eeuw een nieuweSuccessie-oorlog hetvorstenhuis der Piasten teisterde, slaagde lïrederik
z?arbarossa er in (11j3),voordezonenvan
d
en onttroonden Wladgsla%n:engrootgedeelte

van Siléziëalsschadeloosstellingteverkrjgen.
Zj zjn de stichters van het Silézisch huis
derPiasten)doorBolenla%swerdhethertogdom
Breslau, door Mieezy.
nlawn Teschen en door
Koenraad Glogau gegrondvest.Onderhunnenakomelingen hadden meermalen verdeelingen

plaats, bepaaldeljk die in opper-en NederSiléziè'
. Van de Hertogen van Neder.silézië

lern,Jol
tann Georg,zjn vorstendom Jâgerndorf,omdat hj tot de aanhangersbehoorde

van Friedriel
i F van de Pfalz.De Jezuïeten
werden er in 1648 toegelaten,doch de Evangelische kerken op w einige na gesloten en
hare bezittingen verbeurd verklaard.De V0rstendommen Miinsterberg, Sagan,oppeln en
Ratibor werden gedeelteljk verkocht en gedeelteljk verpand. onder keizer Leopold 1
was zulks desgelgks het geval vaet de hertogdommen Liegnitz, W ohlau en Brieg,die
na hetoverl
jdeiavan den laatsten hertng uit
het Huis der Piastent Georg W ilhelm von
.fri
eg
in1675tendeelvlelenaandenKeizer.. ,
KeurvorstFriedria < ïI/leIvlnon Srczltfdsùfxroçj
aan wien deze hertogdommen volgensvermeld

vermeldenwj:HendrikIdeGebakde(#1Q31),
den gemaalvan de heilige Hedwè)hj ver- erfverdrag eigenljk toebehoorden, verkreeg
kreeg in den voorspoedigen 00rl0g van 1233 slechts het arrondissement Sehwiebtls1 dat
devoogdjschap overPolenendeheerschappj keurvorst Frederik III in 1696 voor 250000
in Krakau, en bevorderde de stichting van

qorjnen aan den Keizer verkocht. Door de
Duitsche volkplantingen;- alsmedezjnzoon conventie van Altranstadt(1707)en hetItaliHendrék 11 d6Fgo-d,diein1241bjLiegnitz aansch Reces(1709)herkregendeProtestanten
in den slag tegen de Mongolen sneuvelde.
D00r eene verdeeling van Neder-silézië ontstonden de drie hertogdommen Breslau,Liegnitz en Glogau,en door dievanOpper-silézlé
de hertogdommen Teschen,Oppeln,Ratiborj
Jâgerndorf en Troppau. W eldra wa8 erelke
stad van eenig belang de zetelvan eenVorst.
In den aanvang der 14de eeuw bestonden in
Silézië 17 regérende vorstenhuizen.Intussehen
&verd koning Jol
tann van Bohemen in 1327
door al de hertogen van Opper-silézië,door
Breslau en in 1329 door de m eeste hertogen
van Neder-silézië alsbeschermheererkend,en

in Silézië, met het regt tot het bekleeden
van openbare ambten, 128 kerken en verlof
t0t het bouwen van nieuwe bedehuizen te
Freistadt, Hirschberg, Landeshut, Militsch,
Sagan en Teschen.Zeerongunstigdaarentegen
w erd de toestand der Protestanten onder
Karel FZ Inmiddels erkenden de Silézische
Standen in 1720 de Pragmatieke Sandie en
alzoo M aro T#ër:,
dJ als toekomstige gebiedster.EvenwelmaakteFrederikJfvan Pruissen
in 1740, toen M aria r/zdredl haren vader
opvolgde,aanspraak op de Silézische vorstendommen Liegnitz,Brieg,W ohlau en Jëgern-

hjwistCasimirdeGrppfd,koning vanPolen, dorf en bood haar zjne bescherming aan,
in 1385 overte halen afstand te doenvan de bjaldien zj afstand wildedoen van dielanden.
souvereiniteit. Uit de beschermheerschappj De weigerende houding van Oostenrjk be-

ontwikkelde zich echtereerlang de leenheer- woog Frederik, die zich van de voorwerpen
schappj van Bohem en.K eizer KarelTF ver- zjner aanspraak wilde verzekeren,den 16den
kreeg door zjnegemalin Anna hetregtvan December 1740 in Silézië een invalte doen,
opvolging in de beide Vorstendommen Jauer welke gevolgd werd door den Eersten Silézien Schweidnitz! die de souvereiniteit van schen O0rl0g. Do0r den Vrede van Breslau
Bohemen n0g nlet hadden erkend,en bragt (
4 Julj 1742) verviel geheel Silézië, met
alzoo geheel Silézië onder de Kroon van B0- uitzondering van de vorstendommenTeschen,
hemen en aan het Duitsche ltjk.llietternin Troppau en Jâgersdorf en een klein grondgewerd Silézië a1s éJn geheelaangemerkt,welks biedaan deoverzjdederOppa,aanPruissen.
algemeene belangen men op de vorstendagen Frederik 11 nam doortastende maatregelen,
behartigde. Aan de hertogen van Liegnitz, om er de grondwet,hetbestuur en de regtsTeschen,Oppeln en Ratiborverleende W ladis- pleging te hervormen. Hj benoemde een af-

Ic..
:in 1498en 1511hetregt,hunnelanden,bj zonderljken minister voûrSilézië,verdeelde
ontstentenis van manneljke nakomelingen, het land in 48 arrondissementen enz. Er
doortestamentaan anderenoptedragen.Dien- werd eene volkomene vrjheid van godsdienst

tengevolge beschouwde zich hertog Friedria
wos Lieanitz,zgiw en Woltlaw geregtigd,met
Joaelt'im 11 van Brandenburg in 1537 eene
overeenkom st om trent de erfbpvolgingte sluiten, doch koning Ferdinand fjaan wien in
1536 Bohemen was ten deelgevallen,wilde

verordend. Nieuw e en diepe w onden werden
Silézië toegebragt door den Tweeden Silézi-

schenjalsmededoordenZevenlarigenO0r104,
dochFrederikwistook dietegenezen.Silézlè'
heeft dan 0ok zjne gebechtheld aan Prnissen
meermalen doordaden betoond,bjv.in 1813

haarnieterkennen (1546).DeSilézischeher- en in 1866.Zie verder omtrent Silézië en de

togen kwamen niet in verzet tegen de uib Silézische dichtschool onder Duétnchland en
breiding der Hervorming.Geheel anders was zjnelettrkunde.
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Silhouëtte of.
nelnad%wbeeldvan eenmensch In 1877 vrerd deze stad op nieuw donr de
is zoodanig portretj waarvan het binnen de Russen belegerd en vermeesterd,doch in Feomtrekken gelegen gedeelte zwart gekleurd bruarj 1878 doqrhen ontruimd.
is,hoeweldaaropterverduideljking 00kwe1 Silius Itâllcus (C#us), een Romeinsch

eenswitteljnen zjn aangebragt.Denaam is dichter,yeboren in het jaar 25 na Chr.uit
afkom stig van den Franschen minister van een aanzlenljk geslacht,werd in 68consul
Financiën Etiennedes'ilFzoldf/:;dezehad zich en erlangde daarop het beheer overdeproomstreekshetJaar1757doorzjnemaatregelen vinde Azië,doch begafzich lateruitelgen
z0o gehaat gemaakt,datmen hem op allerlei beweging naarzjnegoederenin Campanièen
wjze zocht te bespotten,weshalve men aan bragt in hetJaar 100 zich zelven om het
alles, water yrmeljk en schraaluitzag,den leven. W j hebben van hem het gedicht:
naam gafvan a
'la ,
9ïIAtI:JJ..Hetsilhouettéren, nPunica'' bestaande uit t
17
weboe
edeken
n ,een vrj
in de eerste helft onzer eeuw n0g zeer in droog verhaal van den
Punischen
zwang, is thans door de photographie ver- O0r!0g naar LLvins en Polybius.Hetis 0.a.

uitgrgeven doorErnesti(17:1- 1792,2dln).
vang
Sie
lq.
lcaten zjn kiezelzure zouten,vooral Slllery ,een klein dorp in hetdepartement
voorkomende in het rjk der delfstoFen en Marnej aan de Vesle en het Marne-Aisneeen derde gedeelte van alle bekendemineralen
uitmakende. Die veelvuldigheid der Silicaten
in de natuur ontstaatnietalleen doordequalitatieve verscheidenheid der elementen,diemet

silicium en zuurstof in de verbindiny voor-

kom en, maar vooral door de quantltatieve
verschillen in de verhoudingsgetallen van hetzelfde elementmetbetrekking t0thetsilicium.

kanaal, ongeveer een paar uur gaanB ten
zuidoosten van Rheims,is vermaard dûorden

uitmuntenden champagnewjn,die aldaar en
in d?yaburigedorpen gewonnen wordt.
Sllhman (Benlamin),een Amerikunsch
natuurkundige,heeftdoor zjn jverveelbjgedragen t0t bevordering der wetenschap in
de Vereenigde Staten.Hj werd yeboren den

Zoo heeft men bjv.doorde verbinding van 8sten Augustus 1772teTrum bullinConned icut
magnesium en silicium :.Hg:& = 1:1 (ensta- en bekleedde reeds in 1805 het hoogleeraarstiet,magnesium hornblende en augiet;M .q..tgi ambt in de scheikunde aan hetYale-collége

= 2:1 (olivien); My:t
%= 3:2 (serpentjn);
Mg .&= 3:4 (talk en speksteen)enM g:k
%=
2:3 (meerschuim).Deze verhoudingen leggen
aan de rangschikking grootemoei
jeljkheden
in den weg, omdat de kennis der siliciumverbindingen n0g veel te wenschen overlaat.
Nanmann verdeelt de silicaten en aluminaten
in drie klassen,naar gelang hett0t silicium
en zuurstof toegetreden element een aardm etaal,een alkalimetaal ofeen zwaarm etaal
is en noem tze geolieten, metallolieten en
amphoterolieten.D eze verdeeling isechterniet

van willekeurigheid vrj te pleiten, zoodat
Rammelsberg,W eltzien,Fdckrzzlcà,Hansh#er
enz. wederom andere verdeelingen hebben
voorglslagen.ZievoortsonderKiezel(silicium).
Sillstria, in het Boelgaarsch Drster, te
voren de hoofdstad van een Turksch ejaleet,
welk voorregtthans aan Roestsloek is toegekend,ligtop den regter oevervan deD onau
en iseenederbelangrjksteTurkschevestingen.
Geruimen tjd waszj a1svesting in een vervallen toestand,maar in 1877 is zj Op nieuw
versterkt.ln tjd van vrede schatte men er

te Newhaven. In laatstgenoemd Jaar reisde
hj naar Europa,om boeken en instrumenten
aan te knoopen, en hetvolgendejaarbegaf

hj zich nogmaals derwaarts. Het dvboek

van die belde togten gaf hj in het licht
onder den titel: s'
rwo passages over the At-

la
1
8n1t
8icinthejears1805and1806(18104.'0In
mu ktehj een aanvang metdeultgave

van het pAmerican Journal of science and
arts''1meeralgemeen bekend onderden naam

van rsilliman's Journal'' waarin hj zelfin

de eerste plaats en voorts de uitstekendste
geleerden Van Amerika bjdragen leverden.

Van zjne overige geschriften vermelden wj:
Remarks m ade on a short tour between
Hertfbrd and Quebec (1820)' en rElements
ofchemistry (1831,2 dln)''.In1851volbragt
hj met zjn zoon wederom eene reis naar
Engeland en het vaste land van Europa en
beschreefhaarin pà visit to Europe in 1851

(1853, S dln)''
. Hj hield wetenschappeljke
voorlezingen in bjna alle groote steden der
Vereenigde Staten en droeg daardoor niet

weinig bj t0tdealgemeeneontwikkeling des

het aantal inw oners op 7- ot'8000,voor de volks.Hj overleed den 24sten November1864.
helft M ohammedanen en voor de andere helt'
t
O0k ZMn
@@ ZO0n Beltiam'
in &
Klli-ca isals
BoelgarenjGriekenen Israëlieten;zj houden hoogleeraar werkzaam aan hetzelfde collège
@*
zich vooral bezig met loojerj, weverj en en heett zich bekend qemaakt door Zpno
tuinbouw.Tegen heteindevan1877teldezj DFirstprinciplesofchemlstry (1847en laterl''

meteen talrjk garnizoen40000inwoners.Er en oFirstprinciplesot'physics(1858enlaterl''
.
Silo , eene stad in Kanaiin,op het stamzjn 2 voorsteden en 12 moskeeën.- Deze
stad, het oude Durostorum , werd in 1595 gebied van Ephraïm,wasvan den tjd van
door de Turken in de asch gelegd en bood
in 1811 slechts 5 dagen weerstand aan de

Joswa t0t aan dien van Samuël de plaats,
waar zieh de tabernakel bevond.

Russen. Daarentegen verduurde zj in den

Silurische vorming (De) iseenelaag

der aardkorst, welke zich tusschen de Camgafbj de tweede eerst na 6 maanden zich brise.he en Devonische vormingen bevindt.
over aan generaalLanyeron,terwtjldeRus- Hare gesteenten zjn:zandsteen,zamenklonsen in 1854 onder Paskewitf hetbeleg van teringsgesteentenj graauwak, leisteen, kalk,
Silistria onverrigter zake moesten opbreken. dolomiet)mergelen kiezellei,welke alleaan11*

oorlog van 1828- 1829 twee belegeringen en
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wjzen, dat de Silqrische vorming uit het enz. Alleen in de bovenste afdeeling dezer
water bezonken is.Metgenoemde gesteenten vorm ing heeftmen gewervelde dieren,namezjn voorts andere op het naauwstverbonden, 1jk:kraakbeenige visschen.
die volm aakt overeenkomen m et het gneis,
Silva.Onder dezen naam vermelden wj:
glimm er-enhornblendeleiderAzoïscbevorm inJosl da &I'
t)J MendezLeal,eenPortugeesch
genentochbjdeSiludschevormingbehooren. dichteren schrjver,geboren teLissabon den
In deze vindtmenvoortsanthracieten vermoe- 18denOctober1820.Hj wasreedsvroeg medeljksteenzout-Belangrjkzjnvoortsdedaarin dewerker aan dagbladen en werd later opperaanwezigeertsen,nameljk:loodertsenzink- bibliotheearis derNationale Boekerj in zjne
astad, alsmede lid en secretaris van
blende in Amerika,jzer-oöliet in Bohemen geboortt
en spaat-jzersteen in de Alpen,- wjders de KoninkljkeAcademievanW etenschappen
heeft men daarin:de rood-jzersteen-,koper- aldaar. In 1851 en 1858 zag hj zich voorts
kies- en zilverertsgangen in den Harz (St. afkevaardigdnaarde Cortes.Hj isdevruehtAndreasberg) en de kwikzilvergangen in de baarste Portugéscbe schrjver van onzen tj;
Almaden in Spanle.DeSilurische vormingis en leverde zoowel gedichten a1s romans.
vopralin Groot-Brittanlehetmeestverspreid; Daarenboven tradhjop a1sbiograaf,criticus,
zj heefttrouwenshaarnaam ontvangen van geschiedschrjve' en letterkundige, onderde Siluriërs, die in ouden ttjd een gedeelte scheidde zich door zjnewelsprekendheid en
van W allis bewoonden;daarenboven ontmoet spreidde a1sdagbladredacteur eene ongemeene
men haar in Cornwallis,Ierland enSchotland. werkzaamheid ten toon. Hoewelhj niet van
Op het vaste land van Europa vindt men vlugtigheid is vrj te pleiten,noemen zjne
haarvooralin Portugal,SpanjeenFrankrjk landslieden hem een talent van den eersten
(Bretagne), - voorts in Duitschland in den rangen den besten Portugéschen dramaschrjHarzj het Frankenwald,het Fichtelgebergte veronzereeuw.Reedseenzjnereerstestuken de Sudeten.In de Alpen loopteenesm alle ken:nos dous Renegados (1839; 2de druk
strook van Silurische lagen van het westen 1847)''oogsttegrooten bjval,maarn0gmeer
naar het oosten, van Schwaz in Tyrol t0t werd zjn rllomensde marmore(1854)''toeaan Wiener-Neustadten schrjdt voort,hier gejuicht. Zjne gezamenljke gedichten veren daar aan de oppervlakte door tertiaire schenen te Lissabon in 1858. T0t zjne biovormingen afgewisseld,tennoordenvanPresz- graphische werken behooren de levensbeburg, terwjl men in hetAlurdalbj Murau schrjvingen van den graaf nan TFzp-cr en
en Graz afzonderljke gedeelten aantreft,op van den hertog nan ,
9J!#.zlFzJ.Ook zag hj
Azoïsche gesteenten gelegen. O0k heeft men
een Silurisch bekken in Bohemen tusschen
Pilsen en Praag,voorts Silurische gesteenten
in Rusland, ten zuiden van de FinscheGolf
en zich uitstrekkend tot in Zw eden,- ein-

zich door de regéring belast met de voortzetting van pEnsaio sobre a historia da cosmograyhia e da cartographia durante a edade
media''van Santarem.

> $:Awgnsto RebellodaSilrg,desgeljkseen
deljk in Noorwegen en t0t eeneaanmerke- Portugeesch dichter en schrjver. Hj werd
geboren te Lissabon den 2den April1821,is
ljke ontwikkeling in NoordAmerika.
De Qora en fauna der Silurische vorming er sedert 1858 a1s hoogleeraar werkzaam en
wjzen er op, dat zj uit zee isbezonken. heeftgrooten roem verworven door zjne hisZelden vindtm en daarin planten, die op het torische romans, van welke wj inzondçrheid
ao V
land zjn gegroeid,en de reedsvermeldean- vermelden: rA m ocidade de D. Jon
thracietlagen hebben vermoedeljk haar ont- (1851- 1853,4 dln)'. Na 1848 werd hj bj
staan te danken aan ophoopingen van w ier. herhali
ng t0tvolksvertegenwoordigerqekozen
Vooralis deze vorming rjk in diersoorten; en hj onderscheidt zich door zjn schltterend
Barrande telde er meer dan 10000.Onder de redenaarstalent.
Silvretta is de naam van een gebergte,
lagere soorten zjn,behalvesponsen,eenige
afdeelingen van koralen (Hydrozoa) van be- dat tot de R haetische Alpen behoorten zich
lang. Een kenmerkend fossielvormen daarin uitstrekt over gedeelten van Zwitserland,
de graptolieten, eensdeels omdat zj uitslui- Tyrol en Vorarlberg, en wél tusschen den
tend in de Silnrische lagen worden aange- Fluela-pas, de hoogvlakte van Davos, de

troFen en in de Devonischevormingverdwj- Lanquart,de Rjn,deI11en deAlfenz,het
nen , anderdeels omdat zj i
n sommige Silu- Stanzerdal en de Inn. Het bestaatuit4 afrieche lagen in verbazenden overvloed voor deelingen nameljk: de Centrale t
hlrreffc of
handen zjn.Onderdekoralen zjn deafdee- de Jamthaler Groep ,m eerendeels uit kristallingen Ta%lata en Ru-qosa door talrjke ge- ljnegesteentenzamengesteld,metuitgestrekte

slachten en soorten vertegenwoordigd. T0t gletschers, grootsche dalen en hooge toppen,
laatstgenoemde behoortinzonderheid Catenio- zooals:de Piz Linard (3416 Ned.elh0og)j

pora escharoïdes Goldh (Halphites Catenu- de PisBuin (3327Ned.elh00g),de Fluchtlaria Z.). Van de stekelhuidigen (Echinoder- horn (3396 Ned.el hoog),de Augstenberg
mata) vindt men er enkelesoorten van zee- (3182 Ned.elhoog),de Verstanklahorn (3302
sterren en zee-egels,- voorts Cystideën en Ned. el hoog), de Silvrettahorn (3248 Ned.
Crinoideën.Van de koppootigen heeftmen er elhoog)enz.;- hetNoordell
jkgedeelteofde
de familie derNautileën,maardearmpootigen Verlvall
groep met de Patteriolspitsen (3054
(Orthoceras,Lituitesenz.
) zjn erintalrjke Ned. el h00g),de Kuchenspitze (3128 Ned.
snorten voorhanden. W jders heeft men er el hoog), de RiKer (3135 Ned.elhoog),de
slakken (TenfM ulites), nerei'
gn, trilobieten Blankahorn (3163 Xed.elhoog)enz-;- de
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No-doodgroep met woeste sterk gekloofde vormt eene golvende vlakte met vrj steil
gevaarten,zooals:dePiz Mondin (3163 Ned. voor
naarnaams
de Wte0nvi
14aer
afh
ellende oeverstreken.De
is er de W olga,welke er
el hoog),de Muttler (3299 Ned.el hoog),

de Soera, Swlëga en oessa ontvangt.Men
heeft er een vastelandsklimaat met eene gemiddelde Jaarljksche warmte van 3,750 C.
metuitersten van + 46,250C.en - 43,750C.
Sim ancas,hetoude k
Septimanca,e6nestad T0tdebelangrjkstevoortbrengselen behooren

de Stammer Spitz (3236 Ned.elhoog),enz.;
ende Noordwestelqkeafdeeling ofden Raefïcos, van welken de Scesaplana (2963 Ned.
elhoog)deaanzienljkste hoogte bereikt.
in de Spaansche provincie Valladolid,aan de
Pisuërga gelegen#heefteene Romeinschebrug
m et 16 bogen,een oud slotmethooge torens

er: rogge, haver en visch.D e veeteelt is er

wegens gebrek aan weide van geringen om-

vang, doch de bjenteelt wordt er doar de
en 1200 inwoners. Zj is vooral vermaard Mordwinen metjverbehartigd.In deboschwegens het 8paansche Staatsarchief, dat in rjke gedeelten houden de inwonerszich bezig
gemeld slot sedert den ttjd van Filips 11 met het vervaardigen van wagens, alsmede

(1563) in 38 zalen is bjeengebragt.In de van allerlei huisraad,houten gereedschappen
omstreken verbouwt men goeden wjn, en en zakken van boombast.De njverheid be-

aldaar werd in 939 een vermaarde veldslag vindt er zich voor '
t overige op een lagen
geleverd tusschen Ramiro,koning van Leon, trap, De handel wordt er vooral bevorderd
door de W olga, en de koopwaren worden
en de M ooren.
Sim arubaceën isdenaam vaneenetwee- daarlangs en langs de daarmede verbonden
zaadlobbige plantenfàmilie uit de orde der waterwegen vervoerd naar Petersburg, Ry-

Therebinthineën.Zj omvatboomenenheesters binsk,Moskou,Nisjné-NowgorodenAstrakan.
m et afw isselende,m eestaloneven ofeven gevinde bladeren zonder steunbladeren, met
volkomene of door mislukten groeiéénslachtige.in schermen,trossen ofaren geplaatste
bloemen. De kelk is 4-of s-deelig en over-

De bevolking telter 1200000 zielen en bestaat

uit Russen, Tartaren,Mordwinen en Tqioewasjen.Behalve ûmstreeks 100000 Mohammedanen en 12000 aanhangersvan andere secten

behoort zj tot de Orthodoxe Grieksche Kerk.
bljvend; de 4 of 5 bloembaden wisselen af - De evenzoo genoemde hoofdstad,tusschen
metdekelkbladen en zjnop denbloembodem de W olga en de Swlsga gelegen, heeft 17
ingeplant, alsook het dubbele aantal meel- Russische kerken, 2 kloosters,eene Protesdraden,wierdraadvormigehelmdraden voor- tantsche en eene R. Katholieke kerk, eene

zien zjn van een sehuble,terwjldez-hok- synagore,eenemoskee)een gymnasium ,een
kige helmknoppen overlangs oqenspringen. seminarlum voor geesteljken,een krankzinOp een korten steel bevinden zlch 4 of 5 nigengesticht,een schouwburg,een landbouwgenootschap,eenedrukkemarkt,eenigelakenfabrieken, een levendigen handel in graan,

vrje,éénhokkige vruchtbeginsels,iedermet
een anatropen zaadknop in den binnenheek.
De stamperszjn t0téén zamengegroeid?uitloopende in een 4- of s-lobbigen stempel.De

potasch enz. en 27000 inwoners (1875).ln

vrucht bestaat uit 4
'nzadige steen, of 5 eé
vruchten,van welke veelaleenige m islukten.
Het zaad heeft geen kiemw it, m aar eene
regte kiem met dikke, vleezige zaadlobben

trokken,doeh de stad is laternaareen regel-

1864 woedde er een verschrikkeljke brand,
en vele ingezetenen zjn toen naar eldersver-

matig plan weder opgebouwd.Zj werd gestichtin 1648 en in 1670 doorde rooverbende
en een zeer kortworteltje.Deze familie telt van Stenka 2/.
:1 geruimen tjd belegerd.
in een klein aantalgeslachten omstleeks 100 Sedert 1796iszj dehoofdstad van hetgousoorten,die bjna allen indekeerkringslanden vernement.
van Azië,Amerika en Madagascar groejen. Sirneon is de naa:avan een zoon van den
Van dezenoemen wjuithetgeslachtMmarnba Israëlietischen aartsvader Jaeob en van Lea,
2llJ.de geneeskrachtige S.-d#ïc1t:lî.:Endl.,
een kleinen boom in de wouden vanJamaica,
met eene sterk vertakte kroon,bladeren ter
lengte van 15- 22 Ned.duim en w itte bloemen.Deze leverteen w ortelbast,die te voren
in de apotheek te vinden w as en in werking

hethoofd van een stam ,w elke latermetdien
van Juda is zamengesmolten; - voorts die
van den zoon van Alpnaeus en van eene

overyenkgmtmetdeQtzassia.

Christeljkegemeentete Jerusalem en op120-

zuster van Marla (de moeder van J:z>#);

men vermeldt, dat hj na den dood van zjn

broeder Jaeobus aan het hoofd kwam der

Slm blrsk ofSsknbérsk,een Russisch gou- iarigen leeftjd onder Trql'
anus gekxaisigd

vernementaan den m iddenloop van deW olga, werd; zjn gedenkdag valt op den 18den Few as te voren een gedeelte van het Tartaar- bruart
l;- eneindeljkdievanMmeonde'
@rip

sche khanaatKasan,kwam bjdeverovering of Mmeon lgft
yllfe,
:,geboren omstreekshetiaar

van dit laatste (1552) onderdeheerschappp 390 te Sisam in Syrië;hj waseerstheràer,
van Joh'an IV de W reedet grootvorst van
Moskou en w erd in 1780 verheven t0t een
stadhouderschap.Nadat in 1854 de ten oosten
van de W olga gelegene gedeelten van dit

gouvernement bj het nieuwe gouvernement
Samara gevoegd zjn,heeft het eene uitgebreidheid van bjna 900 D geogr.m/l.Het
grenst ftal
zdegouvernementen Kasan?Nislné-

ging toen in een klooster,m aar verwisselde

ditverbljfmeteen eenzamen berg.Om steeda
digtbj denhemeltewezen,kooshj in420
zj
-ne standplaats op eene zuil.Hj overleed in
460 en vond weldranavolgerszjnerdwaasheid,die metden naam van k%tylieten werden
bestgmpeld.
Slm fer6pol of Dsimfer6pol de hoofdstad

Nowgorod, Pensa, Saratow en Samara en van het Russische gouvernement Taurië, in
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hetda1derSalgyraan den noordeljken voet zich de vermaarde badplaats W eiszenburg.
van hetgebergte van de Krim op een historiSim m s (W illiam Gilmore)j een Amerischen grond gelegen, is verdeeld in de Tartaarsche Oudstad metkleinehuizenennaauwe
straten en de regelmatig gebouwde Russische
Nieuwstad.Men vindter15Russischekerken,
alsmede eene Armenisch-Gregoriaansche,eene
R.Katholieke,eene Armenisch-Katholiekeen

kaansch dichter,geborenin 1806teCharleston
in Zuid-carolina, zond reeds op zjn 18de

gerschool voor Israëlieten, instellingen van

(
1833)'' - gGuryheRi
vers (1834)'' - rrhe
Yemassee'' - m'
partisan'',- CarlW er-

Jaar een bundelverzen in hetlit
ot,eerlang
doorandere gevolgd.In 1828 werdhj advocaat,bepaaldezich bj deJournalistiek,maar
verloor daarbj zjn vermogen.In 1832trok
eene Evangelische,- voorts:eenesïnagoge hj naarhetnoorden en legdeinhetvolgende
en eene moskee,een gymnasium voorJongens Jaar zjn voortreFeljk dichtstuk: pAtlantis''
en een voormeises,eenekweekschoolvoor ter perse.Daarnaverschenen van zjnehand
Tartaarsche onderwjzerg,eene hoogere bur- onderscheidene romans,zooals:pMartinFaber
weldadigheiden ruim 17000inwoners(1875).
Njverheid en handelzjn ervan weinig belang,maar tuin-en wjnbouw verkeeren er
in een bloejenden toestand.Nietvervan de

ner,,,- en' pThe damselofDarien,7,dievooral

in de ZtlideljkeStatengrootenbjvalvonden.
ln 1839 schreef hj zjnersouthern passages
stad heeftmen de bouwvallen van Neâpolis, andpictures''en kortdaarop zjnheldendicht:
door den Taurischen vorst SkLloer en zjne DFlorida''.O0k leverde hj eeneqeschiedenis
zonen omstreeks hetJaar100vöörChr.ge- van Zuid-carolina.Laterkeerdehpnaarzjne
sticht.Gedurende de heerschappj derKhans gebcortestad terug en schreef er den roman:
in de Krim ontstond op deplaats,waarthans 1,Marie de Bernie'res''en het gedicht: prrhe
Simferöpol zich verheft,hetTartaarsche Ak- city of the silent (1851)''.Voorts vermelden

Medsled (W itte Moskee),en in de17deeeuw w
j nog:p'
l'he sword andthedistaF (1853):'
,
bevond zich aldaar de residentie van den - psouth-carolina in the revolution'',- en
Kalgi-sultan(oyperbevelhebbervan hetleger). XEgeria orthoughts and counself0r thewayToen de Russlsche troepen in 1736 in de side''. Eindeljk bezorgdehjonderden titel:
Krim warendoorgedrongen,gavenzj destad
prjs aan de vlammen, en zj bleefna dien
tjdin eenkwjnenden toestand.In1783kwam
Ak-Medsled methetgeheeleschiereilandonder
de heerschappj van Rusland, ontving den

naam van Simferöpolen werdin 1802dehoofdstad van hetgouvernement.
Sim la,dezomerresidentievanhetBritsche

Keizerrjk in Indië,verheft zich in deprovincie Pendslaub aan de helling van het
Himalayagebergte,154 Ned.mj1tennoorden
van het spoorwegstation Ambala en werd in

1822 van den Radja van Keundal dooraankoop verkregen. In genoemd Jaar verrees er
het eerste Europésche huis,en in 1841 sleet
de Britsche Onderkoning erden zomer.Onder
de lords Dalhonsie en Lawrenee (1867) werd

A supplementto Shakespeare''deuitgavevan
7 drama's, die ten onregte aan Rhak.
v ere

worden toegeschreven, alsmede talrjke bjdragenintjdschriftenendagbladen.Gedurende
den Burgeroorlog stond hj a'
an dezjdeder
Zuideljken.
Sim on.Onderdezen naam vermelden *
'.
'
1
;
i
1
.
'
;
i
'I
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*
,
.
'
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j
I
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Simon,bjgenaamdPetrn'(zieonderPetrusj;
Mmon Zf Kana, bjgenaamd Zelotes (de
jveraar),een der agostelen van Jez%s,door
sommigen vereenzelvlgd met Simeon,terwjl
hj volgeny anderen het evangelie verkondigd
heeft in Egypte, Cyrene,M auritanië,Libye
en op de BrittannischeEilanden;- en Simon
de Toovenaar,te Samaria door PhLlippu gedoopt, maar door Petrus ernstig berispt,

omdat htlden Heiligen Geest.voor geld wilde
zulks eenegewoonte,en thanstrekken Jaar- koopen.- Naar hem wordt het verkrjgen
ljksvan Aprilt0tOt.
,
toberdehooesteambte- van geesteljke voorregten,ambten en bedienaren uit Calcoetta derwaarts.Tot de merk- ningendoormiddelvangeldofdooromkooperj
waardigste openbare gebouwen behooren er: met den naam van nsimonie''bestempeld.Zj
dat van de club, de scholen en de kerken. werd door Gregorins VI1 op de Synode te
Voorts ontbreektheternietaan goede,maar Rome (1075) met den ban bedrei
gd, maar
zeer dure hôtels,rjk voorziene winkels enz. bleeftotaan de Hervorming voor vele Pausen

De bljvende bevolking telt er 7-t0t 8000 eene bron van aanzienijkeinkomsten.
zielen, maar is er in den zomer ongeveer

Sim on.Onderdezen geslachtsnaam maken

verdlievoudigd.
wj gewag van:
Slm m e (De),eenezjriviervandeKander Auqvst AàldcA Mmon, lid der Duitsche
in Zwitserland, ontspringt onder den naam

Nationale Vergadering en geboren te Breslau

van Groote Simme in de bergwoestenj bj den 26sten october1805.Hj studeerde in de
den Rawylpas,vormtdenfraajenSimmenval, regten, trad in Pruissische Staatsdienst,was
loopt langs de badplaats An der Lenk en op verschillendeplaatsen alsregterljk ambtevereenigtzich bj Zweisimmen metdeKleine naarwerkzaam en zag zich eindeljka1sz00Simme.Verder stroomt zj dooreenekloof, danig benoemd in zjnegeboorteplaats.Zjne
bereikt daarna een dalen vereenigtzieh bj vlugschriften tegen de wetten van 29 Maart
W immis met de Kander. Zoowel het Ober- 1844,diehj gevaarljk noemdevoordeonafals hetNiedersimmenthalis rjk aan fkaaje hankeljkheid der regterljke magt,bezorgden
natuurtafereelen, vruchtbare Alpenweiden en hem vele vijanden,zoodat hj zjn ontslag

vette runderen. Aldaar w oont eene Duitsch nam en de brochure uitgaf: pM ein Austritt
gprekende,Protestantsche bevolking vanruim aus dem preuszi
schen Staatsdienst (1846)''.
18000 zielen.In hetNiedersimmenthalbevindt Een andergeschrift:pAnnehmen oder Ableh-
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nen''haaldehem een regterljk onderzoek op feuille van Binnenlandsche Zaken, doch in
den hals,maarde revolutievan Maartmaakte weerwil van zjnegematigdheid wegenseene
hieraan een einde.Nu werd hj afgevaardigd uitdrukking overdehuichelarj,waaraanmen
naarhet Parlementte Franktbrt,voegde zich zich schuldig maakte bj hetbeschrjven der
bj de linker zjde en vergezelde haar naar gevangenschap van den Paus.op aandringen
Stuttgart,waar hj zich gekozen zag t0tlid der clericalen door M ac A JA/I op eene
van het Rjksregentschap.Na de ontbinding krenkende wjze ontslagen (16 Mei 1877).
van het Rompparlement begaf hj ztch naar Daarna schreef hj artikelen in dagbladen.
Zwitserland en werd in September 1851 te dochJoeg in Julj1879deRepublikeinentegen
Breslauwegenszjnestaatkundigehandelingen zichin hetharnas,doordien hj in eene doorbj verstek t0tlevenslange tuchthuisstrafver- wrochte redevoering in naam dervrjheidin
oordeeld.Hj woonde t0t 1852 teMurg aan den Senaat,waarhj hetvoorzitterschap behetW allenmeeralsdirecteureenermaatschappj kleedt, protesteerde tegen de anti-clericale
t0t het delven van koper, en verdronk op onderwjswetvan Ferry.O0k heefthj in de
den 18den Augustus 1860 bj het baden in maand Augustus daaraanvolgende eene redegenoemd m eer. Kortdaarna verrees te Murg

voering gehouden te Nancy,ter gelegenheid

een gedenkteeken te zjner eere.Van zjne van de onthulling van het standbeeld van
gescbriften vermelden wj nog: pDas Preus- Tlûers,waarbj hj zjnepositie alsnmander
zischeStaatsrecht(1844)/',- rGeschichtliches naaste toekomst'' wist te handhaven. Van
iiber die preuszische Imm ediatkommission zjnetalrjke geschriften vermeldenwj:?Etu(1855)'',- en rD0n QuyûtederLegitimitët des sur la Théodicée de Platon etd'Anstote
oderDetltschlands Befreier(1859)''
(1840)''- rllistoirr del'écoled'Alexandrie
Imdwig s'izziol,1id van het Duitsche Parle- (1844- 1845, 2 dln)', - :,Le devoir (18544
m ent van 1848 en geboren in 1810.Hj w erd llde druk 1874)'5, - rLa réligion naturelle
advocaalteTrier,behoordeingenoemdParle- (1856)'''- 21Lalibertédeconscienceyl8s7l',ment t0t de uiterste linker zjde en was er ,!La liberte politique,,en rLa liberté civile
een der uitstekendste redenaarszjnerpartj. (1859;van beide 5de druk 1872)''- rL'ouNadat hj te Frankfort lid wasgeweestder vriére (18619 8ste druk 1876)''1- pL'&01e
Commissie van Dertig, vertrok hj methet (1864q8stedruk 1874)'',- ,:Letravail(1866;
Rom pparlement naar Stuttgart, nam in 1849 4de druk 1877)'',- pLa politique radicale
de wjk naar Zwitserland en werd te Trier (1868)'/, psotlvenirs du 4 Septembre (3de
bj verstek ter dood veroûrdeeld.Sedert 1855 druk 1876, 2 d1n)''
,- pLa réforme de l'enhield hj zich te Parjsbezig meteeneban- seignementsecondaire(2dedruk 1874)',,- en
kierszaak,doch verlietFrankrtjk in 1870 en DLegouvernementdeM.Thiers(1878,2d1n)''.
overleedteMontreuxden QdenFebruarj1872. M arie kgi-ol, geboren Jannasck, bekend
Hj schreef:!,Aus dem Exil (1855,2 dln)''. doorhaarjverinhetverylegen van gewonde
J'ules Frlzlçoïy Suisse & -ozz,een Fransch en zieke krjgslieden. Zj werd geboren den
wjsgeer en staatsman. Htj werd geboren te 26stenAugustus1824teDoberschau bjBautzen,
Lorient den 3lsten D ecem ber 1814,zag zieh stichtte gedurende den oorlog Van 1866 een
benoemd t0t professoraan deEcole Normale, hospitaalin haregeboorteplaatsen begafzich
vervolgens aan de Sorbonne te Parjs,werd kort daarop naar hettooneelvan den strjd,
in 1848 lid der Nationale Vergaderinr,en Om aan de verbetering van de lazareths en
behoorde hiert0tde gematigde republikelnen, aan het vervoer van kewonden hare zorg

terwjl hj zich hoofdzakeljk met onderwjsaangelegenheden bemoeide.Toen hjweigerde,
den eed van hulde afteleggen aan Lodewqk
Napoleon, ontving hj den 13den December
1851 zt
jn ontslag. In 1863 werd hj lid van

te wjden. Na haarterugkeer werd haar het

opzigt toevertrouwd op devormingvan ziekenverpleegsters van w ege de Albertvereeniging.

Vooralontwikkelde z'
j eene ongemeenewerkzaamheid in den oorlog tegen Frankrjk en

deAcadémie desSciencesmoralesetpolitiques schreef:oMeine Erfahrungen aufdem Gebiete
en tevensafgevaardigde naar hetW etgevend der freiwilligen Krankenpiege im deutsch-

Ligchaam ,waar hj totde oppositiebehoorde. französischen Krieg 1870- 1871 (1872)''. In
In December 1867 hield hj eene merkwaar- 1872 stichtte zj te Loschwitz bj Dresden
diqeredevoering terbestrijdingvan desouve- eeneherstellingsplaatsvoorinvaliden en overrelniteit van den Paus.X'
a den valvan Na- leed aldaar den 24sten Februarj 1877. Ook
poleon III (4 September 1870) werd hj lid schreefzj een boek,getiteld:pKrankenpiege
van hetgouvernement der Nationale Verdedi- (18
S;g)''.
ging en minister van Onderwjs, den 8sten
lm onianen zjn volgelingen van Simon
Februarj 1871 lid derNationaleVergadering, de Toovenaar (zie onder 8Lmon4.
waar hj zich bj de gematigde linkerzjde
Sim 6nides,bjgenaamdJamboqrapl
tns,een
voegde,enden 19denFebruarjwederminister Grieksch dichter uit Samos,bragtomstreeks
van Onderwjs.Z% derzjneliberalebeginselen het jaar 650 vôôr Chr.eene Samische volkte verloochenen betoonde hj zich vrjgevig planting naar Amorgos en schreefeen hekel-

jegens de clericalen en hield zich staande in dieht op de vrouwen, o.a.uitgegeven door
zjne betrekking t0t kort vôôr den va1van Weleker (1835).- Denzelfden naam droeg

Tl
ûers (Mei 1873).In December1875 werd een beroemd Grieksch lierdichter, geboren in
hj lid der Fransche Académie en senator 556 vöör Chr. te Julis op het eiland Ceos.
voor levenslang. Den 13den D ecember 1876

Op eene uitnoodiging van Hi
pparchu begaf

werd hj eersteminister,belastmetdeporte- hj zich naar Athene, wMr hj met eene
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elegieopdebjMârathongesneaveldeheldende gom, suiker uit suikerriet,enz-, terwjl er
overwinning behaalde en de overige oorlogen o0k jzer, goud en edelgesteenten worden
tegendePerzenbezong.Hjgenootdenvriend- aangetroFen.De hoofdplaats draagtdenzelfden
schappeljken omgang van m pparchnsenlater naam .
Simpan.q, eene der4 groote buitenwjken
vandeaanzienljkstemanneninThessalië,doch
vertrokop 8ojarigenouderdom naarSyracuse, van de stad Soerabaja op Java.Menvindter
waar hj in 458 overleed,nadat hj t0t56- fraaje buitenverbljven en hetresidentiehuis,
maal t0e de zegepraal in den dichterljken oorspronkeljk het tjdeljk verbljf van den
wedstrjdhadbehaald.Hjschreeftrium:iederen gouverneur-qeneraal.Voortsheeftmener:een
op deoverwinningen derGrieken bj Salamis grootmilitalrhosqitaal,een scheikundig laboen Artemisium,dithyramben,hymnen,paeonen, ratoritlm ,eene artllleriekazerne,eenbuskruidpartheniën enz.,en onderscheidde zich vooral magazjnenz.- W jdersdragenonderscheidene

door zjne klaagliederen (threni).Van zjne rivirren op Sumâtra den naam van Simpany.
puntdichten zjn meer dan 100 bewaard ge- Slm plon (De),inhetItaliaansch Sempione,
bleven,en onder deze is dat op het grafder een bergpas over de W alliser Alpen (2010
Spartanen bjThermopylaehetmerkwaardigst. Ned. el hoog), is alzoo genoemd naar het
Fragmenten zjnergedlchten werden 0.a.ver- Duitsche dorp Simpeln,aan dezuideljkehelzameld en uitgegeven door Bergk in zjne ling gelegen. Hier had men te voren ten be1:Poetae Graecilyrici(1866)''en doorHartnng hoeve van het verkeer tusschen het dalvan
de Rhône en dat van de Tosa,tusschen het
ln zjnepGriechischeLyriker(1857),,.
Sim onie,zie onder Simon de Toorenaar.

Simons.Onderdezennaam vermeldenwj:
Menno z
9ï-0.:(zie onderdezen naam).
Adam &-op,
:, een verdiensteljk Neder.
landsch letterkundige e11 dichter,geboren te
Amsterdam den25stenFebruarj1769.Hjwerd
student aan het athenaeum aldaar en twee
Jaarlateraan de hoogeschoolteLeiden,zag
zich in 1792 bevorderd t0lproponent,werd
in het daarop volgende Jaar predikant aan

meervan Genéve en hetLagoMaggioreslechts
een smalpad,alleen bruikbaarin hetgunstige

jaargetjde,totdatNapoleon I in 1800- 1806

denthansbestaandenkunstwegdeedaanleggen,
waaraan 18 millioen francs werden besteed.

De
breedte van dezen Fqg bedraagt 8-9
Ned. e1, de helling 6- 7//0. Van Brieg t0t
Sesto Calende moesten 611 groote en kleine

bruggen, 7 gaanderjen en Q0 wachthuizen
gebonwd worden.Nabj bethoogstegedeelte

de Vuursche, in 1799 te Thamen aan den van den pas verheft zich hetSimplonhospice,
@@'
* 12-tot13000
Uithoorn, en aanvaardde den 25sten Maart in 1825 voltooidjWaarJ*aarjDKs
1816 de betrekking van hoogleeraar in de reizigers w orden geherbergd.
Nederduitsche letterkunde en welsprekendheid
Sim rock (Kar1Joseph),een verdiensteljk
te Utrecht. Hj overleed te Amsterdam ten dichter en taalkenner, geboren te Bonn den
huizevaneen zjnerzonenopden5denJanuartj 28sten Augustus 1802,studeerde aldaar in de
1834.Hj onderscheidde zich in hetgezellig regten, zette in 1832 te Berljn zjne oefe-

verkeerdoor ongemeenegeestigheid.Van zllne
gedichten vermelden wj:oGedichten (1805)'',
- 99De waarde van den mensch,in 3 zangen
(1814)M,- srAlexander,Keizer aller Russen,
in3zangen (1815)'',- rverstrooidegedichten

ningen voortentrada1sregterljk ambtenaar
in staatsdienst.Behalve vele bjdragen in tjdschriften en Jqarboekjes leverde hj eene vertaling van het xNibelungenlied (1827; 32ste
uitgave 1876)'' gevolgd door eene Van den

(1822)''1- rHethuiseljk leven (1823)''1- DArm en Heinrich'' van H artmann TOn
en rverzameldepoëzj(1834)''
.Voortsleverde (1830; 2de druk 1875)en doore0n bundel
hj onderscheideneredevoeringenen verhande- rom ance8. Daar hi.J de Julj-omwenteling ilz
lingen,bjdragen in verschillendetjdschriften het gedicht: XDie drei Farben'' met #eestenz.- Zjn Jongste zoon dr.G.Rimons werd drifthadbegroet,ontvinghj dooreenkablnetsachtervolgensdirecteurderDelfscheacadémie, besluitdes Koningszjn ontslaguitdestaatsminister van Binnenlandsche Zaken,lid van dienst. Nu bleef hj nog 2Jaar te Berljn en
den Raad van State,voorzitter der Konink- vestigde zich toen op zjn landgoed Mensen-

ljkeAcadômievan W etenschappenen1idvan
de Tweede Kamer der Staten.Generaal.
Sim pang.Onderdezennaam vermeldenwj:
Simpan.q,een rjk in de W ester-afdeeling

van Bornéo. Het grenst in het noordwesten
aan Koeboe en Pontignak, in bet noorden
aan Meliouw en Sangouw ,in het oosten aan
Sedakouw en Matan,in hetzuiden aan Matan
en Soedakana en in het westen aan Koeboe
en de straatvan Karimata.Hetisonderworpen
Mn een Panoembahan.Men heeft er eenige
rivieren,en eene bergketen strekt er zich uit
van het zuidwesten naar hetnoordoosten.De
luchtstreek is er gezond, en de bevolking
telt er om streeks 16000 zielen,onder welke

berg bj Bonn,waarhj zich onverdeeld aan
zjn letterkundigenarbeidk0n wjden.Hebben

Grémm ,Laehmann enz. door hunne geleerde
geschriften den toegang geopend tot de mid-

deneeuwsche poëzj, aan Simroek moet de
verdienstewordentoegekend,dathjdeliederen
derOud-Duitschezangersdoorzjnevoortreffeljke vertalingen onderhetbereik heeftgebragtvan hetvolk.Opdevermeldegeschriften
volgden:pzwanzigLiedervon denNibelungen,
nach Lachmanns Andeutuqgen wieder hexge-

stelt(1840)'',- pGedichteW althersv0n der

Vo
gelweide (1833, 2 dln; 6de druk 1876)''
,
val und Titurel,von W olfram von
rparci
Eschenbach(1842;5dedruk1876)'',- rReineke
zich 1Q000 Dalaks bevinden. De bosschen Fuchs (184542dedruk 1847)''
,- llDergute
leveren er goed tim merhout;voortsverzamelt Gerhard vop Köln, v0n Rudolf von Ems
men er: rotan,wilde muskaatnoten,kaneel, (1847;2dedruk 1864)'
/,- pDieEdda(1851;
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5dedruk 1874)'',-- p'
rristan und Isolde,von
Gottfried v0n Straszburg (1855, 2 dln;2de
druk 1875)'', - rHeliand (18569 2de druk
1866)''1 - rBeowulf (1859)/'1- rDer W artburgkrieg (1858)'',- pLiederderMinnesënger
(1856)'',- pFreidanksBescheidenheit(1867)',
oher und Maller (1868)9' - rsebastian
rlu

Brants Narrenschif (1872)',,enz.MetEehtermeiier en Henschelschreefhj: rotlellen des
Shakespeare in Novellen,Mârchen und Sagen
(1831,3 dln;2dedruk 1870,2 dln)''.Voorts

leverde hj eene bewerking der rDeutsche
Volksbiicher (1839-1843 en 1844- 1867,13
dln;2dedruk 1876)''.T0t de stukken,die in
zjn rlleldenbuch (1843-1849,6 dlnl'' zjn
opgenomen,behooren:de rGudrun (8stedruk
1873)''1 de rSiegfriedssage' en eenige epi-
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alspresidentwerkzaam was,totdathj tegen

het laatstvan Mei1849 het lidmaatgchap der

Vergadering nederlegde. Hj wist de vaak

stormachtige beraadslagingen met schranderheid,overleg en vastheid te leiden.In Novem-

ber en December 1848 was hj te Berljn als
rjkscommissaris werkzaam, om de volksbeweging t0t kalmte te brengen, en den 3den

April1849 bevondhj zich aan hethûofdder
deputatie, welke den Koning van Pruissen

zjne verkiezing t0t Duitsch Keizeraankondigde. In den zomer van 1849 werd hj door
zjnevaderstadt0tafgevaardigde gekozennaar

de Pruissische Tweede Kamer en schitterde
hier als een van de beste redenaar: der con-

stitotionêle partj. In 1850 was hj lid van

het Volksparlement te Erfurten zag er zich

soden, welke in het pNibelungenlied'' ont- t0t voorzitter benoemd.Sederthetnsaarvan
breken. Het epos: oW alter und Hildigunde'' 1852bepaaldehj zich bj zjneregterljke en
heeft hj naar het Latiln bewerkt,- voorts académische betrekking. Eerst in 1859 werd

afhjhetjlAmelungeniled''en de rWilkina- hj weder lid van de Tweede Kameren besage''in het licht.O0k heefthjeenigedrama'
s kleeddeer in 1860 en1861hetvoorzitterschap.
van Shak&pere,alsmede de rFrithjofsage'' in In 1860 werd hj vice-president en in 1869
het Duitsch overgebragt, en dichtte daaren- eerevoorzittervan heth0fvan appélteFrankboven:pRheinsagenausdem MundedesVolks fort aan de Oder. Zoowel de constituérende

und deutscher Dlchter (1836;7dedruk 1874)'', a1sde eerstegewoneRjksdagvandenNoord-

Bertha die Spinnerin (1863)'',- 2,Le(18444 bloemlezing?1863)'',- en oDeutsche
Kriegslieder (1870)''.Van zjne prozawerken
vermelden wj: rHandbuch der deutschen
-

r

Duitschen Bond en het Tolparlement kozen

genden (185543:ledruk 1876)1'
,- pGedlchte hem in 1867 t0tvoorzitter,zoodataan hem

Mythologie (1853- 185544de druk 1874)''

de taak werd opgedragen,hetadres van den

Rjksdag aandenBeschermheervan denNoordDuitschenBond(3october186:)opdenburgt
Hohenzollern, alsmede hetadres van 10 De-

XAltdeutschesLesebuch inneudeutseheSprache

cember 1870,waarbj aan koning W ilhelm de
(1854; 2de druk 1*59)''
, - mDasmalerische waardigheid van Duitsch Keizer werd toege-

und romantische Rheinland (4de druk 1865)'',
e deutschen Sprichwörter (1846; 2de
rDi
druk 1863)'',- ,rlliegeschichtliche deutschen
Sagen (1850)'', rDie deutschen Volkslieder
(185142de druk 1871)'''- J1Die Nibelungen.
stropheund ihrUrsprung(1808),,- rDeutsche

kend, aan laatstgenoem de te Ver8ailles over

te brengen.Ook de Duitsche Rjksdag koos
hem tot voorzitter, doch in 1874 weeshj
wegens zjne wankelende gezondheid eene
herkiezing van de hand en verlietin 1877 de
staatkundige loopbaan.Hj wiststeedsde deMërcben (1864)'',enz. Sedert 1850 was hj battenm8tgrooteonpartjdigheidtebesturen,en
hoogleeraarin de Duitsche letterkunde aan de van zijnegeschriften noemen wj:rGeschichte
universiteitin zjne geboortestad,en overleed des éönigsbergerObertribunat''.- Zjnzoon
Bernhard,sedert1877 gewoon hoogleeraarin
aldayr den 18denJulj 1876.

Slm son ,de nationale held derIsraëlieten, de geschiedenis te Freiburg, gaf de mlahrbehoorde t0t den stam van Dan,bezat eene biicher des frsnkischen Reiehs unterLudw ig
verbazende ligchaamskrachten bragtgedurig dem Frommen (1874- 1876, 2 dln)'', in het
groote schadetoe aan de Philisttinen,welke licht.
ln die dagen over Israël heerschten. Men
Sinaï ofHoreb,isde naam van een berg

vindt het verhaal zjner heldendaden en lot- in het zuideljk gedeelte van het Sinaïtische
gevallen in Richteren XIII- XVI.Het bljkt schiereiland,waar het Isxaëlietische volk ten
intusschen dat deze Hebreeuwsche heldensage tjde van M ozes de W et der Tien Geboden
veel overeenkomst heeft met die van den ontving.Ofdit geschiedde bj den hedendaagPhorniciscben Héraelh (Hércllés).
schen Dslebel Moesa (Mozesberg,2244 Ned.
Slm son (MartinEduard),eenverdiensteljk el hoog), bj den meer noordwaarts gelegen
Duitsch regtsgeleerde,geboren te K önigsberg Catharinaberg (2602 Ned.elhoog)ofbj den
den loden November 1801, studeerde aldaar meer noordwestwaartszich verheFendenSerbal
in de regten,bezochtvoorts de hoogescholen (2052 Ned.el h00g),is nietmetzekerheid bete Berljn en te Bonn, alsmede deécolede slist,hoewelmen vrtJ
'algemeeneerstgenoemden
droit te Parjs,hield in 1831te Königsberg berg a1s dien der wetgeving beschouwt.Het
voorlezingen over het Romeinseh regt en zag geheel
e gebergte (DsjebelToer),waartoede
er zich in 1833 t0tbuitengewoon en in 1836 Sinaï behoort, is woest en rotsachtig. van
t0tgewoon boogleeraarin de regten benoem d. vele enge, doorgaans waterlooze dalen doorIn 1916 werd hj raadsheer in hetgeregtshof sneden en bestaat uit eene kern van onbe-

van het koningrjk Pruissen te K'
önigsberg groeid oorspronkeljk gesteente (graniet,poren in 1848 afgevaardigd naar de Nationale phier,glimmerleien dioriet),naar de zjde
Vergadering te Frankfort,waar hj aIs secre- der kust met zandsteen en verder met kalk
taris, daarop alsvice-president en eindeljk bedekt. ln eene dalkloof aan den voet van
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den Dslebel Moesa ligt hetkloostervan St. Arabieren onder Kaaim veroverd.Sedert 746
Catharina (1528 Ned.elhoog),dat0g eene washetonderworpenaandeheerschappj van
vesting geljkt en,naar men meent,ln 527 de Koningen der Radsjpoeten;in 1025 werd
door den Byzautjnsöhen keizer Jwstinianlu, het overwonnen door de Gltasnawiden, in
werd gesticht.Drie Ned.mj1vandaar(2097 1210 verwoest door de Mongolenhorden, en
Ned.elhoog)verheftzichdeKapélvanElos, het bleefnu onder hetgezag der Mohamme-

diederwaartsvluptte,nadath!jdeBaëlpriesters
aan de beek Klson had gedood.Vanhier bereiktmen in 3/4deuurgaansden t0pvan den
Sinaï,waareenekerk verrjst,hethoofddoel

danen,die ermetmilitair despotismusregeer-

den.In 1591werd Sindhbjhetrjkvan den

Groot-Mogol te Delhigevoegd,in 1740 door

Nadir-k
îjaeh van Perzie metruim 2millioen

der bedevaarten. Dââr, zoo zegtmen, stond gulden sehatting bezwaardj om vervolgens
eens M ozes,toen de Heerljkheid des Heeren onder eigene Vorsten de souvereiniteit te er-

hem voorbjging. In eene kleine,daarnaast kennenderDoeraniteKandahar(Afghanistan).
gelegene m oskee brengen de Bedoeïenen hem

In 1758 werden er de eerste Engelsche fac-

hedrn tel!dage n0g dieren ten oFer.
Slnapls,zie Mosterd.

torjengestichten in 1775nam deheerschappj

van het vorstenhuis der Koloera of Talpoer,

Slndh , eene provincie in het Britsch-ln- die het land onder den titelvan emirregeer-

dische presidentschap Bombay,grenst in het den,een einde.Botsingen metde Engelschen
zuiden aan den Katsj en de ArabischeZee, sedert het einde der 18de eeuw leidden t0t
inhetwestenaanBeloedsjistan,inhetnoorden verstoring van den vrede,zoodatin den ooraanpendslaubeninhetoostenaandewoestjnen l0g van 1843 Sindh in eene Engelsche provan Radslpoetana,en teltop 2318 D geogr. vincie herschapen werd.
mjl bjna 2200000 inwoners.Hetmiddenste Sindoro, een berg op Java op de grens
gedeelte,van de Indus doorkronkeld,is zeer van Pekalongan en Bagelen,heefteenehoogte
welvarend en op die plaatsen,waar men d: van 3300 Ned.el,is aan de benedenste hellanden op eenekunstmatigewjzebesproejen ling met tabak, k0ol enz., hoogar op met
kan, zeer vruchtbaar;de Engelschen hebben rjst beplanten verder met bosch begroeid.
er dan o0k vele kanalen doen graven.Naar De laatste uitbarsting van zjn krater had

de westzjde rjst hetda1 van deIndus t0t plaats in 1811, en men vindt aan zjn voet
naakte hoogvlaktentom allengs in het Hala- vele overbljfselen der Oudheid.
of Soeleimangebergte over te gaan.Naar het
Sinecure,afkomstig van de Latjnsche
oosten strekt eene onafzienbare vlakte zich
uit,eindigend in dewoestjn Thar.De Indusdelta bezit een zouten kleigrondqzj isongezond en schier ongeschikt voor den plantengroei.Over het geheelheeft Sindh een droog
klimaat met eene regenhoeveelheid van 100

woorden:sinecvrl (zonderzorg),isde naam
van een ambt, dat aanzienl
jke inkomsten
oplevert zonder van den titularis veelwerk
te vorderen.

Singapoer of Mngapore (Leeuwenstad),

een Britsch eiland bj de zuidpuntvan het

t0t 250 Ned.streep.Opper-sindh yeljkt op schiereiland Malakka en doûreen smalkanaal
de heete zandwoestpne
- n van hetAfrlkaansche van het vaste l
and gescheiden?teltop 101/c

binnenland?en in Beneden.sindh bedraagtde D geogr.mjlongeveer 110000 lnwoners.Het
gemiddelde Jaarljksche warmtegraad aan de is in 1819 doorde Britsch-oost-lndischeComkustn0g251/:0C.Devoornaamstevoortbreng- pagnie van den sultan van Dîjoltor dooraanselen van dit gewestzjn:rjst,gerst,tarwe, koop verkregen. Het hoogste punt van het
katoen enoliehoudendeyewassen;slechts20/0 eiland verheftzich 157 Ned.elboven de o?dergeheele oppervlakte lseronder denpioeg. pervlakte der zee. Hetklimaatiser vochtlg
M en heeftervele schapen ,kameelen enezels, en voor Europeanen niet ongeschikt,degrond
en hetaardewerk,het leder en detapjten zeer vruchtbaar.De bevolking bestaathoofd-

van Sindh zjn vermaard.De inwoners zjn zakeltik uit Chinézen (58000),- voorts uit
er vredelievend en goedaardig,tnaar veelon- Malejers enz., terwjl er slechts 350 Eurobescbaafder dan hunne naburen. Zj spreken peanengevondenw orden.Deevenzoogenoem de
het Sindhi, eene Arische taal,maar ten ge- stad,aan de zuidkustgeiegenenmetChinézen,
volge van veroveringen en volksverhuizingen Malejers en Europeanen bevolkt,is de zetel
metPerzischeenArabischewoordenvermengd van den Britschen gouverneurderStraitSettle-

en tevens met een aanmerkeljk Drawidisch mentsen heeftzich sedert1819,toen zjeene
element, zoodat het Sindhi m eer van het vrjhavenwerd,vaneenellendigzeerooversnest
Sanskriet verschilt dan de overi
qe van dit t0t een aanmerkeljk handelsstation tusschen
laatste afstammendetalen.Men bezlgtervoorts Vöôr-lndië en China ontwikkeld.Zj is de
het Arabisch schrift. Sindh is verdeeld in 5 aanlegplaatsvan4Européschestoombootljnen,
districten.Hyderabad is er dehoofdplaats,en

Karatslidevoornaamstehaven.- Indedagenj
toen Aleœandr de Groote derwaarts trok (325
vöör Chr.),was Sindh onder4 vorsten verdeeld. In de 3de eeuw werd het korten tjd
eene provincie van het Grieksche rjk in
Badrie
-,en bj den aanvang onzerJaartelling,
de wjkplaats der uit Centraal-Azië naar
Indië opgerukte Turksch Tartaarschestamm en
der Indo-scythen. In 695 werd het door de

die er één- of tweemaal in de maand hare
vaartuigen brengen en alzoo de gemeenschap
bevorderen tusschen onswerelddeel,Oost-Azie

enAustralië,terwjlertevenshetverkeermet

Noord-Am erika onderhouden w ordt.M en heeft
ergroote scheepstim merwervenenmagazilnen.
Het d0k is erm et eene lengte van 120 Ned.
eluitde rotsgehouw en,endegrootsteschepen
kunnen er aanleggen aan de kaai,die eene
lengte heeftvan 360 Ned.e1.

SINGKEL- SINTENIS.
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Singkel,eenvoormaligrjkleopSumâtra'
s daarkoloniëndeedverrjzen.DoorPl
tarnaeesh
westkust, vroeger door een onafhankeljken koning van Pontus,van harevrjheidberoofd
Radla bestuurd,werd in 1840 doordeNeder- (183), werd zj onderdiensderden opvolger,

landers veroverd, zoodat het thans eene af- M itltrldates de Groote,die er het levenslicht
deeling uitmaakt van de residentie Tapanoeli. had aansehouwd de residentie der Koningen
Dezeafdeelinggrenstin hetnoorden aan Atsjin: van Pontus en door genoem den Vorstuitge-

in hetoostenaandelandschappenSimpangkirl legdenaanmerkeljk verfraaid.Gedurendeden
en Simpang Kanan en het door Batta's be. Derden Mi
thridatischen oorlog (7Q)werd zj

woonde Daïri,in het zuiden aan de afdeeling door Lueull'
ts veroverd en vrj verklaard,
Baros en in het westen aan de lndische Zee. doch in 45 vôör Chr. bragten de Romeinen
T0t deze afdeeling behooren de Banjak-eilan- eene kolonie deraaarts. In de dagen van
den. Men heeft er een commies.ontvanger, RtrabowasSinopenogaltjdeeneaanzienljke
tevens havenmeester, belast met de strand- stad.Sedert1204 behoordezj t0thetKeizer-

vonderj. Het land is eene groote alluviale rjk Trebizonde, maar werd reeds in 1214
vlakte, met moerassen en w ouden bedekt en dpor de Seldsjoeken veroverd,waarna zj het
van de rivier van Singkelmetharezjrivieren hoofdbolwerk werd van den roofstaat Kastadoorkronkeld. Er waajen geregeld land- en moeni.ln 1461 werd zj doorsultan M ohamzeewinden.Men heett er in hetalgem een een

med 11 inyenomen,en na dien tjd bleefzj
rjken plantengroei, maar de ellei
ldige toe- in het bezlt der Turken. De tegenwoordige

stand der wegen maakt het reizen er zeer stad, S'
JAZJI geheeten,is de hoofdplaats eener
bezwaarljk.T0tdewildedieren behoorener: liwa in hetTurkscheelaleetKastamoeni,de
de orang-oetang, hethert,de rhinôceros,de zetelvan een Griekschen aartsbisschopeneen

beer,de boschkat,de koningstjger,de 01i- stoûmbootenstationqzj heeft eeniqe vestingfant, de krokodil, enz., - en men heeft er werken, eene door 2 forten beveillgde haven
veel visch.Voûrtszjn erdemuskieten eene en 8 tot 10000 inw oners. Hier werd op den

geweldige plaag. De bevolking, ruim 2000
zielen tellend, is er luij onwetend en arm ;
velen houden er zieh bezigmeteenigenhandel
in benzoïn, kam fer, rotan, timm erhout en

30sten November 1853 eene afdeeling der
Turksehe vloot door den Russischen viceadmiraalNaeltimow geheelvernield en de stad
grootendeels verbrand.
getah-pertsja,- voortsmethetbereiden van
Sintang, een rjk ill Bornéo's W esterbruine suiker en met het ontbolsteren van afdeeli
ng,qrenstin hetnoorden aanSilat,Sapadi. De rivier Singkel is er voor grpote waitenSallm bouw ,inhetoosten en zuidoosten
schepen bevaarbaar,en in de hoofdplaatsvan aan het stroomgebied van de Melawi,in het
dien naam bevindenzich Nederlandscheambte- zuiden aan Pinoh en Matan en in hetwesten
naren,benevens een klein garnizûen.
aan Sapauk en Blitang.D e bevolking telt er
Sinigaglia, eene stad in de Italiaansche ongeveer 57000 zielen, onder w elke zich
provincie Aneona,aan de Adriatische Zee en 52000 Dajaks en 4500 Malejers bevinden.
aan den spoo1'Weg Van Bologna naarAncona, D e voornaamste voortbrengselen des lands
is de Zetel van een bisschop, beziteen ly- zjn:rjst,rotan en was.O0k wordter hier
céum 2een gymnasium ,een seminarium ,eene en daargoud gedolven.De Vorstvan Sintang
technlsche school, eene hoofdkerk en onder- voert den titelvan Pangeran Dipati.Deevenscheidene andere kerken,eenerjkesynagoge, zo0 qenoemde hoofdplaats ligtaan het vereen grooten schouwburg, een hospitaal,een eeniglngspuntderrivieren Melawien Kapoeas
vondelings- en een w eeshuis, eene kleine op 001'30/ N.B.en 111033/0.L.van Greenhaven,een zeebad,een levendigen handelen wieh. Zj telt ongeveer anderhalf honderd
11000,maar als gemeente dubbelzooveel,in- huizen en is door palissaden van jzerhout
woners. Deze stad werd door de Gallische omgeven.Op de rivier wonen velekooplieden
Senonen - vandaar Skna Gallica - gesticht, op vlotten. M en heefter een paleis van den

kwknde in de middeneeuwen,maarontving
laterdoorhare Juljcjaarmarkt,degrootste in
Italië,een nieuwen bloei. Zj is de geboorteplaatsvan dezangeres Catalani(1784)envan
paus Pi'
u.
%IX (1794).

Pangeran Dipatien eene moskee.
Slntenis (KarlFriedrich Ferdinand),een
verdiensteljk regtsgeleerde,geboren teZerbst
den 25sten Junj 1804, studeerde te Leipzig

en te Jena en vestigde zich in 1825 a1s ad-

Sinope , eene Grieksche kolonie aan de voeaat in zjne geboortestad. Met anderen
Zw arte Zee, op de smalle strook van een sloeg hj in 1829 de hand aan de eerste
klein rotsachtig schiereiland van het Klein- Duitsche vertaling van hetncorpusJurisciAziatisch landschap Paphlagonië tusschen 2 vilis (1830- 1834, 7 dln)'',waarop dievan

natuurljke havens,werdvolgensdesagedoor een uittrekselvan het pcoxpusJuriscanonici
A'utolyens,een reisgenoot van Jason,gesticht. (1834- 1839, 2 dlnl''volgde. Na de uitgave
Jen Handbuch des gemeinen PfandIn werkeljkheid isSinopeeeneoud-Assyrische Van zi
volkplanting, die zich evenweleerstontwik- rechts (1836):'werd hj benoemdt0tgewoon
kelde, toen zj het eigendom wasgeworden hoogleeraar te Gieszeny en in 1841 werd hj
der Grieken.De eerste kolonisatie vondplaats 1id van de regéring en van hete'onsistorie te
omstreeks hetJaar 750 vöör Chr.,de tweede D essau, in 1848 1id van hethooggeregtshof
in 632.Sinope,doorhare ligging begunstird, aldaar.In 1850 nam hij zitting in het Parw erd eerlang eene magtige koopstad, wler lem ent te Erfurt 0n werd hj tevens tweede
gebied omstreeks hetjaar 400 zich uitstrekte president van hetgemeenschappelt
lk hoojgetot aan de Halys,terwjl zj zelve hier en regtshot'van Anhalt-Dessau en Köthen.Bp de
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vereeniging dezer beidehertogdommenin1853 gangen,de talrjke kloosters enz.geven aan
zag hj zichbevorderdt0tpresident,- voorts Sion een middeneeuwsch voorkomen.Hetbiswerd hj in 1862 lid van hetKabinetin An- dûm werd er reedsin de 6de eeuw gesticht.
halt-Dessau en in 1863 g.
zheimraad in werkeSioux pf Daeota's is de naam van een te
ljke dienst.Toen inditJaarAnhalt.Bernburg voren magtigen stam der Indianen in Noordaan Deasau werd toegevoegd, zag Mntenis Amerika.Hunne nakomelingen,thans totomzich belast met de taak, dat land in bezit streeks 14000 geslonken, bewonen er het
te nemen en bevond zich eerlang aan het binnenland aan beidezjden van deMissouri.
hoofd van hetministérie voor geheel Anhalt. Zj zjn uitmuntenderuitersenJagers,diedes
Met den Erfprins nam hj in Augustus 1863 zomers de bulels vervolgen in de prairieën
deel aan het Vorstencongrèste Frankforten en des winters hunne hutten opslaan aan de
was in 1866 en 1867 vertegenwoordigervan oevers van rivieren en m eren. Zie 0ok onder
Anhalt in den raad van den Noord-D uitschen Dacota. - xht'lz City, eene stad in den
Bond.ïn hetbegin van 1868werd hjgepen- Noord-Amerikaansehen Staat Jowa, is een
sioneerd en overleed teDessauden zdenAugus- belangrjk vereenigingspunt van spoorwegen,
tus vandatJaar.Van zjnegeschriftenvermel- bloeit door een levendigen handel en telt
den wj: rDaspraktische gemeineCivilrecht 34000 inw oners (1875).

(
1844-1855,3 dln;3de druk 1868-1869)'',
-

Sipahisofk
%palti(krjgslieden in hetPer-

en linnenstoFen,eenbelangrjkenopiumhandel
en omstreeks28000 inw oners.Deze staddroeg
in den oud.Egyptischen tjd denzelfden naam
en wasgewjd aan den g0d Apheroeqsjakals
en welven behoorden ert0tdegewjdedieren,

ren zich meestal te Athene als dienstboden,
alsook te Smyrna en te Constantinopel. In
de dagen der Oudheid had men er vermaarde

en rAnleitung zum Studium des birger- zisch), soms 00k seapoys geheeten,zjn in
lichen GesetzbuehsfiirdasKönigreich Sachsen Centraal-Aziëmannen vanadel,dieintjdvan
oorlogeen zekeraantalsoldatenterbeschikking
(1864)''.
Sinus, zie GonLometrie.
moeten stellen van den Vorst.ln het BritschSioet ofAssioet,de hoofdstad van O?Per- Indische Keizerrjk geeftmen dien naam aan
Egypte, op den linker oever van de Nkl,is de inboorlingen,die a1s soldaten dienen.
het eindstation van den Egyptischen spoorSiphnos,thans Mpkeno ofMfanto geheew eg,de zetelvan hetprovinciaalbestuur en ten, een Grieksch eiland van de groep der
van een Koptischen bisschop en de voor- Cycladen,4 geogr.mj1ten westenvanParos
naam ste stapelplaats van den handeltusschen gelegen, telt op omstreeks 2 D geogr.mjl
Caïro aan de eene zide en Foer en Sennaar 5700 inwoners.Hetis welisw aarrotsachtig,
aan de andere. M en heeftereen aanzienljk maar tevens vruchtbaar; m en verbouwt er:
paleis,vele m oskeeën,onderscheidene fabrie- graan,katoen,vjgen,olie enz.Ook worden
ken, vooral ter vervaardiging van katoenen er honig, was, stroohoeden en sm eltkroezen

uitgevoerd.DeJongelingen en meislesverhu-

goud-en zilvermjnen.In hetmiddenvanhet

wier mummiën er in grooten getale voorhan- eiland heeft men het stadje StawriofApolden zjù,weshalve deGriekenhaarLycöpolis lonia met 1Q00 inwoners,en op de oostkust
op eene sterk bevestigde rots het dorp Kas(W qlvenstad)noemden.
Slon.Onderdezen naam vermelden wj: tron ofSeraglio met 750 inwoners.
Mon:een heuvelteJerusalem,waaropreeds
Siphonia,zie Kaoetqioek.
de Jebusiten een burgthadden gestieht,die
Sir, afkomstig van het Fransche woord
door Danid veroverd en veraterktwerd. Na sire (sieur, senior), is in Engeland de titel
dien tjd was deze heuvelhetbovengedeelte van een baronet en knight en wordt vöör

der stad, terwjlthans slechts de noordeljke
helft dezer hoogte tot Jerusalem behoort en
de zuideljke stadsmuur er overheen loopt.In
het w esten en zuidwesten daaltdeze heuvel
steilaf naar hetda1 Hinnom.Bj de prot
bten

en dichters des ouden Verbonds draagtde
geheele hoofdstad wel eens den naam van
Sion, vooral dat gedeelte, waar de tempel
zich verhieftofschoon deze op den bergMoria
was gebouwd. In de middeneeuwen werden
vele kloosters in Nederland met den naam
van Sion bestempeld.
Sion, in het Duitsch M tten,het k%edun%m
der Romeinen, thans de hoofdstad van het

den doopnaam geplaatst.In het dageljksch

leven wordt intusschen ieder gentlem an met
den riaam sir aangesproken.

Sirach , eigenljk Jezws,de zoon van 8irlcFz!een Israè'liet,dievermoedeljkomstreeks

het Jaar Q00 vôör Chr.te Jerusalem leefde,

bragt een aantal spretlken bjeen,die door
haar godsdienstigen geest en hare echte levenswjsheid eene merkwaardige plaatst bekleeden in de Israëlietische letterkunde.Zj
werden omstreeks hetJaar 130 vöôrChr.door
ZPn
** kleinzoon in hetGrieksch vertaalden van
eenevoorredevoorzien.DievertalingisopgenomenonderdeAgocrypheboekenvan hetOude

Zwitserache canton W allis. Zj ligt aan de Testament.Eenultmuntendecommentaarbjdie
bruisende Sionne in hetfraaiste gedeelte van spreuken werd geleverd doorFritsae(1859).
het Rhônedal en telt omstreeks 5000 inwoSir Darja,een gebied in Russisch Toerwoners.T0tdem erkwaardigstegebouwen be- kistan,telt op 7308 D geogr.mj1 bjna 1
hooren er: de hoofdkerk en een paar andere

millioen inwoners, van welke sleehts ruim

kerken,hetbissehoppeljk paleis,het kasteel l/ade vaste woonplaatsen bezit, terwjl de

Valeria, thans een seminarium ,en een paar overigen t0t de zw ervende horden behooren,
bouwvallen.Hetoverdekte kanaalGrand Pont en strekt zich uit aan beide zjden van den
vormt er de voornaamste straat. De bogen- middenloop der eVenZ0O genoemde rivier.
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Sirocco is de naam van een drukkend
Het is in het zuidoosteljk gedeelte bedekt
metuitloopersvandenThian-sjan,maarlangs warmen zuidoostewind, die in het voor-en
de rivier zeer vruchtbaar. Tot 421/20 N.B. najaar in het zuiden van Italië we1 eens
groejen er:katoen,rjst,Européschegranen, waait pn een hoogstnadeeligen invloed heeft
tuinvruchten en moerbeziënboomen,en men

op het dieren- en plantenleven. Men houdt

zietergrazigeweiden,terwjlmen erelders dezen wind voor den Afrikaanschen samoem ,
uitgestrekte woeste steppen aantreft.D e vee- die gedurende zjn togt overde Middellandteelt iB er alleen bj de zwervende horden sche Zeeveelvan zjne krachtverlorenheeft.
van eenig belang.Men heeft er groote wegen V ooral Sicilië, Napelsen de Ioniszhe Eilanlangs de rivier,van Semipalatinsk overW er- den hebben veelvan den sirocco teljden.
Sism om eter of seomometer, zie onder
nole naar Tasjkent en vanhier oostwaarts
naar Chokand en zuidwaarts naarSamarkand; Aardbering.
voor 't overige bedient men zieh als middel
Sism ondi(Jean CharlesLéonardSimonde
van vervoer van den kameel.- D e evenzoo de), een verdiensteljk geBchiedschrjver en
genoemde rivier, de Jaœartes der Ouden en letterkundige, geboren te Genève den 9den
op ééne na de grootste van het westeljk M ei 1773,vlugtte in de dagen der om wentegedeelte van Centraal-Azië,ontstaat door dig ling aldaar(1793)metzjn vadernaarEnge-

vereeniging van de Tar en deKara Goeldsja, land,keerdein 1794 naarzjnegeboortestad
die opdewesteljkehellingvandenThiansjan terug, maar w erd er in hechtenis genomen,
ontsprinyen.Zj erlangt haar naam bj hare daar htiondersteuning had verleend aan de
komst ln de Bteppe, neemt bj Namagan de vervolgden.Toen hj weder 0y vrje voeten
wateren op van deNarjn,heetop datpunt was gesteld, begat'hj zich ln 1796 naar
Kara Darja,verandertachterChodsjenthare Toscane en kocht een eigendom bj Pescia.
zuidwesteljke rigting in eene noorieljkeen Intusschen werd hj 00k hierdoordeFrandaarna in eene noordoosteljke en stortein- sehen a1s een aristoeraat en kort daarna door
deljk zichuitinhetMeervan Aral.Beneden de Italianen als een Franschman in de gePerowskizendtzj de Dsjanien 25Ned.mjl vangenisgeworpen.In 1800vertrokhjweder
verder de Koewan-Darla uit, welke echter naar Gen'
eve, waar hj onderscheidene qegenoemd Meer niet bereiken. Zj bevat veel meenteljke betrekkingen bekleedde en zlch
visch en is t0taan Perow skivoor stoomboo- vooral bezig hield m et de beoefening der geschiedenis, waartoe hi
ten bevaarbaar.
j betrekkingen aanSirénen ztjn in de Grieksche mythologie knoopte met m evrouw de Staël, .per-/c'
-'
F
.
l
bekoorljke maagden,die op een eiland der Constant,Gldzot,Pictetenz.In 1830vestigde

W esteljke Zee,tusschen deeilanden Aea en hj zich weder in Italië. maar overleed te
Scylla, op eene bloemrjke weide, omringd Chène bj Genèveden 25stenJunj 1842.Van
door menschenbeenderen, op het strand ver- zjne geschriften vermelden wj:rllistoire de8
toefden en door haar betooverend gezang de

républiques italiennes du moyen age (1809-

vgorbtjvarenden t0t zich lokten,om hen te -1816,IG dln; laatste uitgave 1840,10 dln)'',
stolre de la rénaissance de la liberté
dooden.Toen Od%sse'
lts (Ulysses) lanqs dat
plli
eiland zeilde,vulde hj op raad van Ozrc/ de en Italie (1832, 2 d1n)'', HiBtoire des
ooren van zjne reisgenooten metwas,terwjl Français (1821- 1844, 31 d1n)'', - een
hj zich zelven,om aan het gevaarte ont- rPrécis''daarvan (1839,2 d1n)'',- pllistoire
snappent aan den mastlietvastbinden,zoo. de la chûtedel'empireromain(1835,2d1n)'',dat hj ongehinderd zjn togtkon voortzetten. DJulia Sévéra on l'
an 992 (18q22,3 dlnl''1 Daarop stortten zich de Sirenen in zee en
wexden in drie klippen herschapen.Volgens

XDe la littérature du midide 1Europe(1813)yp,
en Ett
ldes sur les sciences sociales (1839
3
de latere dichters (na RomerMs) waren zj dlp),:.
dochters van den riviergod Achelons,zoodat
Slstowa,eene stadin hetTurkscheDonauzj qok welAcheloiden genoemd werden.
ejaleet, op den regter oever van de Donaq,
Slrius of de Hond8ter? eene stervan de tusschen Nic6poli en RoeBtsjoek! heeft niet
eerste grootte en de helderste van den gehee- zeer sterke vestingwerken, eenlge katoen1en hemel, aan den bek van den Grooten fabrieken en loojerjen, wat se,
heepvaart,

Hond geplaatst en o0k op de ljn gelegen, handelen wjnbouw en 20000 inwoners.Hier
welke naar de linkerhand doordedriesterren werd in 1791 de vrede gesloten tusschen
van den gordel van Orion getrokken wordt, Oostenrjk en Turkje.In 1810 werd zj door

heeft volgens de berekening van Gyldlnseene de Russen verwoest;maarde stoomvaarto?
parallaxisvan 0,193boogseconden.Zjnafbtand de Donau schonk haar een nieuwen bloel.
van onze Aarde bedraagt derhalve 1069000 Den 22sten Junj 1877 legden de Russen er
zonsafstanden! ieder van 20 millioen geogr. eene brug over de D onalz,om m ethun leger

mjl,en hetllchtheeftbjna 17jaarnoodig, in Boelgarje te vallen.

om vandaarherwaartstesnellen.Siriusbehoort
Sisyphus, in de Grieksche fabelleer een
t0t de dubbelsterren,en de haar toegevoegde zoon van Aeolu8 en van Enarete, voortsde
ster heeft een omloopstjd van ruim 49Jaar. gemaal van Merope, de stichter en Koning
Door hare komst boven den horizon bepaal- van Ephyra (Corinthe) en de uitvinderder
den de oude Egyptenaren de lengte van het Isthmische spelen,wûrdtvooorgesteld als de

Jaar,en aan deze ster ontleenen deHonds- Bchranderste der menschen. Hj verried de
dagen hunnen naam , ofschoon deze than: voornemens der goden, verontrustte Attica
huiten verband methM r stM n.
doorzjne strooptogten en werd 0nzdiereden
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door Tâeneus gedood.Zjnestrafin den Tër- gens een bepulden maatstafennaardetheorie
tarus bestond daarin,dathjsteedseen rots- van Lehmann,dletegen heteindedervoriye
blok tegen eene steilte moest omhoog wentelen, vanw aar het telkens weder naar beneden rolde.- In de staathuishoudkunde bestempelt men metden naam van Sisyplismws
het stelselvan hen,die den arbeid ophoogen

eeuw een werk overhet situatieteekenen m
het lichtzond.

Siwa offirl,00k Mahadewa(Gr00teG0d)

geheeten, is de naam van een der lndische

goden.Hj wordtin hetzuiden deslandsdoor
prjs stellen om den arbeid zelven, zonder de groote meerderheid en in hetrlgordendoor
daarbjopdegevolgenvandenarbeidteletten. een aanzienljk gedeelte desvolks gehuldigd.
Sltka, het voornaamste eiland van de Hj isdebeschermgodderboetvaardigen,wiens

Alexandergroep, aan de noordwestkust van gunst evenwel nietdoor boete of onthouding
Noord-Amerika op 57O N.B. gelegen en t0t verkregen wordt,- hj is tevensdemagtige,

het territorium Alaslka behoorend,isbedekt hoog Op den Himalaya (0p een t0p van den
m et uitgestrekte dennewouden, maar w einig Meroe) troonende heer van hetgebergte, die

geschikt voor den landbouw.Op dewestkust, verwoestend,maartevenslouterendenvruchtaan de Sitkabaai, ligt er de stad Nieuw- baarmakend werkt. Algemeen iszjne vereering metde lingamdienstverbonden.A1s zinArchangel.

nebeeld van zjne magtdraagthjeendrietand
am
ltter (Albert Jan de),een verdiensteljk en eenjagtstrik (lasso),somtjds00keenevl
Nederlandsch geschiedkundige, geboren te in zjnehand.Voortsheefthj een derde00g

Sltten,zieonderMon.
S

Groningen den lsten 8eptember 1748, stu- in het voorhoofd en wordtoëk we1afgebeeld
deerde eerstte Groningen en daarnateLeiden met vjfhoofden.Zjne gemalin isParwaté,
in de regten en werd na zjnepromotiebe- o0k w e1Doerya ofKaligeheeten.
noemd tot rentmeester der stads veenen te
Sixtus is de naam van vjf pausen te
Groningen en later tot drost der beide Old- Rome, nameljk: 8Qtus 1,een Romein,die

ambten.In 1787 moest hj zjne betrekking
nederleggen en bleefambteloos t0t1795.Toen
werd hj door Groningen en de Ommelanden
afgevaardigd naar de Mt
'aten-Generaalen door
deze benoemd t0tambassadeurte Parjs.Kort

in 116 (119) den Heiligen Stoelbeklom en,
naar men meldt,in 126 (127) onthoofdwerd,

zoodatmen hem later als martelaarvereerde;
k%iztns fT, uit Athene afkomstig en in

257 totPaus gekozen; hj werd bj de ver-

daarna benoemde men hem t0t 1id van de
eerste en tweede Nationale Vergadering en
voorts t0t lid der commissie,belast m et het
ontwerpen eener constitutie.Den 22stenJanu-

volging der Christenen onder Valerianus ter
dood gebragt;- Siœt'us flf,een Romein en

arj 1798werdhj metandereheeren inhechtenis genomen en op het H uis in 't Bosch
gevangen gehouden.Na dien tjd heeft hj
zich verwjderd van hetstaatkundig tooneel,

Santa Maria Maggiore verrjzen en overleed
in 440; k
%otu IL eigenljk Franoeseo
d'A lbeseol@ della Aprdre, geboren den 22sten
Julj 1414 te Celle bj Savona en dezoon

welkehj echterin 1811verwisseldemetdie
van vrederegter van het eanton Veendam ;
deze bekleedde hj tot aan zjn dood (17
Junj 1814).Hj schreef:rvoorloppig register

zjn naam door nepotismus en simonie,gaf
aanlëiding t0t oorlogen en zamenzweringen
en voerde door de bulvan 1458 in Spanle de
inquisitie in,maar bouwde tevens de Sixtjnsche kapél,eene brug over de Tiber en eene
grootewaterleiding,versierdeRomemetfraaje
gebouw en en overleed den 12den Augustus
1484; - k
Yotus F, eigenljk Felice T:NJJi,

sedert432 aan hetbewind;hj zond den heiligen Patriciws naar lerland,deeddekerkvan

van een visscher, w erd eerst generaal van
de betrekking van drost der beideOldambten, de Orde derFrandscanen,bezoedeldealspaus

en metweerzinaanvaarddehj in 1803wederom

van charters, privilegiën, placcaten, ordonnantiën enz.,Stad en Lande betreffende enz.

(1789)''
, en met T.Modderman bewerkte
hj den pTegenwoordige staat van Stad en
Lande (1793- 1794, 2 d1n)'', - terwjl hj geboren den 18den December 1521 te Grotte
belangrjkeverhandelingen plaatsteindewer- a Marebj Alontalto in de mark Ancona. Hj
ken van het genootschap: ppro excolendo was een boerenzoon en moestin zjnejeugd
Jure patrio'',De door hem toegezegde rGe- voorgeld dezwjnenhoeden.Eenzjnerbloedschiedenis van W edde enW estwoldingerland'' verwanten,eenFranciscanermonnik,bezorgde

isaghterregegebleven.

hem in een klooster,Nvaarnahj teFerrara

Sltuatleteekenen noemtmen de kunst, en te Bologna studeerde en leeraar werd in
gedeelten van de oppervlakte der Aarde in hetkerkeljk regt,eerstte Rimini,daarna te
den vorm eener kaart zo0 naauwkeurig en Siêna, voorts in 1548 priester,doctpr in de

z0o duideljk op het yapier te brengen,dat godgeleerdheid en directeur van de kloostermen bj eenevergeljklng aanstondsdecopie school aldaar. Sedert 1551 schitterde hj te
van eenig gedeelte herkent. Men plaatst der- Rome a1s kanselredenaar, hoewelzjn werk
halve op zulk eene teekening,bj vogelpcrs- over de mystieke godyeleerdheid en zjn

pectiefgenomen,aldiebjzonderheden,welke DGulden register'',een ulttreksel uit de ge-

het eigenaardige van hetlandschap uitmaken, schriften van Aristôtelen en van diens comniet alleen de rivieren en wegen, maar ook mentator utverrkoëst hem veel verdriet berokde gebouwen en zelfsde boom en en devrtlch- kenden.ln 1557 Tverd htlinquisiteur-generaal

ten, die er op verschillende akkers groejen, te Venetië,in 1560 consultor van het Heilig

um te Rome,professor aandeuniversiteit
Aaarbj voortsde onelenhedenvandenbodem oëci
metworden vergden.HQtgeschiedtmeestv0l- en procureur-generaal,in 1566vicaris-generaal
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van de Frandscaner Orde,bisschop vanSant' I omwindselis paars metlancetvormigetoppen.

Agata deiGotien pauseljk biechtvaderyen in lDe meeldraden (zieb) zjn zo0 lang alshet
1570cardinaal.A1szoodanig noemdehj zich omwindsel en de drie 3.spletige helmdraden
M ontalto en hield zich hoofdzakeljk bezig bjna z0o breed alsztjlang zjn.Men meentj
met wetenschappeljken arbeid,werken van
weldadigheid en vrome stichtingen enscheeil,

y..y,
?,

ziek en zwak van ouderdom,alleenaan zjn

dood te denken.Juistdeze omstandigheidbe-

woog na het overljden van GrejoriusXII1
de cardinalen, hem t0t paus te klezen,daar
zj hem ,z0o zj meenden,gemakkeljk naar
hunne hand zouden kunnen zetten.Nuechter
ontdeed k
%otus zich van zjn masker,wierp
den stafweg,waarop hjleunde,enbetoonde
zich even zo0gestreng alshj tevorenzachtmoedig was geweest.Hj vernietigde de rooverbenden in den Kerkeljken Staat,zorgde
voor eene onpartjdigeregtspleging,beperkte
de kosten van zjne hofNouding t0thetv0lstrekt noodige, herstelde de naar hem genoemde grpote waterleiding (Aqua Felice),
vermeerderde de Vaticaansche boekerj,deed
hiervoor een prachtig gebouw verrjzen en
stichtteeeneeigenedrukkerj,waardewerken
vandenheiliqenAmbrosins,eenenieuweuitgave
derpseptuaglnt(1587)'9endeovulgata(1590)''
werden ter yerse gelegd. O0k zorgde hj
voor den bloeldernjverheid doorhetstichten
van zjde- en wolspinnerjen en doorhetopheFen van bezwarende tollen. Het Mntal
cardinalen bepaalde hj op 70,en in godgeleerde geschillen legde hj eene ongemeene
omzigtigheid aan den dag.Htjlegde bjv.het
zwjgen op aan de Jezuïeten, die in strjd
waren geraakt metde universiteitte Leuven.
Daarentegen nam llj metjver deel aan de
staatktlndige aangelegenheden van zjn t'
tjd.
In detwisten tusschen Frankrjk,Spanje en
Navarrespeelde hj eenemerkwaardiger0len
ondersteunde de Guise,
n tegen de Hugenoten.
Voorts deed h!j Elizabeth van Engeland,
Hendrik 1II en H endrik rtzzl Navarre in den
ban. Hj overleed den 27stenAugustus1590,
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Alli'am tzscttlpnïcugn.

dat de Kruisvaarders deze plantuitAscalon

hebben medegebragten datzj daaraan haar
naam ontleent.Zj behoortt0tdesoortenvan

het geslacht Allium , die gekweekt en als
5 millioen scudinalatende.DeSenaatplaatste toespjsgegeten worden.- Eeneverseheidenhet standbeeld van dezen Paus op het Capi- heid met meer uitgerekte bollen is bekend
tool,maar het werd weldra omvergew orpen onder den naam van sjalons.

Sjamanism us.De geschiedenis dervoldoor het volk, dat hem haatte wegens zjne
gestrengheid.Hj bezateen schranderoordeel, ken maaktgewag van verschillende stamm en,
maar was als heerscher een dwingeland,ter- die zich niet tothetbegrip van een Hoogste
wj1 hj veel grooter belang stelde in staat- W ezen konden verheFen en op godsdienstig
ed de grofste en zonderlingste denkbeelkun
Sqigedan in godsdienstigeaangelegenheden. gebi
den koesterden. Deze laatste methunne too-

paal,zie sltawl.

Slach , een Perzisch woord,dat konin.
q of verspreuken en plegtigheden bestempeltm en
monarclt beteekent,is de titelvan de Konin- met den naam van k
bjamanism'
us,afkomstig
gen van Perzië,van Afghanistan en van 0n- van hetIndi
sche woord Lramana,datdebederscheidene voormalige heerschapyjvoerders teekenis heeftvan Boeddltaistiselte àp:f:I1.ge>.
in Indië. Intusschen wordt hun ln oëciéle lnzonderheid geett men den naam van k%.)'a-

stukken denaam van S'
l
dtan ot'Padis
jaktoegekrnd.
Spakal,zie onderJakhals.
Slalot (Allium ascalonicunl L.,zie bj-

manenaanpriesterljkeheelmeestersderN00rdAmerikaansche stamm en, ervaren in tooverkunsten enalsbemiddelaarsoptredendtusschen

de goden en de menschen. Zj geven voor,
gaande iguur in a),is de naam vaneeneplant openbaringen te ontvangen omtrent toekomuit de familie de Liliaceën.Zi
jheeft kleine, stige gebeurtenissen en komen,terwjlzjhun

digtbj elkandergeplaatsteboflen;destengel gezang met velerleibewegingen begeleiden,

is één tot twee span hoog,de bladeren zjn ln een toestand van zenuwachtigeoverprikke-

smal, priem - en buisvormig, en het bloem- ling, die zich allengs t0t krampachtigestuipscherm heeft de gedaante van een bol. De trekkingen verhef
t.O!tdergeljkewjzealsde
bloemscheede bestaatuitkorte klcppen enhet Oamanen van Siberie gedragen zich 00k de
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geneeskundigen (PiaJes) in Noord-Amerika, of genen uit het vagevuur naarden hemelte
de tooverpriesters van Zuid-Amrika en de brengen, is bj het gros der R.Katholieke
fetisjmannen (Mgangas)in Zuid-Afrika!welke Christenen nog algemeen.In hetalgemeen is
lutsten tevens regenmakerszjn.Geljk elke de onontw ikkelde menigte zeergeneigd,aan
ziekte aan den invloed van een toovenaar eene zinnebeeldige handeling eene bovennatoegeschreven w ordt, z0o m eent men o0k, tuurljke werking toe te schrjven en alzoo

dat daardoor het stervenjzelfs bj hoogen hetSjamanismuste huldiqen.Ditlaatste kan
ouderdom , w ordt veroorzaakt; m en is alzoo alleen door het versprelden van verlichte
bj de vereerders van het Sjamanismusvan denkbeelden en door een beroep ophetgezond
oordeel, dat de menseh tot de onstertbljke verstand worden bestreden.
wezensbehoort,maart
latboozetoovenarj hem
Sjamyl,een imam ,Tsjerkessenhoofdman
om het leven brengt.Vooralheerscht ditge- en aanvoerder der bergvolken in den strjd
t
e
gen
de Russen, geboren in 1797 te A oel
voelen bj de inboorlingen van Zuid-Afrika,
die den fetisjman steeds raadplegen omtrent Himry in hetnoordeltjk gedeeltevanDagestanj
deoorzaak vaneen stertkeval.Aanhem wordt genootonderK'
asiMollak .
!##IJf-e##ip groneene hoogere wetenschap toegekend,eu alle dig onderwjs in de Arabische taal en wjswigchelarj, alle tooverspreuken en zelfs de begeerte en onderscheiddezich reedsin zjne
geestenklopperjvan onzedagen behoorent0t jeugd door trotschheid en een otlbuigzamen
hetSjamanismus.Opverdachtepersonenwordt wil.M et betrekking t0t de godsdienst helde
hetgodsoordeeltordalium)toegepast,berustende hjovert0teene vernieuwing vAn hetSoeis-

op de dwaling, dateene onzigtbare almagt, mus,welke eerlang de verschillende stam men
op kunstmatigewjzegeraadpleegd,eeneregt- van Dagestan op het naauwstm et elkander
vaardige beslissing moet geven. Zulke gods- verbond. Hj verkeerde a1s moeride (geeste-

oordeelen (bjv. het innemen van vergif)zjn
in Afrika,Indië,Arabië, Nieuw-Guinéa enz.
in zwang, terwjl men ze in Amerika niet
aantreft.Ook in Europa waren zj a1s water-

ljke) in zjne geboorteplaats en nam in1824
met Dn'elâl.eddin deelaan den opstand tegen
de Russen. Bj het zegevierend voorwaarts
rukken van deze onder Rosen namendiebeide

?roef, ketelva
ng,het loopen over gloejend mannen de wjk naar de bergvesting Himry.
pzer t0t zelt'
s na de middeneeuwen in ge- Bj de bestorming van 18 October 1831 sneubruik, en men vindt ze nog in de oorlogen velden aldeverdedigers behal
ve k
h'
amyl,die
der volkeren en in hettweegevecbt;ookdeze

gewond liggen bleet'en alsdoor een wonder

behooren t0t het Sjamanismus en getui- aan den dood ontsnapte. Dit verleende hem
gen alzoo van een bekrompen geest, verre den straalkrans der heiligheid,en daar hj
verwjderd van dien des Christendoms.Het buitendien een indrukwekkend voorkomen en
Sjamapismus berust alzoo op de gedachte, eene schitterende gave als redenaar bezat,
dat men de onzigtbare magten kan dwingen; werd hjeerlang t0topperhoofd dersecte gevandaar de zinnebeeldige gebruiken en ge- kozen, waarna hj zich bejverde, de bergheimzinnige tooverspreuken.Zulk eene verregaande zeltl isleiding m oet bovenal bechten
aan pleqtigheden en zinnebeelden; ook het
ebed is bj de Slamanen een tooverformulier,
dat eene bepaalde werking heeft op den wi1
der godheid. De Boeddhal
-sten hebben zelfs
bidmachines uitgevonden, die in bew eging
gebragt w orden om een gebed tot in het0n-

volken van Dagestan door den band der
godsdienstige geestdrift te vereenigen.Inzonderheid stelde het door hem voorgeschreven
stelsel van oorlogvoeren de bergvolken in
staat, in de worsteling tegen de Russen te
volharden. Toen generaal Grabbe den 22sten
Augustus 1839 de bergvesting Achoelgo na

wanhopigentegenstandinnam,ontkwam Sjamyl
eindige te herhalen?daar zj meenen,dat de wederom op eene onbegrjpeljke wjze. Nu
godheid aldie machlnale gebeden weldegeljk vestigde hj zjn zetelin debergvestingDargo,
in aanmerking neemt.Ook de oFerdienstjuit bragt er de Russen, die haar in 1841 Ftoreen gevoel van dankbaarheid ontstaan,is in m enderhand w ilden innemen! metgrootver-

Sjamanismus ontaard,daar de oleraar ver- lies aan hetwjken en deed ln 1843een inval

gelding verwacht v00r de aangebodenegaven. in hetaan de Russen onderworpen gebiedder
Nergens heeltdit zelfbedrog dieper wortelen Awaren. 00k onder het stadhouderschap van
geschoten dan in Indië; hier staan aan het W oronzow zette hj den strjd voorttegen de
hoofd van het Slamanismus de Brahmanen, geweldiqe overmagt der Russen.In hetv0lzieh beroemend op eene uitgewerkte theorie, gende Jaar veroverde hj Kabarda! maakte
op diepzinnigheid van denkbeelden enopeene zich meestervan de vestingGerghebllen bleef

duizendlarige oefening,terwjlaan henalleen in haarbezit toen W ovonzowvan13- 16Junj
de geheime beteekenis en de kracht derpleg- haar in 1847 belegerde.Toenhjvoortsin1848
tighedenen spreukenbekendbleven,terwjlzj in de vesting Salty wasingesloten,sloeg hj
zelven zich bbvenmenscéeljkeeigenschappen erzich doorheen en ontkwam inhetgeberyte.
toekenden en zich t0t in hetvleesch versche- Dat gelukte hem evenzeer, toen de vestlng
nen goden verhieven. Alle volken huldigden Achoelgo na eene belegering van elfm aanden
vroeger het Sjamanismus,en slechts weinige OP den 29sten Augustus 1849 eindeljk inhanhebbon zich daarvan volkomen gozuiverd. den der Russen viel. Gestadig riep hlj de

Heksenprocessen behooren zells in onsVader- volkeren van den Caucasus op totdenheiligen
land nog niet t0t den lang verleden tjdjen oorlog, aanvaardde in 1850 btjde Terek en
dg gedachte,dat men met voor geldgekochte de Koeban nogmaals den strjd tegen de
xlelmiggen de Qodheid kan noodzaken,dezen Rllssen, leverde voûrspoedige gevechten in
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Tsletlnaen strektein devolgendeJaren zjne schesecte,welke,in strjd methetgevoelen

strooptogten uit t0t in de Trans-caucasische der Soennieten,Ali,den zoonvanAboeT@I4,
vlakte.Na hetuitbarsten van denKrim.oorlog den Bchoonzoon desProfeets,alsden wettigen
vatte h'
amyt,door de vjanden van Rusland opvolger van M ohammed erkennen en de
erste drie khalitbn: Abot Wekr, Osman en
ondersteund,wederom dewapensey,dochop eOmar
a1s overw eldigers VerWerpen. Deze
denzsstenAugustus1859moesthjzlch,geheel
en alingesloten op den berg Ghonib,aan den sede,niet lang na het overljden van M o-

Russischen vorst Barjatinskl
j overgeven.Hj Atzgzlvldtlontstaan,trad openljk op,toende
werd eerstnaar Petersburg gebragt,zag zich vervolging der aanhangers van A lL door de
daarna Kaloega t0tverbljfplaatsaangewezen, eerste Omnjaden een gedeelte derMoslemim
en vertrok vanhier in 1868 naar Kiew en in
1870 naar Mekka. HP
** overleed ill 1871 te
M edina. - Een zi
jner zonen dient in het
Russische leger,en een ander,GhaziA eF
l-e#,
verliet Rusland en begafzich naar Constan-

toteen vergeldingsoorlog uittartte.In Perzië,
werwaarts de volgelingen van Ali zich het
eerst begaven, en waar hetgekrenkte nationaliteitsgevoel zich aankantte tegen de Ara-

bieren,vondhetSjiïtismus grooten bjvalen
tinopel; in 1877 voerde hj bevelover een werd er door den sjach Ismaëlal SlJ t0t
Tsjrrkessiseh vrjkorpsin Armenië.
staatsgàdsdienst verheven.De successiestrjd
heeft langzamerhand 0ok een verschil van
Spanghai?zie Manql
tai.
leerstellingen voortgebragt; men gaf aan de
Soenna en aan de overlevering verschillende
vermaagschapt.Iwan <g:i(7'
- if.
p'k
îjeremetiew verklaringen, zelfs werden sommige uitonderscheidde zich onder czaar Iwan 11 de sgraken vanden Koran best
reden,zoodatde
FerdcFzrïkkdl/k: in vele veldslagen tegen de Sliïten in vele opzigten van de Soenniten

Slerem etlew , is de naam van een oud
Russisch geslacht, met het Huis Romanow

Krimsche Tartaren, alsmede bj de verove- afwjken.Inhetalgemeen kanmenM nnemen,
ring van Kazan in 1552. Zjn zoon Fedor datde Sjiïetzichnaauwgezetteraandeletter

ff
zlgppf
zpifq
p'k
îjeremeLpw slootin 1618 en 0ok houdt dan de Soennieten alzoo als de meest
later een voordeeligen vrede met Polen.
orthodoxe kan worden beschouwd.UitPerzië
BorisTefrpoifq
p'1graafSe
jeremet
.
jew,generaal- heet'
thetSjiïtismuszichnaarhetwestennage-

veldmaarschalk en een der hervormers van noeg in 't geheelnieten naar het zuidoosten
het Russische leger onder a?eter deGrpofe. sl
echtszeerweiniguityebreid.Vanafkomstzjn
geboren den 25sten April 1652,werd in 1682 deSji
ïten meestalArlërs,nameljk Perzenen
I
n
tmenerslechts
t0tbojaarbenoemd,slootdenlzdenDecember diërs.Onder de Turken heet'
1689 met koning Joh'an t
% 5i&ki van Polen in Aserbeidsjan en Trans-caucasië,en Araden vrede en daarop met keizer Leopold I bische Sjiïten alleen in Bagdad enomstreken.
een verbondjveroverde de oostzeeprovine'
iën, Daar deSjiïten hetKhalitàatnieterkennen,

vooraldoorzjneoverwinningenopdenZweed- heeft0ok de geesteljke souvereiniteitvanden
schen generaal Seltlippenbaclt bj Dorpat en Sultan te Constantinopelvoorhengeengezagj
aan de Embach en voerde bj Poeltawa met en deSjachvan Pexzië wordtdoorhenenkel
uitstekend beleid bevelover hetcentrum der a1s beschermheer des geloofs, geenszins a1s

Russen.Hjwerd in den gravenstandopgenomen en overleed den lTdenFebruarj 1719.Miel
tailWt
lriddt
lznïfq
p'graafqjeremeLiew,oudste
zoon van den voorgaandeenRussischgeneraalmaloor, geboren den lsten September 1672,
onderteekende metRja/ro'
tc detractaten met
Turkt;e aan de Proeth den 12den Julj 1711
en te Adrianopel den 13den Julj 1713, en
overleed te Kiew in 1714, Zjne briefwisseling metczaar Peter de Grootewerddoorzjn
zoon in het licht gegeven (1674-17
79 5
-

dln). - NieolaiTdfr/znïfq
!w,
:
/,graafhereme%e
opper-kam erheer des Keizers en geboren in
1761, stichtte in 1803 te M oskou een naar
hem genoem d hospitaalvoor hulpbehoevende

plaatjvervangrr van den Profeetaangemerkt.
Sjlmpanse tsimia troglodytes Blumenb.
j
of Clbimpansl,zie onder Aap.
Sjir-Ali,emirvan Afghanistan,eenzoon
van Dost-M oltammed-la an en van de doehter
van een stam hoofd uithetnoordenvanH erat,
bragt zjneJeugd hoofdzakeljk doorm etrid-

derljke oefeninçen,terwjlhj tevensonderwjs erlangde ln de godsdienst en in het
schrjven van een Perzischen brief.Alseen
lieveling zjns vaders werd hj reedsvroeg,
met voorbjgaan van oudere broeders, tot
diens troonopvolger bestemd. Naauweljks
echter had hj na het overljden van DostA oAlvlple# (1863) deteugelsvan hetbewin;

vreemdelingen .
en overleed den zdenJanuarj in handen genomen, toen twee oudere broeders achtervolgenshem van dentroonzochten
181
Sq
.
lerif, een Arabisch woord, dat lteilL
.q,
te stooten,waarbj hem eenmaal de kroon
verlteven beteekent,isbj de Mohammedanen werd ontrukt.Later moest hj strjd voeren
de titel der nakomelingen van den Profeet. tegen zjn eigen zoon Jakoeb-xkan, zoodat
De geslachtsregisters van hen worden door bj allengsin een despootveranderde.Zonder
bepaaldeambtenaren,nakyb-el-efrafgeYeeten, aldie tegenspoeden was hj, volgensgetuiin elke Islamitische stad van eenig belang genisvan Vamblryteen betervorstgeworden,
getrouw bjgehouden en jaarljksmetdeka- daar hethem nietontbxak aanwelwillendheid
ravaan der pelgrimsnaardensjerifvanMekka, en liefde Jegens zjne onderdanen.Ditbleek
a1s stamvorst,opgezonden.Aan dien titelzjn vooral bj den dood van zjn oudsten zeon
evenwel geene staatkundige voorregten ver- Ds
jebal-Eddin, die in den slag van Kedsjbar
knosht.
(6 Junj 1865)sneuvelde.%'
>-Alivoerdeteen
Slfîten is de naam eener Mohammedaan- 00rl0g metéénzjnerbroeders en schoonhj
XIII.
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overwinnaar bleef in den strjd,verviel hj gelegenheden van alle niet-Grieksche kerkgedool'hetverliesvan zjn zoon t0teene moe- nootschappen in Rusland,en overleedin April
deloosheid,diem aanden duurde.Zelfsmeende 1841.Zjneverzamelde werken verschenenin
men algemeen, datde Emir van Afghanistan 1823- 1834 in 14 deelen,en zjnebrieven en
krynkzinnig was geworden. Die vaderljke gedenksceiften werden uitgegeven door Kisten
ergevoeligheid verhinderde echter niet,dat selew en Ramarin.
hj metvasten wilzjn tweeden zoon Jakoeb- Sjitomer,in het Poolsch Zytomorz, de
f/
icl van de erfopvolging uitsloot en den hoofdstad van het Russische gouvernement
minder begaafden Abdoellak t0topvolgerkoos, Yolhynië, ligt aan de Teterew ,telt bjna
Toen Jakoeb-Khan tegen zjn vaderopstond, 40000 inwoners,heeft 10 Grieksch-Russische
werd hj op sluwewjze naarKaboelgelokt en 2 R.Katholieke kerken,een klooster der
en in degevangenisgeworpen,waar hj vjf Bernardjnen,eenesynagoge,eengymnasiumj
Jaar opgesloten bleef, zoodathj eerstgedu- eene kweekschool vooronderwjzers,2 Herende denjongsten oorlog tegen Engeland op breeuwsche boekdrukkerjen, 33 fabrieken,
vrje voeten werd gesteld. k
%ir-Ali, zich in waar leder, hoeden, kleederen enz.worden
1878 tegen Engeland verzetiend,werd door vervaardigd, en een levendigen handel. In
devreemdekrjçsbenden zoozeerinhetnaauw 1240 en 1287 had zj veelte ljden van de
gebragt,dat hk zich op devlugtmoestbe- Tartaren,en in 1320 werd zj veroverd door
geven en den zlstenFebruarj 1879 teMaza- Gedimin,vorstvanLithauen.DekhanJedkeé
risjerifoverleed.- ZjnopvolgerJakoeb-Kltan verwoestte haar in 1399,maar reeds in 1444
zocht vrede te sluiten m et de Engelschen, was zj weder eenederaanzienljkstesteden
m aar een gezantschap,door laatstgenoemden van Lithauen,verkreeg in 1544 hetM aagdennaar diens hoofdstad Kaboelgezonden,w erd burgerregten werd hetdaaropvolgendejaar
door m uitzieke troepen verm oord,waarna de eene prooider vlammen.In 1606 werd zj
magtelooze Emir met een klein gevolg naar wederom door de Tartaren verwoest, maar
het Engelsche leger is vertrokken,om zich kwam weder t0t aanmerkeljken bloeionder
onder bescherming te stellen der Europeanen. de Poolsche heerschappj, die aan haarals

Sjiraz (Leeuwenbuik) dehoofdstad der hoofdstadvan hetwoiwodescha?Kiew dezelfde

Perzische provincie Fars,in een bekoorljk, regten toekende alsaan deresldentie.In 1778
door kale kalkbergen omgeven dal,1350Ned. werd zj met Rusland vereenigd en in 1804
el boven de oppervlakte der zee gelegen, de hoofdstad van het gouvernem ent.
heeft eene citade'l,een door Kevim-Khan geSjiwaNzie Mwa.
bouwd,doch thans zeer vervallen paleis,vele
Sjoa,eenonafhankeljkChristeljkkoningmoskeeën, scholen,bazars, karavansera's en rgk in hetzuidoostenvan Abessinië,tusschen
8
0
3
0'- 110 N.B. en 380- 40030' 0.L. van
baden, fabrieken van wollen stoffen, zeep,
aardewerk, glas,rozenwaterenz.,een uitge- Greenwich, is,evenals Abessinië,een hoogbreiden handelen 30-t0t40000inwoners.De land, waar de Ras Goedroe (3650 Ned. el

straten derstadzjn naauw ,oneFen en mor- hoog)en hetGoeragoeégebergte(2600Ned.el
sig, de gebouwen en stadsm uren vervallenj hoog)zich hethoogstverheFen.Inhetzuiden
de vermaarde tuinen verwilderd en de kas- en westen des lands stroomtdeHawasjrivierj
teelen in den omtrek verwaarloosd.Dezestad

die in het m oerassige Aoessam eer zich uit-

isdegeboorteplaatsvan dedichtersHapnen stort, in het noordoosten de Blaauwe Nji,
SaadL, en niet ver vandaax vindt m en de die de wateren ontvangtvan de voornaam ste
bouwvallen van hetoude Persépolis.De om- bergrivi
eren deslands.Degeoloqische,botaBtreken van Sjiraz zjn vermaard wegensde nische en zoölogische yesteldheld van SJ0a
rozenteelt en den wjnbouw. 8.)
'iraz was na geljktop die van Abesslnië;o0kdeinwoners
den valder Sansaniden de residentie derKha- zjn Abessiniërs van den stam derAmhara'
s
lifen in het midden der 7de eeuw en bloeide of Heidensche en Mohammedaansche Galla's.
vooralonderDsjengis-kltanen zjneopvolgers Krapf schat
te hun aantal in 1840 og 1mil-

a1s het middelpunt der Perzische kunst en
wetenschap. Tegen het einde der 14de eeuw

lioen.De staatsregeling,zeden,gebrulken en
godsdienst stemmen er overeen met die van

werd zj door Timoer veroverd.Vooralhad Abessinië, waartoe SJ0a voor en na bezj veelteljden van aardbevingen;hetlaatst hoorde,hetlaatstin 1856,toen koningHaLloe
in den aanvang van Mei1878,toen zj bjna Melekot door koniny Theodorus overwonnen
geheel verwoest w erd en er 10000 m enschen werd. Sedert 1867 ls SJ0a weder een zelfom hetleven kwamen.
standig rjk onder koning Menilek, die te
Sjisjkow .(Alexander Semenowitsj), een Litslie'zjn verbljfhoudten zooveelmogeljk
Russisch admiraal,ministeren schrjver,ge- Europésche landverhuizers naar zjne Staten

boren in 1754,volbrarta1szee-oëcieronder- lokt: Het land kan veelvoortbrengen,maar

scheidene reizen,werdln 1812staatssecretaris,
schreefin die betrekking t0t 1815onderscheidene, later (1816) doorhem verzamelde0proepingen,manif
esten,ukazellenyroclamatiën,
dievan vaderlandlievende geestdrlt'
t getuigen,
werd in 1816 president der Aeademi
' e van

de weinigbeteekenende handelmoetdekoop-

waren vervoeren door dewoestjn Adallangs

den karavanenweg, die naar de haven Tad-

sloerra aan deGolfvan Aden leidt.
Sjöberg (Erik),een Zweedschlierdichter,
geboren den 14denJanuarj1794inhetkerspel
Russische taal,in 1820 lid van denRjksraad Llungo inSödermanlandvanbehoeftigeouders,
en in 1824 ministervan OpenbaarOnderwjs, bezocht,door een vaderljken vriend onderalsmede diredeur-generaaldergeesteljkepan- steund, het gymnasium te Strengnâs en ver-
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volgens de universiteit te Upsala.Hier ver- voortbrengselenjdjken,sylen mitsgaderBder
keerde hj in uiterstbekrompeneomstandig- Friezen oorsprong zeden,wetten en gewoonhedenenmoestdoorhetgevenvanprivaatlessen ten enz. (1765- 1768, 2 d1n in 4 stukkenl''
in zjn onderhoud voorzien.Hj had veelte - en pllistorische Jaarboeken van oud-en
ljden,werd daarenbovendoorziektegepjnigd Nieuw-1!3riesland van de vroegste geheugenisen overleed den 4den Maart 1824.Zjne ge- sen tot 0y den tegenwoordigen tjd (1768dichten,welke van 1819 tot 1826 in stukken 771)'
'.Hp overleed den 18denDecember1770
in hetlieht verschenen,geven getuigenis van 1
en zou,indien hj langergeleefd had,debezjnesomberegemoedsgesteldheid,maartevens trekking van historieschrpver van Friesland
van een diep gevoel,alsmede van eene zeld- hebben verkregen.
zame dichtergave.
Sjoesealo:z isdenaam van een gealacht
Sjoem la ofSioemna,eenestad envesting van Russische graven.Hetonderscheiddezich
in het '
ruyksché Donau-ejaleet, in een dal het eerst door Iwan zg,/b- clp?z7, die in de
gelegen, hôeft onderscheidene moskeeën en dagen van Peter de Groote a1s generaal en
minarets,alsmedseenige Christeljke kerken, kommandant van W iborg in hooge mate

onder welkezich eenefraaje Armenische be- hetvertrouwen van den Czaargenoot.Zjne

vindt,een hecht kasteel,een arsenaal,onder- zonen Aleœander en Peter Iwan werden in
scheidene kazernen en een militair hospitaal. 1746 d00r keizerin Elizabetk in den gravenErworden voortreFeljkekoperenvoorwerpen stand Opgenomen en door Petev IIIt0tmaarvervaArdigd, - voorts:laken,leder,zjde schalken des Rjks benoemd. Peter Iwan
eEZ., en er is een drukke handel.De bevol- vond eene bepaalde soort van houw itzers uit
king telt er (zonder het garnizoen) 20000 en overleed als ministervan O0rl0gden15den
zielen,van welke de helftde Mohammedaan- Januarj 1762.- Iwan J-czloz
/
rïfj./Rê
joewalow,
schegodsdienstbeljdt.Sjoemla isdesterkste een neef der bovengenoemde broeders en gevesting van Turkje en een puntvan strate- boren den lzden November 1727,wasdesgegiseh gewigt,doordien degrootew egenvande ljks een gunsteling van keizerin Elézabeth,
Donauvestingen overdenBalkannaarRoemelië werd doorhaart0topyerkamerheerbenoemd,
zich hiervereenigen en m en vanhier meester Btiehtte in 1755 de unlvexsiteiten twee gymis van de oosteljke Balkanpassen,van de nasia te M oskou,alsmede in 1758deacade'mie
Donau-overgangen bj Roestsjoek en Silistria te Petersburg, en overleed aldaar den zssten

en van de havenplaatsen Varna en Balslik. November 1798.- Pawlzzldrdp'
dzpifj/,graaf
De vestingwerkenj na 1853 n0g versterktj kh'
eoewalow,geboren den 3lsten Mei 1776 en
bestaan hoofdzakeljk uitgedetacheerdefbrten, een bloedverwant van de voorgaanden,nam
die eene groote legerplaats beveiligen.Drie- onder S'oewarow deel aan het bestormen vau

maalzjn de Russische legers door ditb01werk in hun togt gestuit,nameljk onder
Romanzow (1774):Kaminski(1810)en W itt/ez
lt
s/eizz(1828).BIjlaatstgenoemdegelegenheid
ut
werd devestingverdedigddoorSoes8ein-pas
ja,
doch Diebitsj trok haar in 1829 om. Sjoemla werd in 811 doorkeizerNieephor'
as

Praga en was op zsjarigen leeftjd reeds
generaal-majoor. Hj onderscheidde zich in
den veldtogt van 1807,alsmede in den Finschen Oorlogin 1809,toen hjoverdeTornea

verwoest1 in 1087 door keizer Alezius belegerd,i
n1388doordeTurk1
e6
n4o9nen
der1768
Ali-paul
qjtabj verdrag ingenomen,in
gelegd en versterkt.In hetvoorjaar van 1854
w as deze stad het hoofdkwartier van Omarpaql'a en hetcentraalpuntderTurkschearm ee.

1812- 1815bevondhjzich bjdenRussischen

in Zweden rukte en Shelefta innam ,waarna

hj t0t luitenant-generaal en t0t adjudantgeneraal des Keizers bevorderd w erd. Van

generalen stafen vergezelde den Keizer,0nderhandelde in 1813 met Canïineo'
artoverden

wapenstilstand van 4 Jun: en slootden zGsten
Junj 1813 den wapenstilstand van Neumark.
Na den intogtderGealliëerden in Parjs zag
Sjoerds (F0eke),eenverdiensteljkFriesch hj zich belast metde taak,keizerin M aria
geschiedschrjver,geboren te Ee in Friesland Zoidg naar Mreenen en vervolgensNapoleonI
den zden Junj 1713,werd in 1739onderwj- naar Fréjus te vergezellen. Hj overleed den
zeren voorzanger te Ljeussens en in 1742te lsten December 1825. - P eter dstle-/er
ltl
ifd/,
Njkerk (in Oostdonçaradeel),voortsin 1745 graaf%oewalow,geboren den 15denJulj1827
dorpsregter en zag zlch in 1748 benoem d tot te Petersburg,de zoon van wjlen den opperafgevaardigde naar den prinsran Orayje.Na hofmaarschalk Andreas #/oeznclo'
?
,
p,werd in
zjn terugkeervervaardigdehjonderscheidene 1860 luitenant-generaal en keizerljk vleugelgedichten,vooral gelegenheidsgedichten;maar
van meer belang waren de geschiedkundige
nasporingen van dezen eenvoudigen, m aar

adludanten klom in 1871 opt0tgeneraalder
kavallerie zonder ooit belastte zjn geweest
meteen militairkommando.Nadathjeenigen
helderdenkenden man.Hj schreef:rlfortver- tjd alsmilitairattachéte Parjshad doorgetoog van den staat en de geschiedenis der bragt,werd hj in 1862 diredeurdereerste
Kerke deB Nieuwe T6staments,van Christus kanselarjin betministérievanBinnenlandsehe
geboortet0top dentegenwoordigen tjd,ver- Zaken,in 1865 gouverneur-generaalderO0stgeleken met de voornaamste wereldljke ge- zeeprovindën,enden16denApril1866ehefvan
schiedenissen (1761- 1765, 3 dln)'', terwjl de derdeafdeeling va'
n de geheimekanselarj
van een 4de deel van dit werk in 1771 de de: Keizers, alzoo van de geheime policie
tweede druk verscheen, - pAlgemeene be- van het geheele Rjk.Ditgeschieddena een

schrjving van Oud-en Nieuw-Friesland,ver- aanslag op het leven deBKeizers.Nadathj
toonende deszelfs gelegenheid, verdeeling, over dien aanslag een behporljk licht had
12*
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verspreid,wisthjmetgoedgevolgonderzoek goede havens,mgar de Jutsche kust;doorde
te doen naar de Nihillstische vereenigingen

zeelieden m et den naam van rlernkysten

in Rusland en bekleedde zjn ambtmetonge- (Ilzeren kustl''bestempeld, is wegenshare
meenen jverenvolharding.In1873werdhem zandbanken gevaarljk voor de scheepvaart.
eene buitengewone zending naar Londen 0pgedragen, om het Britsche Kabinet gerustte
stellen omtrent den veldtogt naar Chiwa en
de Russische veroveringsplannen in Centraal-

Het Skagerrak is voor 't overige een veilig
vaarwater,waarvan de diepte van deJutsche

t0t ambassadeur te Londen benoemd.

uit het noordw esten.

kust af, waar zj 30-40 vadem bedraagt,
naar het noorden toeneemt t0tmeer dan 200
Azië.Daarna bragthj hethuweljk t0tstand vadem. De stroom looptergewoonljk langs
van den hertog ran F#iAll'
l
Ir.# metdegroot- de Jutsche kust in eene oosteljke en langs
vorstin M aria,deéénigedochtervanAleœander, de Zweedsche en de Noorweegsche in een
en werd in 1874 in de plaats van Brunnow westeljkerigting,behalve bjhevigestormen

Sjögren (AndréasJohan),een verdienste-

Skalden of diehters noemde men in het

ljk geschied- en taalkundige, geboren den Noorden de zoodanigen, die in de gebruike8sten Mei 1794 in het kerspelIthis in Fin- ljke vormen gedichten, vooral loftlichten,
landj studeerde te Abö en'legde zitsh in het vervaardigden. Starkadh de Oude wordt voor
bjzonder toe op de geschiedenis en op de den oudsten skalde uithetmythischetjdperk
klassieke en Oostersche talen. In 1818 ves- gehouden.T0t de vermaardste skalden behootigde hj op aansyoring van Rask zjneaan- ren: Tltiodolfàde dichtervan depYnglingadacht op de geschledenls en de taalvan Fin- tal''en Thornbaörn,de zangervanderllaraldsland. In 1820 vertrok hj naar Petersburgg mal''die beiden tegen het einde der9deeeuw
waar hj huisonderwjzer werd bj den Pr0- aan het H 0fvan H arald de Jgcâotll/zgrïge vertestantschen bisschop Cygnaeus,welkebetrek- keerden. Voorts vermeldt men uit de lode
king hj een Jaardaarna aanvaarddebj een eeuw den NoorwegerEyvind,die deberoemde
dorpsgeesteljkenietvervanderesidentie.In XHâkonar.mal''dichtte,en den IlslanderE-qib
die dagen schreef hj: pueber diefnnische den maker van de gEgil-saga''. O0k worden
Spraehe und ihre Literatur(1821)''.ln 1823 Hall
fredh, Gwnlauoh, Glnm,Eyol
f enz.a1s
werd hj bibliothecaris van graaf Romanzow skalden geprezen,en de laatste van hen was
en ondernam in 1824--1829 eene groote we- Sturla,overleden in 1284.
Skanderbeg, de held der Albanpzen,
tenschappeljkereis door Finland enhetnoordeljk gedeelteVan Rusland totaandenOeral. heetteeigenljk Georg Xcdfdpfl,wasgeboren
Na zjn terugkeer werd hj in October1829 in 1414 als de zoon van Johan Xlyfrïpfl,
adjunct aan de Académie te Petersburg,in heervan Kroja (Akhissar)in Albanië,envan
183: buitengewoon 1id der Académie en in de Serbische prinses W oisawu,en werd bj
Junj 1833 tevens bibliothecaris der tweede den invalvan sultanM oeradvanEpirus(1423)
afdeeling van de boekerj derAcadémie van met zjne drie broedersa1sgjzelaarsovergeW etenschappen.Nu leverdehj,behalvezjne bragt naarhetserail.Hj onderscheidde zlch
DAnteckningarom försam lingarneiKem i-Lapp- zoow el door een krachtigen ligchaamsbouw

mark (1823)''onderscheidene geschiedkundige als door gaven des geestes,werd in de M overhandelingen in de pMémoires'' der Aca- hamm edaansche godsdienst opgevoed en zag
démie te Petersburg.W egens het verlies van zicb op lgjarigen ouderdom aan hethoofd

zjn regter00g legdehj hetambtvan bibliowetenschappeljke reis naar den Caucasus,
gedurende welke hj zich bekend maaktemet
hetTartaarsch,Turksch)Perzisch,Armenisch,
Georgisch,Tslerkessiseh en Ossetisch.InDecember 1844 werd hj benoemd t0t gewoon

geplaatstvan een sandsjak.Indiebetrekking
verwierf hj door zjne dapperheid den naam
van Iskenderbeg (vorstAlexander).Ook bleef
hj in Turksche dienst, hoewel de Sultan
zjne drie broedersdoor vergifhad doen ombrengen en zjn vorstendom nadendoodzjns
vaders (1442) werd vervallen verklaard, en
hoogleeraar in de taal- en volkerenkunde te verborg met groote omzigtigheid zjne vrjthecaris neder en aanvaardde op nieuw eene

Petersburg, in 1845 belast met de diredie heids- en vaderlandsliefde.Eersttoen in 1443
van het ethnographisch muséum en in 1845 de Hongaren met hunne zegevierende benden
bevorderd totstaatsraad.De bouwstoffen,die naderden,ontvlugtte hj met300Albanézen
hj in 1846 bjeenbragtop een togtt0topspo- uit hetTurksche leger,maakte zich doorlist

ring der oudheden in LjPand en Koerland,
vuldehj aan op eenetweede reisin hetJaar
1852.Hj overleed den 6den Januarj 1855.
Het eerste deel zjner verzamelde werken

van de vesting Krola meester,riep de Albanézen op t0t den strjd voor hunnevrjheid

en was na 30 dagen meester van de geheele
provinde.DenaburigeAlbanéschestamhoofden
bevat historische en ethnographische verhan- erkenden hem op eene vergadering te Alessio
delingen over Finland en het noorden van aan den mond derDrino alsopperbevelhebber

Rusland, en het tweede zjne spraakkunst
van hetLjiandsch meteen woordenboek.
Skagerrak (Het) is een zeeboezem ter
lengte van 220 en ter breedte van 110 Ned.
mjlin hetoosteljkgedeeltevandeNoordzee

en verklaarden zich bereid,schattinq op te

brengen. Dkanderbeg versloeg daarop ln 1444
aan hethoofd van 8000 ruiters en 7000 man
voetvolk een Turksch leger van 40000 m an

onderAli-pafaen behaaldedaarenbovenover-

tussehen de noordkustvan Jutland,de zuid- winningen op drie anderepasja's.ZelfsMoerad
kust van Noorwegen en de westkust van tastte hem in M ei 1449 met 100000 man
Zweden.Laatstgenoemde twee hebben overal vruchteloosaan en werd gcnoodzu kt in 1450
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de belegering van Krola op tebreken.00k van zjne historische werken inzonderheid
na den dood van M oerad (1451)wistSkan- eene pGeBchiedenis van het groothertogdom

A ràeot
?, hoewel door de afvalligheid van som- W S
arschau (.1860,2d1n)''vermeldingverdient.
mige stamhoofden verzwakten eenige malen
karga (Piotr Pawesl
ti),devermaardste
geslagen, zich tegenover de legers van M o- kanselredenaar der Polen in de 16de eeuw j
AJ--:# 11 in het bezit van Albaniëtehand- door zjne tjdgenooten rdePoolsche Cârysôhaven, zoodat hem bj den vrede van 1461 dfozzl- '' genoemd! werd gebûren in 1536 te
ditgewestwerd toegekend.llj slaagdeerin, (lrodziecinMasovlë,studeerdeteKrakau,wer;
de verschillende stammen aldaar t0t eenheid deonderwjzervan Jan Tdczylzki,traddaarna
te brengen en verhief dit land tot een bol- in den geesteljken stand en werd kanunnik
werk der Christenen tegendeMohammedahen. teLemberg.In 1568begafhjzichnaarRome,
Als aanvoerder van den door Pin 11verkon- werd eropgenomen in de OrdederJezuïet
en

digden kruistogt,brak hj in 1464denvrede, en keerdeln 1571naar zjn vaderlandterug.
versloeg wederom twee legers van denSultan Hi
ersqreiddehj aldekraehtzjnerwelspreen eindeljk den Sultan zelven,dochoverleed kendheld ten toon en bragteen grootaantal
te Alessio den lidenJanuarj 1466.De strjd Polen terug t0t de R.Kathqlieke Kerk.Hj
bleefn0g 12Jaaraanhouden en eerstna den stond den bissehop ProtasiewIczte W ilna ter
va1van Kroja en de verwoesting deslands zjde en wasvervolgenBQ5 Jaarlanghofpre-

onderwierpen zich de Albanézen weder aan di
kervan koning Megmwnd kII teW arschau.
de Porte.
Eindeljk verliet hj het Hof,betrok een
Skandinavië ofhetRkandLnaviscltedcMer- klooster te Krakau en overleed in 1612.Hj
ei*nd is omgeven doorde NoordeljkeIlszee, onderscheidde zich door grondige geleerdheid,
de Noordzee, de Oostzee en de Bothnische i
nnige overtuiqing,vurigevaderlandsliefdeen

Golf en draagt de koningrjken Zweden en zuivere bedoellngen,enzjneredevoeriugenop
Noorvleyen.Zie onder deze namen.
den Rjksdagmaakten veelaleenbeslissenden
Skaraborg of Mariestad, een Zweedsch indruk.Zjneleerredenenenanderegeschriften,
lën,strekt zich uit over het vruchtbaarnoor- modellen van welsprekendheid,zjnmeermalen
de1jk, tusschen het W ener-en W ettermeer uitgegeven.Vermaard is bovenal zjn werk:
gelegen gedeeltevan Westgothland en telt()? Levensbeschrjvingen van de Heiligen des

1
551/2 q gyogr.mjl 250000 inwoners. Dlt Oqden en Nieuwen Testamentsvooralledagen
gew est ls ln het,nûnrden m et bnsch bedekt,
desJaars''.

voor 't overige eene wé) bebouwde,
Skarpanto , in het Turksch Kerpe: het
slechtshier en daar doorheuvelsafgewisselde aloude Karpathos, een Turksch eiland ln de
vlakte.
Aegésche Zee tusschen Candia en Rhodus,is
Qqaar

Skarbek (Frederik Florian, graaf), een
verdiensteljk Poolsch dichter en schrtiver,
geboren te Thorn den 15den Februaxj 1792,
studeerde eeratte W arschau entoenteParjsj
waar hj zich vooral op de staatswetenschappen toelegde.Na >jn terugkeerin Polen in
1812 wjdde hj zic,
h aan het beheer zjner
goederen zonder zjn: wetenschappeljke studiën te laten varen.In 1818 werd hj hoog-

48 Ned.mjllang en 11Ned.mjlbreeden

zeerbergachtig,maarinhetbinnenlandvxucht-

baaren goedbebouwd.Erzjnonderscheidene

kleine havens, vele oudheden èn 5000 inwoners, die meestal naar elders txekken als
timmerlieden,metselaars,scheepstimmerknechten enz.
Skatten is denaam van een hombrespel,
dat inzonderheid in Duitschland md 32 kaarleeraar in de staathuishoudkunde aan de uni- ten gespeeld wordt.Dit gesehiedtdopr3 perversiteitte W arsc,hau en tevensaan deschool sonen,die elk 10 kaarten ontvangen,terwjl
voor boschcultuur. Hj schreef: Staatswirt- de overige twee afzonderljk gelegd worden
schaft (1820-1121, 4 dln)'', gevolgd door en den naam van skat(écart)dragen.
,
1Grundrisz der Finanzwissenschaften (1824)'', Skglet,zie Geraamte.
l.
lrundziige der Nationalwirtschaft'', s,t
Sklnk (SeincusLaur..jis denaam vaneen

en prhéorie des richesses sodales (18Q9)''. geslachtvan kruiyende dierenuitdeordeder
Voorts maakte hj zich verdiensteljk door Hagedissen (Saur11) en uit de afdeeling der
verbetering derarmenbedeeling en dergevan- Korttongigen (Brevilingues.). Het omvat Hagenissen ln Polen, waarop hj in 1830 door gedissen m et een kegelvormigen k0p,eenvan
den K eizer naar Petersburg ontboden werd, onderplatligchaam ,4pooten,5afgeplatteteeom een onderzoek in te stellen naar de hos- nen metgezaagdezoom en enm etgehemeltetan-

pital
en aldaar.Hj ontvingereenebenoeming den.Degewone&/
d>à(S.oëcinaliszcvr.)isgeelt0tstaatsraad,kamerheer en lid vanhetV00r- bruin metdonkere dwarsbandent15Ned.duim
loopig Bewind en keerdetoennaarPolenterug. lang en leeft in rotsspleten in het noorden
Na het mislukken derPoûlsche xevolutie van van Afrika,welligt 0ok in Syrië.DeZeeskink

1831 werd hj lid der regprinrscommissie (S.marinus)werd tevoren metjvergevangen,gedroogd ennaarde ajotheek gebragtj

en der hoofdcûmm issie voor de lnstellingen

van weldadigheid. onder zjn bestuur ont- doch thans alleen door bggeloovigen aan-

stondenuitstekendegevangenissen,verbetering- gewend.
en werkhuizen, een instituut vool'verwaarSkoda (Joseph), een uitstekend geneesloosde ltinderen enz.in Polen. In 1844 w erd kundigetreboren den loden Deeember1805
hj voorzitter van laatstgenoemdecommissiej te Pilsen ln Bohemen,studeerde te W eenen
en hj verwierftevens als dichter,novellist en werd in 1831 arts van een ch6leraliatrid
en romanschrjver een goeden naam ,terwjl in Bohemen en in 1833 tweede geneesheer
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aan het algemeen ziekenhuis te W eenen, t0t opperbevelhebberbenoemd;nu wjddehj

waar hj onderRokitansky en Kolletsehka de zich met jver aan eene nieuwelegerorgani-

pathologische anatomie bestudeerde en de aus- satie;maar vertraagde dekrjsgsbewegingen
cultatie en percussie toepaste. Sedert 1835 t0t het einde van Maartin de hoop op eene
bestuurde hj de practische oefeningen aan tusschenkomst der buitenlandsche Mogendhehet ziekbed, werd in 1840 benoemd t0tge- den.Wé1bragthj daarop eene nederlaagt0e
neesheer in de toen gestichte zaalvoorborst- aan generaalGeomar bj W awre en aan het

ljders,in hetvolgendeJaartoteerste-genees- hoofdkorps van generaal Rosen bj Dembe,
maarverzuimdevoordeelte trekkenvanzjne
te W eenen.Groot opzien baarde zjnepAb- overwinningen. Eerst toen de Russen hunne
handlung iiber Auskultation und Perkussion strjdkrachtenzochtentevereenigenywaagdehj
(1832;5de druk 1864)' en hj heeftzoowel den 8sten Aprileen aanvalOp Silece en op de
daardooralsdoorzjn voortreieljkonderwjs korpsen van Rosenen Pahlen 11 bj Iganië,
heer en in 1834 tot hoogleeraarin de kliniek

eene groote dienst bewezen aan het genees- maar vervielvervolgens op nieuw t0tw erkeloosheid.De ongelukkige aioop van den slag
kundigondelzoek.

Skoetam .Onderdiennaam vermeldenwj: bj Ostrolenka (26 Mei)j waaraan hj niet
Skoetari, in het Slawisch Skadar,sktz#rtxj weinig schuld had door zjn ontjdigen afin het Turksch Iqikodra,Skodra,eeneves- togt, noodzaakte hem,naar W arschau terug
ting en tevens hoofdstad van een Turksch te keeren.Hier zoehthj hetbestuurte herejaleet,hetwelk zich uitstrektoverhetnoor- vormen,ten eindeden invloedderpatriottische
deljk gedeelte van Albanië.Zj ligtin eene clubs te verzwakken, maar verzuim de daar-

vlakte ten zuiden van het evenzoo genoemd

door de gunstige gelegenheid toteen aanval

meeren aan deBojana,25 Ned.mjlvan de op devjanden,dienaden doodvan Diebitql'
Adriatische Zee,is de zetel van een gouver- doorde chölerawarenverzwakt.DeRjksdag
neur-generaalen van eenGriekschenbisschop, zond dientengevolge eene commissie van 0nde stapelplaats voor den handelvan Albanle' derzoek'naar hetlegervôörBomilow,waarop
en Bosnie,
- bezit geweerfabrieken,wolweve- Skrzyneekihetopperbevelnederlegde.Nadien

rjen, scheepvaart, een levendig vertier en tjd diende hj onderhetbevelvan goneraal

20000inwoners,vanwelke%dedeMohamme- R ozyeki en overschreed m etdezen de grenzen
daanschegodsdienst beljden,en is hetaloude van den vrjstaatKrakau,om zichvervolgens
Skodra,de hoofdstad van denIllyrischen stam naar Gal
iciëtebeyeven.Laterwoondehj te
der Labeaten.
Pr
a
a
r
e
n
vertrok ln 1839 naarBelgië,waar
Rkoetari of Oehkndur, eene stad in het hj zlch met het opperbevel over het leger
Turksche elaleet Stamboel.Zj lbgt aan de belastte? maar oy vertoogen van Rusland,
Bosporus tegenover Constantinopel en wordt Oostenrjk en Prulssen a1s divisie-generaalop
als devoorstadvanlaatstgenoemdebeschouwd. wachtgeldwerdgesteld.HjoverleedteKrakau

Zj is de zetel van een molla en de gtapel- den 12den Januarj 1860.
plaats der uit Azië aangevoerde, voor Con-

Skye ishetqrootsteeilandvandemiddenste

stantinopel bestemde koopwaren. M en heeft groep derH ebrlden.Hetisdoor den Sleatsund
er een paleis van den Sultan,8 moskeeën, en den lnnersund van hetyaste land gescheibazars en magazjnen, eene groote kazerne, den en telt op bjna 26 D geogr.mjl bjna
zjde- en katoenweverjen,een druk vertier 20000 inw oners.De kusten zjn steilen rotsen 70-t0t$
80000 inwoners,meestTurken.Zj achtig en vooralin hetzuiden en w esten van

isonlangsdooreen sqoorweg metIsmid ver- talrjke baajen voorzien. Het binnenland is

bonden.M erkwaardig ls erhet groote cypressenbosch in hetmidden der stad,alwaar van
ouds vrome Ttlrken uit Constantinopel eene
begraafplaats kiezen, om in Azië als hun

hoogte van 966 Ned.el,en m en heeftervele
kleine meren, m oerassen en bevallige dalen.
Het klim aat is er in het algem een zacht,

eigenljk vaderllnd terusten.

maar zeer veranderljk. Tot de voornaamste

bergachtig; de Cuilion Hills verrjzen er ter

Skrzyneckl (Jan Boncza),een Poolsch bronnen van bestaan behooren er deveeteelt,

generaal, geboren in Galicië den 18den Fe- sodabereiding en visscherj.Men heefterover-

bruarj 1786, studeerde teLemberg hoofdza- bljfgelen van oude burgten,bazaltzuilen enz.
keljk in de wiskunde,tradin 1806indienst De hoofdplaatg is Portree metn0g geen 1000
gP
** het Poolsche leger, onderscheidde zich inwoners.
meermalen in de veldtogten van 1812- 1814
Slaap (Somnus)isdiephysiologischetoeen ontving na zjn terugkeer in Polen als stand,waarin deuitingen van hetbewustzjn
kolonelhetkommando over een regimentin- op den achtergrond treden ofgeheelverdwjfanterie.Bj het uitbarsten derrevolutievan nen.De eerste oorzaak van dit verschjnsel
29 November1830 steldehjzichterbeschik- is vermoedeljk dezejdat in den slaa/ eene
king van den Grootvorst en volgde hem aan geringere hoeveelheid bloed naar de hersenen
hethoofd van zjn regiment,maarkeerdeden stroomt dan gedurendehetwaken.Gedurende
3den December naarW arschau terugjom zich

aan de zjde der opstandelingen te scharen.
DeopyerbevelhebberRadziwillbenoemdehem
t0t bngade-generaal, en hj voerde bj den
slag van Grochow (25 Februarj 1831) met
uitstekend beleid het bevelover eene divisie.
Na hetaftreden van RadziwLll zag hj zich

den slaap schorten de uitwendige zintuiqen
hunne w erkzaamheden op, de willekeurlge
beweyingen ontbreken en de stofwisseling
vermlndert aanmerkeljk.Een diepe slaa? is
rustig en duurtdoorgaans lang,- een llgte
slaap is tevens onrustig. De slaap is in het
begin hetdiepsten hetverkwikkendst;dM rin

SLAAP- SLAAPDRANK.
knmen de verrigtingen des ligchaams zooveel

mogeljk t0t rust. In de eerste levensweken
wordt het gezonde kind alleen wakker om
voedsel te nemen;na zesmaanden bljfthet
reeds eenige uren wakker, maar zelfs na
verloop van een jaar is het langerin een
slapenden dan in een w akenden toestand,
terwjl het in hetderdeen vierdelevensjaar
zich bj daq n0g aan den slaapovergeeft.Het
5- ofG-jarlg kind slaapt9 Of10,devolwassene ongeveer 7 uren?en de oude van dagen
gewoonljkveelkorter.Dedieptevandenslaap
neemtaanvankeljksnel,daarnawatlangzamer
t0e en bereiktna verloopvanongeveereenuur
haar aanzienljkst bedrag, om daarna eerst
snelen vervolgens langzam erhand te verm inderen. In de laatste uren is de slaap zeer
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molen hetqewone gedruisch nietmeerhoort.
De snelheld van de pols van volwassenen
vermindert in den Blaap met 3,t0t 10 slagen
in elke minuut.De ademhaling is kalmer en

minder diep dan bj den wakende.Deurine-

afseheiding levert slechts het halve bedrag,
maar het vocht is veelmeer geconcentreerd.
De algemeene stofwisseling is gedurende den
slaap veelgeringer;hierdoordaaltdewarmte,
zoodat men meer besehutting noodig heeft
tegen afkoeling desligchaams.Detemperatuur

daaltgedurendeden slaap3/4de-1OC.beneden

dien van den wakenden toestand. Van den
toestand der spieren kom t een donker besef
t0t het gewaarwordingsvermogen; vandaar

datde slapendebj eeneongemakkeljkehouding zich verlegt.De gevoeligheid der zin-

ligt.Bti het inslapen bljft het gehoor het tuigen is zeer gering, doch de gem eenschap
langst werkzaam van alle zintuigen.Hetont-

met de buitenw ereld niet geheel en alver-

wakenishetmoejeljkstbjdenaanvangvan broken.Hetontbrekendbewustzjn verhindert
den slaap en jaatalsdan,wanneerhetweder- voorts eene Juiste opvatting van de prikkels
inslapen verhlnderd w ordt, veelal vergezeld der zintuigen, zoodat de indrukken,in den
van dofheid in hethoofd,m atheid,knorrig- slaapontvangen,zeergebrekkigzjnenslechts

heid enz.W ordtechter de slaap slechts even

inhetalgemeen den 100?derdroomenbepalen.

gestoord,dan is hj na het wederinslapen De psychische verrigtlngen oyenbaren zich
dieper dan te voren.Na een behoorljken gedurende den slaap inzonderheld in den vorm
slaap is de Ontwakende volkomen versterkt. van droomen.Debewustheid isdaarbj nooit
Het gevoelvan hoklger is,in w eerwil vande onbelemmerd Ferkzaam ,terwtildegedachtenis
langdurireonthouding,nietbjzonderlevendig; vanhetgedroomdedoorgaansbjhetontwaken
de zintulgen zjn geseherpt en de opmerk- geheel verdwenen of slechts zeer onvolkozaamheid istoegenomen.Dezeverschjnselen men bewaard gebleven is; zie voorts onder
echter vertoonen zich niet na een overmatig

Droomen.

langen slaap.Heeftmen eenigentjdgeslapen,

Nietalleenbjdedieren,00k bj deplanten
wordt de slaap waargenomen.Hj openbaart
invloedop hetligchaam isgrooter;despieren zieh bj deze in eenneêrhangenen gevouwen
zjn minder rustlg en het geheelnadert meer zjn der bladeren en in het zich sluiten der
tot den toestand van waken.Z66 ontstaateen bloemen gedurende den nacht.Dieverschtjndan worden de zintuigen gevoeliger,en hun

toestand van halven slaap ofvan sluimering, selen staan voorzeker in verband m et den
waarin de gemeenschap metde buitenwereld verminderden prikkel van hetlicht;m en ont-

allengs hersteld wordt en hetontwaken bj waartze vooral bj zamengestelde bladeren,
degeringstestoornisplaats heeft.Bjdemen- bjv.bj die van deklaverenvandenacaeiaboom. Volgens FdfdcA hangt de slaap der
bloemen geenszinsalleen van den lichtprikkel
af, maar o0k van de vochtigheid der lueht.
van den barometerstand en van de temperatuurderlucht.W ashetlichthierbj de ée
'nige
een ligten slaap.Bj de lagere klasse der ge- ooxzaak, dan zguden alle bloem en zich des
wervelde dieren vindtm en geene regelmatige ochtends openen, om des avondsw eder digt
afwisseling van slapen en w aken. In den te gaan.De ondervinding leertechter,dater
winterslaap van som miga zoogdieren, krui- bloemen zjn,die eerst op den middag ofdes
pende dieren en visschen vindt m en al het namiddagsofzelfstegendenavondzich openen
schen is, wat regelmatigheid en diepte aangaat,de slaap hetmeestOntwikkeld.Dieren.
die staande slapen, bevinden zich daardoor
reeds in een toestand, w elke aan dien van
waken grenst en hebben,evenalsvelevogels,

en tot laat in den nachtopen bljven.Zelfs
weten wj dat de Koningin van den nacht
(CactusgrandiioxusL.
4alleengedurendeeenige
naehteljkeurenharegeurigebloemkroonopent.
van den geest, door vermindering van de Op die verschjnselen heeft men de zamen-

eigenaardiye van een diepen slaap,waarbj
de verrigtlngen des ligchaam s nagenoeg geheel zjn opgeheven. De slaap wordtbevorderd door vermoetjenis van het ligchaam of

stelling gebouw dvan eenbloem enhorloge,door
24 planten na&st elkander te plaatsen, die
koude,dooreenkrachtigenmaaltjdendoorbet op de 24 verschillende uren van het etmaal
gebruik van alkoholisehe dranken envan som- zich openen.

prikkels der uitwendigezintuigen ofdooreene
eentoonigeaandoeningvandeze,- voorts:f100r

mige vergiften (narcotica).T0tdemiddelen,
die den slaap verstoren,behooren prikkelsder
zintuigen, zooals het geluid,een sterk licht
en eene prikkeling der huidzenuwen. Eene
sterke vermindering of een geheelophouden
van gewone prikkelskunnen den mensch des-

geli
jksdoenontwaken.Demolenaarbjv.ontwaakt,wanneerhj bj hetstilstaan van den

Men geeft den naam van sïapen (tempora)
tevens aan de beide zjden van het hoofd,
boven de wangen endekaauwspieren gelegen.
Zj zjn gedeelteltlk behaard,gedeeltelilk 0nbehaard, en de hersenkas is op die plaatsen
hetdunst.

Slaapbol ofmaqnkoptzie onder Papaver.

Slaapdrank (Een)jdienendeom aan een
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ljder een gerusten slaap te bezorgenjiseen n0g de bedwelming (narcpsis), ontstaan door
of ander narcotisch (slaapwekkend) middel, eene veranderde bloedmenging ten gevolge

van ingenomen verrif(alkohol,opium enz)
eongevoellgheid derhersenzenu'
wen,
middel werktbj geduripeherhaling zeerna- odfodoorordereunkki
ng ofschudding veroorzu kt en
deelig voordegezondheld en wordtbjgroote
giften doodeljk.ln den Jongsten tjd heeft vaak met jlhoafdigheid,krampen enz.verveelalopium in vloeibaren toestand.Zulk een

men daartoe vooral chloralhydraatgebezigd, bonden.

datminderschadeljkis,maartochwe1dege- Slag en Slagveld, zie Velhlag.
Slagader,zie Hart :4 Aderen.
ljk misbruiktkan worden.
Slaapwandelen (Het) komt dikwjls Slagader-ontsteking (arteriïtis) hreft
voor bj zenuwachtige gestellen die zich men t0t nu t0eslechtsgedeelteljk aan ée'ne
onder den invleed bevinden van hevige ge- of meer slagaderen waargenomen.Zj isbj
zaoedsaandoeningen, alsmede btj kinderen. het leven moejeljk te onderkennen.Zj verSlaapwandelaars staan op zonder teontwaken oorzaakt eene hevige ontstekingskoorts en
en verrigten in de duisternis datgene, wat haar verloop is zeer snel.
Slagader-opehing (arterriotomia)wordt
zjgewoon zjn bj dag te doen.Hetsomnam bulismus is een eigellaardige toestand der gewoonljk toegepastop de slaapslagadersen
hersenen,waarbj alleen eenvanbinnennaar hare takken, o0k w e1op de spaakbeenslap
buiten werkend bewustzjn bestaat,tervijl ader en 0P de palmslagaderen der vingers,
geeneindrukken vanbuitenw ordenopgenom en. W anneor m en eene snelle en sterke bloedDoorgaans begeven zich de slaapwandelaars ontlasting bevorderen ofeene spoedige onmagt

later weder te bed,zonderzich bj hetont- veroorzaken wil. Zj geszhiedt met eenbiswaken iets van het voorgevallene te herin- tourieofmeteenlancet,en bj moejeljkhei;
neren.Hetsomnambulism us kan klim men t0t om h:t bloeden te stelpen,kan men de slap
verrukking (extase),zoodatdegeestvan den ader afbinden.
slaapwandelaar verboven den kring deralleSlagaderverwkding,zieAneurysma.

daagschedenkbeeldenzweeft.A1zjnewoorden
SlaghoeW es zjn van koper-ofmessingen daden verkrjgen alsdan eene fantastische blik geperstedopjes,bestemdt0thetopnemen

kleur. Naast dit ideo-somnam'
bulismus, dat van eene ontpl
ofbare zelfstandiqheid,veelal
uit zich zelfontstaat,bevindtzich hetmag- t0t het doen ontbranden derladlng van pernetischsomnam bulismus,datkunstmatigwordt cussiegeweren bestemd.Zj wordenmachinaal
opgewekt(zie onderM ayqetLk
gmns).Men dient vervaardigd ten getale van 4- tot800 in eene
hetslaapwandelelen m etdegrootsteomzigtig- minuut.Gemelde zelfstandigheidiseenmengsel
heid, bjv. door zacht roepen en wakker met knalkwik tot hoofdbestanddeel;daaraan
maken, te bestrjden,vooral daar men de is tot vermindering der ontplofbaarheid meelextase a1s een eersten graad van krankzinnig- poederenz.toegevoegd.Slaghoedjeszjnbj0ns
leger ingevoerd in 1841,doch hetthans voorheid dient te beschouwen.
Slaapziekte(hypnosisjsopor)noemtmen geschreven modèldagteekent van 1857.

eene ziekeljke gesteldheid,waarbj het be-

Slakkenof.
Bnikpootkqe'
lp:d/ridres(Gastero-

wustzjn en de gevoeligheid derzenuwen in poda)is de naam eener klasse vanweekdieren
meerdereofminderemateverdwjnen,- eene (Mollusca)meteenmin ofmeerafzonderljken
gesteldheid, welke zich vertoont in de ge- kop,voorzien van zintuigen,2 of4voelhorenB
daante van slaperigheid of slaap.Zj onder- en m ondwerktuigen,meteen onder den buik
scheidt zich van eene beroerte doordien m0n geplaatsten, spierachtigen voet,m eestaleene

bj haar geene spierverlamming,faauwte of
schjndood opmerkt,terwjldewerkzaamheid
van het hart en van de longen onveranderd
bljft.Totde verschillendg soorten van slaapziekte behooren: de elgenlijke slaapziekte
(coma),die zich vooralbj zware.koortsige
ziekten vertoont,zoodatdeljderzich onophoudeljk in een diepen slaap bevindten vö0
'r
hetwjken vandenaanvalnietvanzelfwakker

lange zool (Platypoda) of eene loodregtge-

ant#ioordd
ge
ef
tlj
en
ge
hal
fope
ui
de
k de
teoo
zi
enn o
ft
0t nt zonder
evenwel
volkomene
bewustheid te geraken;
de slaperQheid
(
somnolentia),bjtyphusvooralvoorkomendei
en de dooh laap (lethargia), een diepe,

welke later t0t de naakte slakken behooren.
Die afscheiding geschiedtin den beginne door
de geheele huid,welke den ingewandenzak

plaatstevin (Heteropoda)ofvanvoren.2vleugelvormige lobben (Pteropoda). De mantel
vorm t Op den rng eene m in ofmeer ruim e
verdubbeling met een m eestal verdikten of

g
elobden rand enbedektindenreyeldeademhalingsholte. Het ligchaam ontwlkkelt zich
voorts enkelvoudig en regelmatig ofm eteen

uitgestulpten zak voor de ingewanden.D00r-

wordt;- deslaapwaakgiekte(comavigil),een gaanswordteeneschaal(hoornofslakkenhuis)
toestand van halven slaap,waarbj deljder afgescheiden,00kaanvankeljk bjdiesoorten,
omgeeft;maar de schaalwordtgrooterdoor
den rand van den mantel.Zj isln den regel
aanhoudende slaap,bj ouden van dagen ge- eene vastekalkschaalvan dergeljkenaarda1s
woonljk metden dood eindigend.De eigen- de parelmoerlaag der schelpen en m et eene
ljke idéopathâsehe .
vltlcwzïd/
rfe(cataphora)om- ruwe,zelfs harige opperhuidbekleed.Somtjds
vat die raadselachtige,zelden chronische ge- is de schaal zacht, hoornachtig, buigzaam ,
vallen,waarindeljdereen natuurljken slaap kraakbeen- ofgeleiachtig;in eenige gevallen

schjnt te genieten, welke al of niet door bedektztlalleen de mantelholtemethetademwakker w orden afgewisseld w ordt en w eken halings-orgaan ofisin dem antelhuidbesloten.
ofmu nden kan duren.Eindeljk noemenwj Somtjdsookwordtzj reedsvroegafgeworpen,
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maar meestal heeft zj degedaantevan den vatenstelselvan denvoeten deneipenaardigen
ingewandenzak, zoodat het dier er ook den

bouw der nieren komt er water ln gemelde
kop en den voet in tertzgtrekken kan.Steeds holte.Slechtsweinig slakken halen adem door
isdeschaalenkelvoudig (niettwee-ofmeer- de geheele huid, verreweg de meeste door
kleppig),platofkomvormigofopverschillende kieuwen, vele door longen, en enkele door
wjzen spiraalvormig gewonden,Derand van kietlwen en longen tegeljk.De kieuwen zjn
den mond heefteene binnenwaartsen buiten- meestalbladvormige ofvertakte en vedervorwaarts gebogene 1ip, en de laatste is we1 mige aanhangsels der huid,di
e zelden vrj

eens uitqesneden of t0thetopnemen van de op den rtlg,gewoonljk tusschen den mantel
buisvormlge openingderademhalingsholte(van en den voet gelegen en door Ge verdubbeling
den sipllo) t0teen langwerpig kanaaluitge- van den mantelbedekt zjn.Bj hen,diein
rekt.Vele slakken bezittenaan hetachtereinde de lucht ademhalen, dient de mantelruimte
vandenvoeteenblijvend,hgorn-ofkalkachtig, desgeljkstotademhalingsholte,maaromsluit

geringd of spiraalvormig gewonden deksel,
bestemd om de opening der schaalte Bluiten.
Alele landslakken Bcheiden v6ôx den aanvang
van den winteralaap een kalkaehtig deksel

tevenseen netwerk vanbloedvaten.Dekieuwen longenholten hebben door eene spleet in
den mantelrand en door eene ronde,sluitbare
openina gemeenschap metde vrjelucht.Dikaf,datzj in hetvolgend voorjaarverliezen. wjls looptdemantelrand derkieuwholte uit
De schaal bedekt het dier gewoonljk zeer in eene lange ademhalingsbuis,welke op den
ruim en staat daarmede in verband door eene sigho der schel
pdieren geljkt.De slakken
spier, welke boven op den voet ontspringt zt
ln redeelteljk twee- en gedeelteljk één-

en bj de laatste winding aan despilvanhet slachtlg,en bjnaallenleggenejeren.Delonge
huisje is vastgehecht.Het zenuwstelsel der slak vertoontöfreedsaanstûndsden vorm van
slakken komt in vele opzigten overeen met het moederdier ôf ontwikkelt zich door g0datderschelpdieren.Oogenzjnerindubbelen daanteverandering.In ditgevalbezitde larve
getale aanwezig;zj zjn meestalop den top pa@ aan het ei ontkropen, twee groote,op

geplaatst van stelen, die zich metde voel- de plaats van den onontwikkelden voet t0t
horensvereenigen,en men kan ze in grootte bewegi
nqs-organen dienendetrilhaarcellen en
en maaksel met die der insecten en spinnen eene kl
elne,platteschaalmeteerstewindingen,
vergeljken.Degehoor-organen zjn,uitgezon- welke echter spoedig afgeworpen en dooreene
derdbtjdeheteropoden,metden voetverbon- bljvendevervangenwordt.Zeldenzijninlatere
den en aldaar op een korten steel geplaatst; tjdperken de larven wormvormig en van trilmen meent,dat de hetexopoden endelongen- haarkransen voorzien.Demeesteslakkenleven
dragende landslakken 00k hetzintuig van den in het water,inzonderheid in zee;uitsluitend
reuk bezitten.Totgevoels-organen dienen de in deze laatste bevinden zich de pteropoden,
voelhorens, de vaak eeltachtige randen der heteropoden en ophistobranchiërs,van welke
lippen! alsmede de gelobde aanhangsels van laatsten slechts enkele soorten in brak water
den k0p,mantelen voet.De voelhorens,ge- voorkomen. Tot de soorten, welke men in
woonljk in dubbelen getale aanwezig, zjn zoet water aantreft, behooren enkele P'OSOenkelvoudige, voor zamentrekking vatbare branchiërs, tervvjlVan depulmonaten,die
verlengsels derhuid;zj kunnen bj sommige het water bewonen, slechtB weinige Boorten
longendragende slakken uitgestt
llptworden en n zee l
even. De yroep derneurobranchiërs
hebben eene aal
z den t0p zich verdikkende i
(van deprosobranchlërs)verkeertop hetland.
zenuw , bj de landslakken tevens het reuk- Tot de vleeschetende soûrten behooren de
orgaan vormend. Dat van bet ijnere gevoel pteropoden,heteropoden en de meeste buisis gelegen in eigenaardige kleine cellen. D e m ondvorm ige prosobranchi4rs. Ilaarentegen
m ondopening, door de xanden der lippen ûm - zjn de overi
re gedeelteljk of uitsluitend
zoomd,grenstaan eenemetvastekaauww erk- yl
ntenetendedleren.Men vindtreedsslakken
tuigen gew apende mondholte met een spier. lnad
e oudste bezonkene lagen.IndeSilurische
achtigen wand,vanw aar een lange slokdarm vorming heeftm en prosobranchiërs,pteropoden
zich uitstrektnaareeneruwe,op een blinden (
Te
ntaculites) en heteropoden (Belleroqhon).
darm geljkende maag.Hetmeestallange,door Va
n de pteropoden strekt Theca zich ult tot
eene zeer groote lever om hulde darmkanaal i
n het dqas.Prosobranchiërs (Matxoeheilus,

opent zich in de nabjheid derademhalings- Murchisonla) treft men 0ok aan in de Devoorganen en 00k wel aan de rugzjde. De nische vorming, en ophistobrancbiërs in het
kaauwwerktuigen van den mond bestaan uit trias en lias. Het laatst vertoonen zich de
ééne of D:00r hoornachtige kaken a3n de longendragende slakken;hoewelereenigewei-

bovenzjdeenuiteenespierachtig-kraakbeenige nigebesloten zjn in triasenkrjt,vindtmen
tong, waarop zich plaatles,tanden en haken haar eerst sterk ontwikkeld in de tertiaire
verhefen. De grootte, het aantal en de ge- vormi
ngen (Lymnaeus, Planorbis), terwjl
daantehiervanzjnzeerverschillendenworden aldaar ook andere vormen goedvertegenw oorals kenmerken bj
dena
vb
ej
rdd
eel
zich
ning gebezigd. digd zjn (Cerithium enz-).Men kent meer
Het
hart bevindt
rug van het
dier en bestaatuit êéne kataer naet deaorta
en een vöörhof. De uiteinden der slagaderen
openen zich in eene holte, vanwaar het
bloed naar de ademhalings-organen en naar
den vöörhof wordt gebragt.D00r hetwater-

dan 32000 soorten van slakken, van welke

ruim 15000 leven en 7000 uitgestûrven zjn.
De talrjkste afdeeling isdie der prosobranchiërs(14000),terwjlo0k diederpulmonaten
vele soorten' telt (6500). Men verdeelt de
slakken in 3 onderafdeelingen,nameljk rG-

186

SLAKKEN.

noeti
gen (Pteropoda C%n),overhetalgemeen omhultmethareafscheidingdenkleinendoler.
kleine, langwerpige ofmet het achterste ge- enbjdelandslakkenvormenkalkafscheidingen
deelte spiraalvormig opgerolde dieren, met eene vasteejerschaal.Bj de Heliciden (wjneen niet scherp afgebakenden koq, met 2 gaardslakken) vindt men een zak, waarin
vinnen beneden den mond,door mlddel van een pjlvormig staafje,de liefdepjl,ontstaat,
welke zj zich in zee snelkunnen bewegen. welkebj debevruchting tevoorschjntreedt,
Het ligchaam bljft naakt of scheidt eene alsdan afbreekten door een andervervangen
hoorn-,gelei-,kraakbeen-ofkalkachtigeschaal wordt.beuitwendigevoortplantingswerktuigen

af. De mond is somtjds door armvormige, liggenmeestalaan deregterzjde,indenabjmet zuignapjes gewapende aanhangsels 0m- heid van den kop,in eeneholte.Bj deééneven.De aéemhaling geschiedtd00:debuid slachtige soorten zjn die organen in hetal(Clio), door uitwendige of door inwendige gemeen eenvoudiger van maaksel.Bj eenige
kieuwen.De oogen ontbreken gewoonljk,en slakken doorloopen deet
jeren in hetmoederzj gaan doorgaans des nachts op roofuit. ligchaam eene aanmerkeljke ontwikkeling;
Allepteropodenzjntweeslachtig,enzjleggen meestal worden ztj spoedig uit het ligchaam
hunne ejeren in lange, ronde, vri in zee verwjderd,en welafzonderljk alskuit,in
tbbberendesnoeren.Deronddraajendekiemen gelei-achtige klompen of snoeren ofin hoornontvangen zeilvormige lobben en schalen en

achtige omkleedsels, die t0t onregelmatige

erlangen als larven harevrjheid.Terwjlde massa's vereenigd zjn,of o0k we1t0teene
lcbben afnemen,ontwikkelen zich devinnen,
en de schaal wordt gewopnljk afgeworpen.
Men vindt ze schier overalin vollezee,àomtjdsin verbazendemenigte,zooals Limacina
arctica O?
zr.en Clio borealis.Br'u.q.,waarm ede
de walvisschen zich voeden,in de Ilszeeën.
Men verdeelt hen in Thecosomata (schaal-

regelmatige, zoodat in eene m assa eiw it een

bepaald aantaldolersaanwezig is.De kieuwslakkendoorloopenbj hareontwikkelingeene
gedaanteverandering en verlaten het ei a1s
larve met trilhaarzeilen, terwjl de longenslakken zichregtstreeksuitheteiontwikkelen.

Bjna alle slakken kruipen t
loor middelvan
dragenden) en Gymnosomata (naakten).Van harenvoet,dochsommigen(Strombus)springen,
deze onderafdeeling kent men 256 soprten. terwjlanderenuitmuntend zwemmen.Eenige
van w elk 130 fosBielvoorkomen.- Migenlqke weinigen,zooals dewormslakken (Vermetus)
jn met hare schaal op andere dieren vastslakken (Gasteropoda Cuv.,Platypoda,Zdvcà.)j z
weekdieren meteenmeestalduideljk begrens- gehecht en leven als parasieten.Men verdeelt
den kop, 2,zelden 4,voelhorens,en Qoogen deze onderafdeeling der slakken in Opltintoop afzonderljke stelen, zelden op den top JrcpcFzic (tweeslachtige kieuwslakken, wier
van het achterste paar voelhorens.De zeer kieuwaderen achterde hartkamer in denvôôrverschillend gevormde voet is meestal eene h0f ui
tloopen),meestal nachtdieren,zooals:

platteschjfen dientom tekruipen.Demeeste de draadslak (Ae01is),de zeehaas(Aplysia),
slakken van deze onderafdeeling halen adem enz.,- Prosobranehia(van schalenvoorziene

door kieuwen, slechts enkele door de huid, kieuwslakken,wier kieuwen en vöôrhofvöôr
som mige door longen en enkele doorkieuw en bet hart gelegen zjn), éénslachtige dieren,

en longen tegeljk.De kieuwen liggen vrj op zooals:de zee-oor(Haliotis),detolslak (Trohet ligchaam , maar gewoonljk tusschen den chus), de wenteltrap (Scalaria), de olt
jfslak
mantel en den voet in eene holte, welke
door een gat ofbuis gemeenschap heeftm et
delucht.D e beide kieuwen,van w elke alleen
de regter kieuw volkom en ontwikkeld is,
dalen m et hare platen in de ademhalingsholte
af.Elke kieuw bestaatuitplaten,die inééne

(O1iva),de stekelslak (Murex),depurperslak
(Purpura),dekegelslak (Conus),deporseleinslak (Cypraea), de vleugelslak (Strombl
zs),
de moerasslak (Paludina),de wormslak (Vermetus),enz.- Longslakken(Pulmonata,landen w aterslakken meteene long en een daar-

oftwee rjen kamvormig achter elkanderzjn achter gelegen hart), tweeslachtige dierçn,
geplaatst(kamkieuwigen).Behoorljk ontwik- zooals:demoerasslak (Lymnaeus)deschotelkelde longen naast volkomene kieuwen vindt slak (Planorbis), de tlzlnslak (Limax), de
men bj slechts weinige geslachten.lnmiddels huisjes-of wjngaardslak (Helix). de agaatbezigen 00k de Jonge zoetwater-pulmonaten slak (âgatina),enz.Eindeljk noemenwjals
hunne mantelruimte eerst als kieuwholte,en derdeonderafdeeling diederKielvoetiyen(Hetevelen kunnen in ontwikkelden toestand in de ropoda)met een doorzigtig,gelei-aehtig liglucht en in het water ademen. Voorts let chaam ,een snuitvormigvooruitstekendenk0p,
men bj de verdeeling op den toestand vande groote,goed ontw ikkeldevoelhorens en oogen
kaak en van de tong.In hetdekselder adem- en eene goed gewapende,beweegbare tong.
halingsholte vindt men algemeen eene klier, H et voorste en middenste gedeelte van den
welkesomsgrootehoeveelhedensljm afscheidt. voet is in eene bladvormige vin ,vaak met

Daarenboven vindt men bj vele soorten n0g
andere klieren,zooalsbj depurperslak.De
slakken van deze afdeeling zjn gedeelteljk
twee-, gedeelteljk éénslachtig. De eersten
(ophistobranchiërs en bjna alle pulmonaten)

eenezuignap,herschapen,terwjlhetachterste

yedeelte een staartvormig verlenqselvan het

llgchaam schjntte wezen.Zj zljn naaktof
m et eene spiraal-ofhoedvormige schaalvoorzien, tweeslachtig, leggen ejeren in snoeren
onderscheiden zich door een naauw verband en ontwi
kl
telen zich met gedaantewis:eling
tusschen de beide soorten van voortplantings- (metamorphose). ZtJ leven ln zee? bevinden
klieren en door onderscheidene bjkomende er zich vaak in troepen,zwemm en langzaam
klieren en aanhangsels.Eene eiwitklierbjv. met naar boven gekeerde buikvlakte doorhet
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heen en Nveêr bewegen van het ligchaana en nietveelte beteekenen,terwtjlde sterk 0n1
van de vin en leven van den rcof.
Slam at, zie Gedê.

wikkelde'
'regter long aan haar uiteinde eene

aanmerkeljkeholtevormtvoordelueht.Het
Slangen (ophidia Broqn.
)isdenaam eener uitwendig 00r ontbreekt, en de leden der
ordevan kruipendedieren meteenzeerlang: kleine oogen zjn onbewegeljk.Deoogappel

rolrond, naar den staart allengs dunner ult- met de meestal l
oodreçt gespleten pupil is
loûpend ligchaam , met een meestal platten, meteene doorzigtige hul; bedekt,en deneusbreeden of driehoekigen k0p, met langer openingen liggen meestalaan het uiteinde of

nnder- dan bovenkaak,terwjlde onderkaak aan dezjden van den snuit.De gaFelvormig

in 2 helften gescheiden en de bek alzoo voor gespleten?hoornachtiqe tong dienttûtwerkeene aanmerkeljke verwjding vatbaaris,- tuig des gevoels en )s in eene scheede vervoorts met verdikkingen de< lederhuid,die, bom en,terwjlzj 0ok bj gesloten bek door
md de hnoxnachtige opperhuid bedekt, als eene opening van den snuitkan worden uitdakpannen gerangschikte schubben ofmet de gestgken. De slangen bewegen zich vooral
randen aanléngesloten schilden vormen.Onder doorzjwaartschekrommingenofkronkelingen,
den buik vindt men m eestalzeerbreede,m aar doordewervelkolom voortgebragt.Zj voeden
korte,aan den achterrand eenigzins uitsprin- zich met levende dieren,die zj gewoonljk
gende schilden,aan wier binnenzjde spiem in hare kronkels vasthouden,metdegiftanden
bundels ztln vastgehecht, zoodat de slang dooden en daarna in hun geheelinzwelgen,

daaxmede als methaken z'
ljne beweging langs waarbj zj hal.
e prooimeteen overvloedvan
een oneFen bodem ondersteunen kan.Zj ver- speeksel glibberig maken. Het strottenhoofd
wisseltelk jaarvan opyerhuid.Hetgexaamte treedtdan t0t voûrtzetting derademhalingtusvan de slang onderscheldtzich doorhetgroot sehen de kaken te voorschjn, en het dier
aantal wervels1 dat Tvel eens 300 bedraagt, slaat de haaktanden gedurig verder in zjn
alsmede doox de reeds verm elde beweegbaar
heid der kaak-en gehemeltebeenderen.Al de
wervelsvan den romp,m etuitzondering van
den atlas, dragen ribben, welke echter niet

buit,om dezen allengBvoortte schuiven naar
de maag.Na ditverzwelgen is deslang afgemat en lustelûos,en de tjd der langzame

door een borstbeenvereenigdzjn,maarmet
afgeronde uiteinden in de spieren digtonder
dehuidgeplaatstMjnentotbewegings-organen
dienen.Terwjlde schoudergordeloveralontbreektj vindt men bj sommige slangen digt
bj de achterste opening eenlge sporen van

achtige sehaal, waarin de ontwikkeling der
kiem reedsmin ofmeer gevorderdis.Sommige

spjsvertering neemteen aanvang.Deslangen
leggen na debevruehting doorgaanseen klein
aantal'groote ejeren met eene ruwe,leder-

slangen(zoetwaterslangenenvergiftigesgoxten)
brengen levende Jongen te< wereld. Slechts
een bekken.In de onderkaak zietmen eene zelden zet zieh de vrouweljke slang tûtbroerjnaarachterengekromdetanden:indeboven- den.De meeste,degrootste en de de fraaiste

kaak met hetgehemelte meestaleene dubbele slangen , inzonderheid de vergiftige soorten,

rj. Behalve deze massievetanden vindtmen vindt men in de keerkringslanden; Blechts
in de bovenkaak van sommige soorten ge- weinige de
enndn
ao
ar
ob
rd
tl
elkl
jke
eine
n soorten treftmen
groefde ofvan eenkanaaldoorboordegiftanden, aan
gematigden gordel.
Z
i
j
l
0
P
wierbasis in verband staatmetdeuitloozingseven op het land,vnoral i
n boschrjke
buiseener gifklier.Veelalbezitdebovenkaak bergstreken, waar zj zich onder steenen,
aan elke zjde slechtseen enkelen,grooten, l00f en mos verschuilen, en Bommige gaan
doorboorden giftand.De gegroefde tanden zjn dikwjls te water.Andereverkeeren qp b00zelden talrjker en bevinden zieh öfvooraan men,in vlakke,zandige gewesten ofln zee.
in de bovenkaak öfachter eene rj van haak- In koude streken kruipen zj weg gedurende
tanden aan hetachtereindevan de bovenkaak. den winter en houden een winterslaap,- in
Terwjlde gegrûefde tanden in den regel0n- W arm e landen vervallen ZP** gedurende de
beweegbaar ztjn, rigten de doorbûorde gif- drooytevan den zomertoteenstaatvan vertanden bj het openen van den mond zich stjvlng en beginnen eerst btj den aanvang
op,om in hetvleesch de<prooidonrtedringen. van den regentjd wederteleven.Bjnaallen
Tevens vloeit het afkescheiden voehtder gif- scheiden uit eene klier, nabj de achterste
klier,doox de slaapspierengeperst,m etkracht openi
ng yeplaatst,een kwalpkriekend vocht
in de wonde,kom t er m et het bloed in aan- af. Fosslele overblgfselen van slangen zjn
raking en veroorzaakt een plotseljken dood. spaarzaam vooxhanden; men vindt er eerst
Het meerdere of mindere gevaar van den in hetouderetertiairetjdperk.Men verdeelt
slangenbeetis afhankeljlt van de soorten de deslangeninvieronder-afdeelingen,nameljk:
grootte der slang, van de gesteldheid en de Viperlna &J1r (Serpentes venenosi Rchleg.,
kracht van het gewonde schepselen van het Sol
enoglyyhaDum.etBibr-bmeteenduidelpk
j>argetjde en hetklimaat.Op warmbloedige van hetllgchaam gescheiden,aan de aehterdieren werkt het git'veelsnelleren heviger zjden breeden k0p,een korten sturt,tanden
dan op kruipendedleren en visschen,- in de in de boven- en onderkaak (de eerste zeer
warme landen veel kraehtiger dan in de ge- kort), slechts meteen doorboorden,niet gematigde luchtstreek en btjkoude.De inwen- groefden giftand, kleine, sterke haaktanden
dige gesteldheid der slang bljkt vnldoende aan het gehemelte en de onderkaak,terwjl
jlevende Jongen ter wereld brengen,zooals
nitharen bouw enharelevenswgs.Delange, zt
zagte, dunvliezige slokdarm loûpt naar eene de adders en ratelslangenq- Cola qgna '
t
znerekvormig verw jde maag.Delinkerlongheeft nosa GfAr.(ProteroglyphaD%m.etl'
èbr.jmet
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M genoeg rolrond ligchaam,kortenzspits uit- gedurende een halfJaarmetjsbedekten op
loopenden staart,meestal niet dulXljk van den noordeljken oevermetboschrjkeheuvels
hetligchaam gescheiden kop,eenebovenkaak omzoomd.- Het Kleine Slavenmeer,watzqivan voren met gegroefde tanden en daarach- deljkergelegèn,is veelkleineren heeftvoor
ter veelalhaaktanden, terwjl 00k het ge- zjn water-afvoer gemeensohap metde Athahemelte en de onderkaak van haaktanden paska-rivier.
Slaven-oorlogen werden door de R0voorzien zjn.Hiertoe behooren de Elapidae
en de Hydrophidae (zeeslangen);- Col%bri- meinen in Italië tegen het einde van het

for-d.
sGthr.(AglyphodontiaetOphisthoglypha
D- . et Bibr.j, wier ligchaam met breede,
in rt
len geplaatste,schnbvormige platen is
bedekt, terwjl beide kaken met massieve
haaktanden en de bovenkaak daarenboven
soms meteen gegroefden tand metOfzonder

gifklier voorzien zjn,zooalsdeUropeltidae
(Schildstaartigenlj
deTortricidae,dePythonidae,

de Boidae enz.;- en de Opoderodontia D'lf-,.
etBibr.ofkleine,wormvormige slangen met
een korten, niet van den romp gescheiden
kop, een zeer korten staart, eene naauwe
mondopening, onbeweegbaar verbonden aangezigtsbeenderen, alleen tanden in de bovenen benedenkaakjgeene giftanden en kleine,
steelvormige beenderen als beginselen van
achterste ledematen. T0t deze onderafdeeling
behooren Catodontia en Epanodontia.

tjdperk der Republiek bj herhaling gevoerd
tegen hunne talrjke slaven, die door eene

harde behandeling t0t opstand waren aangespoord.De eerste barstte uit in 138 vöôrChr.
te Enna op Sicilië en breidde zich uit over
het geheele eiland.onder het bevelvan den
SyriërEunus,diezichkoningdpffocAvynoemde,
en vau den Ciliciër Kleon bragten de slaven
de nederlaag t0e aan vier Romeinsche prae-

tors (138- 135), voorts in de beide volgende
jaren aan tweeconsuls,waarnazj,doordien
voorspoed aangemoedigd, 200000 m an onder
de wapens hadden. Eerst in 132 maakte de

consulP.Alfïlïl.
seen einde aan denstrjd
door de verovering van Taulaomenium en

Euna,waarop de pevangen genomen slaven

gedeelteljk gekruislgd en gedeelteljk van de
rotsen geworpen werden.Omstreekstenzelfden

Slangendraçer,zie Ophiueltus.
tjdontstondenteRome,Minturnae,Sinuessa,
Slangenkruld ofslangenk
.op,zieEeldum. in Attica en op het eiland Delos slavenop-

Slapeloosheld (agrypnia, asomnia) is
een zenuwachtige toestand,welke bj langen
duur,vooralbj kinderen enJongelieden,als
een zeer onrustwekkend verschjnsel mag
worden beschouwd. Ztj is in het algemeen

standep, en 0ok de oorlog in Azië tegen
AristJz
lïcl.
s (131- 129) geleek op een slavenoproer, daar laatstgenoemde de slaven ten

strjde riep. De tweede Slaven-oorlog nam

in 103 wederom op Sicilië een aanvang,omverbonden zaet een onaanrenaam gevoel,met datdestadhouder uitinsehikkeljkheidJ
'egens
hoofdpjn,rillingen,angstlge droomen en qe- de slavenhouders weigerde,eene verordening
durig ogschrikken,terwjl zj afgematheld, van den Senaat ten uitvoer te leggen,v0lneêrslagtlgheid,prikkelbaarheidengebrek aan gens welke aan eene zekere klasse van

eetlustachterlaat.Bljf
'
t zj aanhouden,dan slaven de vrjheid, hun ten onregte ontveroorzaaktzj grooteellende en leidtdikwjls roofd, zou worden teruggegeven. Ook deze
tot zelfmoord. Zj ontstaat door een geprik- oorlog erlangde Onder aanvoering van de kokelden toestand der gevoelszenuwen,waartoe
hartstogt, overspanning of droefheid of ook

ningen Thryphon en Athenion een grootenom -

vang en werd eerstin hetJaar 100natalrjke
opstjging van bloed, koorts,bedwelming, nederlagen der Rom einen door den proconsul
& dl1.: tot een goed einde gebragt.overmatig gebruik van koëj,thee,rooktabak, P ..P'
narcotische middelen of ook Jeukende huid- De derde Slaven-oorlog,gewoonljk de gladiziekten, hoestj hartklopping, asthma enz. atoren-oorlog geheeten,barstte uit in 75 vöôr
aanleiding geven.Bj de behandeling dezer Chr. in Italië en duurde tot 71. Zie onder
ziekte zj men erhoofdzakeljk op bedacht, Spartaews.

de oorzaak weg te nemen en denljderkalmte
Slavernk noemtmendentoestand,waarin
en terstroojing te bezorgen.De slaapkamer een mensch,beroofd van zjne vrjheid,a1s
ee
ne
zaak behandeld en als zoodanig a1s de
zj koel, de lucht zuiveren hetbed nietal

te warm. Vaak is hetvan belang a:eidende eigendom van een ander beschouwd wordt.
m iddelen te gebruiken, zooals voetbaden, In deOudeW ereld wasdeslavernj,alssteunmosterdpappen,lavementen enz.Voorzwakke pilaar van de maatschappeljke gesteldheid,
en belaardelieden is zeeraan te bevelen een algemeen verspreidqmen bediende zich name-

glas goed bier ofwjn vöördat zj zich ter 1jk t0thet verrigtenvanhuiseljkebezigheden
rusteleggen,en voorJongerenvanJaren,die oft0thetuitvoeren vanbedrjfwerkzaamheden
aan hartklopping ljdenthetdrinken van een meestalvan slaven,en deze waren inzonderglas koud water of het wasschen van het heidinoveroudenti
jdmeestalkrjgsgevangenen.
bovenljf met koud water.T0thetbestrjden In de dagen derOudheidbestond deslavernj
der slapeloosheid bezigt men voorts slaap- zoowel bj de Oostersche volken a!s bj de
wekkende middelen,inzonderheid chloral.
Grieken en Romeinen;bj tleze laatsten was
Slavenm eer (Hetgroote) of Great kglcre de slavernj eene eigenaardige regts-instelling.
Lake, in het noordwestelgk gedeelte van De slaaf(servus)bezatvolgenshetRomeinsch
Noord-Amerika gelegen,heefteeneOppervlakte regt,dathetontstaan van slavernj 00k voor
van 560 L geogr.mjl,neemtdeSlavenrivier schulden toeliet,geene persoonljkheid en dus
op en ontlast zich door m iddelvan de M ac- ook geene regten.HtJwas alszaak een voorkenzie-rivierin deNoordeljkeIlszee.Hetis werp van handel;kinderen van slaven waren
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slaven wegenshunne afkomst,endeeigenaaar Men meent, dat te Lissabon het eerst de
had de vrje beschikking over hetleven en Portugees Gonzales(1434)Negersindenhandel

den doodzjnerslaven.W atdeslaafverdiende,
behoorde aan zjn meester.Eerstlangzamerhand ontwikkelde zich de bevoegdheid van
den slaaf,om ook zelt'eenigeneigendom (pecu-

heeftgebragt.Ditvond in Spanje navolging,

en eerlang waren er onderscheidene markten,
die t0t in de 16de eeuw in stand beleven.

Dieafschuweljkemenschenhandelnam vooral

terk t0e bj de ontdekking van Amerika.
lium)teverwerven,waardoordemogeljkheid s
ontstond van zich vrj te koopen.Maarook Men zegt,datde priester Las Ccdcd aan het
devrjgelatenen (libertini)bleven metbetrek- Spaansch Bewind het voorstel gedaan heeft,
king t0thannevoormalige meestersnogaltjd in de Nieuwe W ereld Negers in de suikerin een toestand van afhankeljkheid. O0k plantaadjes en in demjnen te doen werken,

waren de soorten van vrjlating (manumissio) omdat de Indianen daartoe niet sterk genoeg
zeer versehillend.Zj kon geschieden door waren.Karel F verleendein 1517aanVlaamuitersten wil (per testamentum) ofdoor eene sche schepen hetvoorregt(assiënto),Jurljks

plegtige regtshandeling voor den magistraat 4000 Afrikaansche slaven naar Amerika te
(pervindictam)ofooltdaardoor,datdeeigenaar verveeren, en deze assiënto-handelwerd a1zjn slaafa1svrj burgerdeedinschrjven(per lengs aan onderscheidene volken vergund.
censum), voorts door toezending van een O0k Engelschen en onder doze de vermaarde
vrjbrief(perepistolam)Ofeindeljk dooreene Frlscï.sDrake,Nederlanders,Franschen,Deeenvoudige verklaring (interamicos,permen- nen en zelfs Noord-Amerikanen namenerdeel

sam ,perconvivium).Debejegeningderslaven, aan.De voortduring van dien vertbejeljken

die in grooten getale t0t zeer versehillende Negerhandel werd krachtig bestreden doorde
w erkzaamheden werden gebruikt, gaf meer- Kwakers,en sedert 1778 ondersteunde vooral
malen door hare willekeur en woestheid aan- William W iller/prc:die pogingeninhetParleleiding t0t een slaven-oproer, Ja, zeltb tot m ent, totdat in 1807 de nAbolition-act of
slaven-oorlogen,inzonderheid nadat hettegell slavery'' w erd aangenomen, volgens welke
het einde der Republiek gewoonte was ge- deEngelscheNegerhandelmet1Januarj1808
w orden, slaven tegen wilde dieren en 0ok moest ophouden. De onderhandelingen der
tegen elkanderin een strjd op leven en dood Groote M ogendheden te Londen leidden in
in het worstelperk tezenden.Vooralzag zieh 1816 t0t de opheëng van den slavenhandel
de Republiek bedreigd door het oproer van bj deFranschen,nadatreedsv6ér1814,bj

àpartaeu.Toen het Christendom allengsde den Vrede van W eenen,Spanjeen Portugal
staatsgodsdienst werd in het RomeinscheRjk, afstand gedaan hadden van den slavenhandel
had er sleehts eene verzachting plaats der tennoordenvanden'Evenaar.Spanjeliethem
slavernj;zj zelve trotseerde devernietiging in 1817 tegen eene schadeloosstelling van
van hetW esterscheRjk.BjdeGermaansche 400000 pond sterling en Portugal in 1823
volkenvormdendeonvrjen,uitonderworpenen tegen eene van 300000 pond sterling geheel
en krjgsgevangenen ontstaan,een atkonder- en alvaren.O0k Brazilie- verbond zich daarljken stand,en wieert0ebehoorden,zagen t0e op grond van overeenltomsten met Engezich in den 100p dermiddeneeuwenin hoorigen land van 1826 en 1830.Intusschen werd de
ofljfeigenèn veranderd. Zachtervan aard Negerhandel n0g altjdin 'tgeheim voortgew as weleer de slavernj bj de bewoners van zet, en de in-vrjheid-stelling der zwarte
het Oosten;aldaar,bepaaldeltjk in Egypte, slaven had in de 8taten van Amerika slechts
Arabië, Marokko, Perzië en Turkje,is zj langzaam en gedeelteltjk plaats en ging met
zelfs voor de beschaving van onzen tjd niet i
vele moejeljkheden gepaard.Nadatnamelqk
geweken. Is er ook? bjv. in Turkje, de n de eerste plaats de Britsche Regéring ln
openljke slavenhandelverboden,de slavernj 1830 al de slaven der Kroon in vrjheid had
woekerter voort in hetgeheim en de harems gesteld, volgde den 28sten Augustus 1833 de
der aanzienljken worden er nietalleen van volledige emancipatie der slaven in deEngelNegerslaven, maar 0ok van blanke vrouwen sche Koloniën, terwjl de planters werden
uit Circassië en Georgië voorzien.In Algiers, schadeloos gesteld m eteene s0m van 20 m ilTunis, rrripoli en M arokko heeft de handel lioen pond sterling, zoodatop eenmaal onmet Christenslaven, verbonden m et zeeroof, geveer 639000 slavenj op Jamaica alleen
tot in de 19de eeuw geduurd;eerstin 1842 322000,devrjheid erlangden.Desgeljkswerd
werd de slavenhandelverbodenten in 1846de in 1848 in deFransche Koloniën,ten gevolge

slavernj opgeheven doorden Bey van Tunis. der Revolutie, de slavernj afgeschaft. en
In het binnenland van Afrika echter bestaat datzelfde geschiedde allengs in de Noorden0g altjd in weerwilvan heternstig verzet ljke Staten der Noord-Amerikaansche Unie.
van Engeland,een uitgebreide slavenhandel, In Nederland waren reeds in 1818 en 1824
welke bljkbaardoorhetwinstbejag van zich wetten uitgevaardigd t0t wering en uitroeiChristenen noemende handelaren op de erger- Jing van den slavenhandel, maar eerst in
ljkste wjze nog bj voortduring begunstigd 1849 kwam er de wet t0t stand,waarin bewordt. D e handelin Negerslaven is reeds in paald werd, datmet1 Januarj 1860 de sla-

overouden tjdontstaan.Vanoudswarenzwer- vernj in geheel Nederlandsch Indië zou afvende horden der Sahara gew oon,Negers te geschatt zjn, Ja, dat van elders a1s slaven

rooven ofhen van de hoofden in ruilte ont- aangevoerde personen in het volle genot der
vangen, om hen aan de bewoners van den vrjheid zouden treden,zoodra zj hetgrondoever der Middellandsche Zce te verkoopen. gebied van Nederlandsch Indiëhaddenbereikt.
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Aan de slavenhouders werd bj de wetvan heid beroofd, op een half millioen geschat.
7 Mei1859 eene schadeloosstelling toegekend O0k n0g in den laatsten tjd heeftzich de
van 50t0t300guldenvoorelkenvrjverklaarde. Britsche ltegéring metkrachttegen datschanBj de wet van 8 Augustus 1862 werd de deljk bedrjf verzet. D00r hare bemoejing
slavernj opgeheven in de kolonie Suriname kwam in 1877deafschaëng derslavernj op
met den lsten Julj 1863. De vrjgemaakten Madagascar t0t stand. Almede is in datJaar
bleven echter n0g 10 Jaar onder hettoezigt een verdrag tusschen Engeland en Egyptegevan den Staat,opdat zj tot hetfamilieleven sloten,waardoor de in- en uitvoer van Nezouden w orden opgeleid. V00r elken slaat' gerslaven in Egypte verboden en de verw erd aan den eigenaar300 gulden toegekend, minking van jeugdige Negers metgéstrenge
terwjl de Regéring premiën uitloofde voor straffen bedreigd wordt. Engelsche kruisers
den aanvoervanvrjearbeiders.DO0rdiezelfde zjn daarbj bevoegdverklaard,slavenschepen
weten op hetzelfde tt
jdstip werd deslavernj op te brengen, die onder Egyptische vlag
o0kopgehevenopdeeilanden Curaçao,Bonaire, varen,terwjlomgekeerd Egyptische schepen
Aruba, St.Eustatius en Saba, alsmede op de vaartuigen m ogen nemen,die slaven aan
het Nederlandsch gedeelte van St. Martin. boord hebben en deEngelschevlag hjschen.
Tot tegemoetkoming werd v00riedervrjge- Daarenboven heeft de onlangs afgetreden
laten slaaf op eerstgenoemde eilanden 200 Khedive zich toen verpligt,de slavernj in
gulden en op St,Malïin 30 gulden toege- Egypte binnen 7 en in de grensprovinciën en
staan.- In deZuideljke Staten derNoord- den Soedan binnen 12 jaar af te schafen.
Amerikaansche Unienam deslavernj inmid- O0k hetaanvoeren van koeli'sinZuid-Amerika
delsmeer en meer toe,zoodatmen erin 1860 en AustraliëwordtdoorEngelandtegengegaan,
ongeveer4 m illioen Negerslaven telde.Pogin- omdat die aanvoer in vele opzigten m et den
gen om er dien m ensch-onteerenden gruwelaf slavenhandelovereenkomt.
te schaFen bleven zonder gevolg,wantmen
Slaw en (De) vormen naast de Germanen
beschouwde deslavernj alsonmisbaarvoorde en Romanen eene hoofdatdeeling van den
katoen-,tabaks-ensuiker-cultuur.lletMissouri- Indo-Germaanschen ofArischenstam inEuropa

Co
mpromisvan1820,volgenshetrelkdesla- en zjn hoofdzakeljk in het oosten van ons
vernj in de gewesten boven 36 N.B.vnor werelddeelgevestigd.Bjeenebeschouwingder
altoosverbannen zou zjn,werd in 1854 ver- Arische talen bljkt het,datde Noord.Euronietigd door de Kansas-Nebraska-act,die het pésche (Slawo-Duitsehe) afdeeling van het
handhaven ofafschaFen derslavernjeenepar- Indo-Germaansche volk het eerst uit Azië

ticuliere aangelegenheid van elken Staat ver- westwaarts naar Europa is getrokken.Deze
klaarde.Derepublikeinsche partjkwam daar- afdeeling splitste zich vervolgens weder in
tegen in verzet,en de verkiezing vanLincoln eene Slawo-Lithailensche en eene Duitsche,
in 1860 bezorgde haar de overwinning,maar en uit de eerste van deze ontstond de taal
deed eerlang den Burgeroorlog uitbarsten.De der Lithauers en die der eigenljke Slawen j
e
maneiqatie-oirkonde,denlsteuJanuarj1863uit- welke laatste de moeder is der Slawisehe
gevaardlgd,w elkeaanalleslavenen aanhunne talen in het algemeen. De Slawen namen

nakomelingen de vrjheid schonk , was een
op den3lstenJanuarj1864bekrachtigd,totwet
verheven en in de constitutie opgenomen. Zj
oorlogsm aatregel,maar werddoorhetCongrès

toen allengs eene landstreek in bezit, w elke

thans n0g gedeeltrljk hun naam draagt,
nameljk de Europe
'sche vlakte tusschen de
Don en de Dnjepr en ook aan de overzjde

kon in 1865,na de onderwerping der Zuide- van deze rivier, zich uitstrekkend naar het

ljke Staten, worden toegepast,terwjl de oosteljk gedeelte van de Baltische Zee,naar
qeheele vrjverklaring door doelmatige bepa- de zjde van den middenloop vandeW eichsel
llngen geregeld werd.Daaroy volgde in1871 en zuidwaartsvermoedeljk t0taandePripetde emandpatiewetin Brazilie,terwjlvoorts rivier. Vandaar breidden de Slawen zich uit
o0k op Cuba in weerwilvaneenhardnekkigen naar hetnoorden en naar hetzuidwesten.Op
tegenstand de vrjverklaring werd deorgezet. welken tjd zich de Slawen aldaarvestigden,
ln het binnenland en o0k a>n de kustvan
Afrika bljt'
t de afschuweljke slavenhandel
D0g bestaan, en de ongelukkige slaven werden t0tvöör korten tjd vandaarvooralnaar

is nietnaauwkeurigtebepalen.Volgens W oeel

geschiedde zulksnog nietinhetbronzentjd-

Egypte en Turkje vervoerd.04 h0evreese-

perk,daarmen t0t nut0e tusschen deD0nen
de W eichsel n0g geeneantieke bronzen voorwerpen ontdektheeft.Daarentegen vindtmen

de landen ontvolkt en de grootste grawelen

gereedschappen? zoodat m en van oordeelis,

ljkewjzed.
ezoogenaamdeslavenlagtinAfrika op het grondgebied dierSlawen we1jzeren

na zich sleept, is in de laatste Jaren dnor dat de Slawen hetbronzen tjdperk nietgeOameronà Zïrïzwdfose en Stanley duideljk aan kend hebben.In elk gevalis devestigingder

het lichtgebragt.D ringstone heeft berekend, Slawen aldaar vôör den aanvang der5deeeuw
daterJaarljksalthans350000menschenwor- geschied.Op taalkundige grondenwordtvoorts
den weggesleept, doch dat van deze slechts teregt beweerd, dat de Slawen aldaar land70000 levend de plaatshunnerbestemm ingbe- bouw ers en veefokkers w aren,en nietlanger
reiken;Ja,htjheeftbeweerd,datlangsonder- totde rondzwervende herdersbehoorden.M et
scheidene handelswegen van de 9 slechts1 in den landbouw , die een geheel ander voorhet leven bleef.In een berigtvan de anti-sla- komen aan den bodem bezorgdej neemt er

vernjvereeniging te Londen werd hetaantal een nieuw en belangrjk tjdpexk vanontwikXegersyJMrljksmetgeweld van hunne vrj- keling een aanvangjdoordien de waarde van
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het grondbezit werd erkend; trot
lwens een Tsjechen,tusschendeSaaleendeBober,vestiggroot aantal Slawisthe woorden geven er den zich de Sorben(Wenden)aanbeidezjden

getuigenis van, dat zj vaste woonplaatsen van de Elbe.Zj bestonden uit 2 groote en
bezaten.De Slawen waren niet oorlogzuchtig onderscheidene kleinestammen.Denûordeljke
van aard en waakten dtls slechts voor 't be- naburen der Sorbenjde Lutizen (W eleten),
houd van hetgeen zj verworven hadden, tusschen de Oder, de Elbe en de Oostzee
waartoe zj houten omheiningen (grâd)deden wonend, waren in stammen verdeeld,en in
verrjzen. Het huiseljk leven herinnerde er hetoosteljkgedeeltevanHolsteinenMecklenaan den tjd der aartsvaderen. De bewoners burg woonden de Bodritzen ofObrotriten.In
eener plaats vorm den eene doorbloedverwant- de tweede helft der 6de eeuw ,na hetvertrek

schap verbonden afdeeling (obsjtina, rod), der Longobarden (568),begonnen de Slawen
wierledeneen gemeenschappeljkennaam droe- zich uit te breiden van de D onau over Pangen,gemeenschappeljke goederen bezaten en nonië,Norict
zm en Carnië,zoodat zj langonder het gezag van een gekozen Oudste zamerhand doordrongen op het gebied van
waren geplaatst.Uit een aantaldier afdeelin. hethedendaagsch Opper-oostenrjk (Stiermar-

hen ontstond een stam (gl
jeme),en aan het ked,Carinthië,Kraïn en Tyrol).Ook indien

hoofd van dezen bevond zlch een aanvoerder. t'
jd genoten slechts enkele Slawische volkeren
De stammen vereenigden zich wedert0t vol- eene staatkundige zeltbtandigheid; vele van

keren (narod). Daar de Oudsten yteeds de
eersten van hunsgeljken waren,bezaten de
Slawen een democratischenregéringsvorm.Het
huweljk werd bj hen heilig gehouden;ieder

hengingen gebogen onderhetjukderAvaren,
totdat Ramo, een Frank van geboortejer in

slaagde (623),hunne magttevernietigen en
eengrootSlawenrjk testichtenmetBohemen
man had slechts ééne vrouw ,en de vrouwen als middelpunt;doch datrjk bestond slechts
waren geenszins buiten de wetgesteld.Reeds 35Jaar.In de eerstehelt'
tder7deeeuw overvöördat de Slawen zich in takkenverdeelden, schreden de Croaten (Chorbaten) uit hunne
hadden zj van ouds overgeleverde regtsvor- achter de Carpathen gelegen landen,alsmede
men (pravo, zakon); van erven was eehter de Serben, zegevierend de Donau,verdreven

geene sprake, daar zulks in hun fàmilieleven de Avaren en vestigden zich in Pannonië,
miet te pas kw am. Hunne godsdienst was, Dalmatië en Illyrië. M et het einde der ;de
evenals bj de indere Arische volken,eene eeuw waren de groote landverhuizingen der
natuurdienst. De verschjnselen der natutlr, Slawen naar het westen en zuiden volbragt.
vooraldie des hemels,werden doordeSlawen In de 8ste en 9de eeuw vertoonen zich de
be:chouwd a1s bezieldewezens,dieweldaden Slawen in de geschiedenis a1s afzonderljke
uitstrooiden of rampen veroorzaakten. De volken,die door taalen staatsregelingscherp

eersten noemden zj boy en de laatsten b)'
es.

van elkander gescheiden zjn,en zj beslaan

In de geschiedenis komen de Slawen het eene landstreek,die schier aan één stukzich
eerst voor onder den naam van Serben (of uitstrekt van de Zwarte en Aegésche Zee t0t
Sporen)en Veneten.Onder dezennaam waren aan de Oostzee en het Ilmenmeer,alsmede
zj t0tinde5deeeuw gevestigdin delandentus- van de Elbe, de Saale, het Bohemerwoudj
schen de Oostzeeen de Zwarte Zee,tusschen de Inn, de Alpen en de Adriatische Zee tot
de Carpathen en de D0n,aan den bovenloop aan den bovenloop van de D on en den benevan de W olga t0taan Nowgorod en vandaar denloop van de Dnjepr.Het land aan beide
t0t aan de waterscheiding van de W eichsel zjden van desVeichselt0taan deoderwerd
en de Oder. Ongeveer in den aanvang der bewoond door den stam der Lechen ofPolen.
6de eeuw kom en de nam en Anfen voor Oost- Ten oosten van deze waren in de SarmatiSlawen en Rlowenen in gebruik. Deze namen sche Vlakte onderstheidene kleine Slaw ische
w erden echter niet lang gebezigd voor het statanaen gevestigd,die later zichvereenigden
geheele volk, daar men met die van Serben onder den naa:a van R ussen.
en Slowenen bepaalde stam men daarvan aanNa dit overzigt van de oude geschiedenis
duidde.D e naam van Veneten w erd in dievan der Slawen zullen wj de aandachtvestigen
W enden herschapen.De Slawen breiddenzich op hunne ontwikkeling.VolgensdeGrieksche
uitnaarhetzuiden en westen.In de6deeeuw en Germaansche schrjvers vormden de oude

rukten zj voorwaarts naar den benedenloop
van de Donau,naar M oesië,Thracië en M acedonië,jaJ zelfs naarden Peloponnesus.Het
rjk der MFolga-Boelgaren,in 6;8in Moesië

Slawen een vredelievend en njver volk,gehecht aan oude zeden en gewoonten, met
hartstogteljken jver hetland bebouwend en
tevens, zooals bljkt uit hunne taal, 00k
gestieht, w erd door de Slaw en ingenomen, eenigen handel drjvend. Hunne gastvrjheid
terwjl deze reedsveelvroegerwaren voort- wordt zeer geroemd en is 00k heden tendage
getrokken t0t aan de Elbe en de Saale en

geenszins verdwenen. De zieken en behoetl

zich in Bohemen en Moravië hadden reves- tigenwerdenbehoorljkverpleegdenverzorgd,
tigd.D e voornaamste Slawische stam ,dleder

en men verwjderde alleen de boosdoeners.
Tsjechen,vereenigde in de 9de eeuw de af- Veelwjverj was geoorloofd? maar alleen de
zonderljke stammen van dat gebiedt0têén aanzienljken maakten gebrulk van datverlof.
volk. Uit Moravië begaven zich de Slawen De grondslag van hetburgelljk en staatkunnaar de westeljke Carpathen en naarPan- dig bestuur was democratisch;allen konden
nonië, waar zj als Slowaken optraden en deel nemen aan de zaken van den Staat en
eenetaalbezigden,welkevandiederTsjechen van degemeente.Aanvankeljlkwarenergeene
en Moraviërs verschilde.Ten noorden van de verschillende standen,en de erfeljke waar-
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dlghmd van vorst was er onbekend. Aan het runenschri
ftwordtlater %'
qrill%.
ngenoemd.hoofd dertàmilievereeniging (geslacht)bevond Onderde volkeren van Europa bekleedden de
zich de starosta (oudste) en deze was de Slawen naastde Romanen en Germanen eene

bestuurder van het gemeenschappeljk ver- afzonderljke,dochmerkwaardigeplaats.Daar
mogen van hetgeheelegeslacht.Erbestonden zich bj hen geene burgerj en geenesteden
dus geene erfenissen,omdatniemand een af- ontWikkelden,bleven zj naastgenoemdetwee
zonderljk vermogen bezat: en hierin vindt hoofdstammeninhandelennjverheid,inkunst

men een kenmerkend onderscheid tusschen en w etenschap steeds ten achteren. Er was
de Slawen en de Germanen en Romanen. geen onderscheid van heer en landbouwer,

Iuater ontstonden er het erfeljk vorsteljk
gezag,het ljfeigenschap en deslavernj.De
woorden voor vorsteljke magt (knes,kral,
cjesar)en v00radel(szlachtaofgeslacht)zjn
Van vr
eemden oorsyrong. 00k thans n0g
vindt vaen bj deZuld-slawen de voormal
ige
vereeniginqvan eenezelfdefamilie(zadruga).

zoodatzj zonderhulp van buiten op hetgebied derbeschaving nietsbelangrjkst0tstand
bragten, hoew el het hun niet ontbrak aan

vaardigheid. N0g altjd behooren % de der

Slawen totden landbouwenden stand,Ja,t0t
vöôr weinige jaren meerendeelst0tdien der
ljfeigenen. Rusland wa: langen ttjd het
Die versnlppering der Slawen was oorzaak, éénigegebied,waarzjeenzelfstandigenStaat
dat zj in de geschiedenis geene dergeljke vormden, terwjl er vele in Duitschland,
plaats konden innemen als de Germanen en Oostenrjk en Turkjë zjn verspreid.Zieo0k
Romanen. Met betrekking t0thunne ontwik- onder P 6bnnlawi.nmus.
De Rlawoelte talen vorm en eene familie
keling is het opmerkeljk, dat de Sl
awen
worden voorgesteld als hartstogteljkebemin- van den grooten Indo-Germaanschen taalstam
naars van gezang,geljk 0ok thansn0g be- en kom en daarin het meest overeen metde
valligeen gevoeligeliederen bjheninzwang Lithauensche en Oermaansche talen.Deoudste
zjn. Zj huldigdèn een Opperwezen, den SlawischetaalishetKerkeljk Slawisch,00k
schepper van Hemel en Aarde? van hetlicht Oud-Boelgaarsch geheeten,nameljk de taal,
waarin de beide broeders Cyrillws en Metho#ïff:, de apostels der Slawen, omstreeks
het midden der 9de eeuw na Chr.de Evanl
geliën en eenige liturgische geschriften vertaalden, - eene taal, welke het eerstdoor
een handschriftvan het Evangelie van Ontro-ïr t0tonze kennis kwam.Hetisn0gonzeker,
noemd,als god van den storm Stribog,en als waar deze taalgesproken werd;in elk geval
lentegodinnen vindt men Lada en Deva ge- in het zuiden van hetrjk derSlawen,v01noemd. Onder de booze godheden staat de gens Dobronsky op den regter oever van de
vertegenwoordigstervan den winter(Moraua) Donau t0t aan den mond van deze rivier en
bovenaan.Wanneer men den strjd tusschen vandaar zuidwaarts t0t aan de Adriatische
hetgoede en booze niet in aanmerkingneemt, Zee en tot in Macedonië,terwjlzj volgens
bestond er intusschen geen dualismus.T0tde Schleéclter de m oederisvan hethedendaagsche
fabelachtige wezens van minderen rang be- Boelgaarschjwaarmede zj veelovereenkomst
hoorden de Vilen en de Roesalken,die heer- heeft.Nog heden ten dageiszj bj deSlaen van het onweder, aan wlen de overige

goden onderworpen waren.Zjn naam was
S'
tvkog (deBlinkende)en a1sdondergodheet
hj Peroen.Zjnezonen waren deZon en het
Vuur.De Zonnegod (Dasjdbog ofGoederenschenker)wastevensOorlogsgod.Alsverpersoonljking der lucht wordt Swantowit ge-

schappj voerden over rivieren, bosschen en wische volken vanden Oosterschenritusbj
bergen,- deRolenitzen ofnoodlotsgodinneny, de godsdienstoefening algemeen in gebruik,
en de sombere magten Jagbaba,B.)'as en

hoewelin een meer modernen vorm.O0k het

verduisteringen werden toegeschreven. De
Slawen zochten de gunsten de bescherming
der goden te erlangen door gebeden en oferanden. Deze laatste w aren brandoFers van
runderen en schapen op bergen eninbosschen,
waar zich tevens afgodsbeelden bevonden.
MenschenoFers kwamen slechts zelden voor.
De oFeranden Nverden volbragtdoor de oudsten van den stam ; de Slawen hadden geen

op den grondslag derGriekscheschrjfteekens
gewjzigde alphabet, door Cyrillws voor het
Kerkelt'
lk Slawisch uitgevonden.Ditlu tsteis
in zjne antieke gedaante niet de moeder,

-

T6d,aan welke laatste dezons-en maans- Russische alphabet iseene wjziging vanhet

maar de oudste zustex der Slawische talen
en dientengevolge voor devergeljkende taalstudie van het hoogste belang. Zeer m erkwaardige geschriften zjn daarover inhetlicht
gegeven door Miklosia , zooals: pLautlehre

afzonderltlken priesterstand en ookgeenetem- (1850)''- pFormenlehre(1874)''?- pRadices

pels.T0t hunne feestenbehoorden dievan den l
inguae slovenicaeveterisdialectl(1845),,,aanvang van den winter, lente en zom er. en pluexicon palaeo-slovenico-graeco-latinum
Volgens het gevoelen der Slawen nam met (1862- 1865)/'.T0tde levende Slawischetalen
den dood des ligchaams hetleven geenszins behooren:HetRlusiselbmetzjnetongvallen,
een einde,daar zj de ziel (doesla)als0n- het W it-Russisch en Roethenisch, - het

sterfeljk beschouwden; deze kwam in het Poolseh,zich onderscheidend dooreenerjke
Paradjs (nav,raj),data1seeneschooneweide l
etterkunde, - het Boheemsch of Tslechisch,
çc?z,indeOber-enNiederwerd voorgesteld.De ljken werden verbrand - het Sorben-Yepdït

ofbegraven.DoorSemitischeninvloedkwamen Lausitz in gebruik,hetwelk thansdoorslechts
de Slawen in het bezit van een klankschrift, 130000 personen gesproken wordtj - het
terwjl zj te voren hoogstwaarschjnljk een Slowakiseh, zich door Moravië heen t0t aan
teekenschrift bezigden.A1s hervormervanhet de Carpathen uitstrekkend,- hetSlowenoa ,
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in Carinthië, Stiermarken, Kraïn en Istrië
heerschende,- het Serbiseltj- en hetBoel#JJ'r:4 .
Sleeckx (Jan Lambrecht Domien), een
verdiensteljk Belgisch letterktlndige1geboren
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De kelk is klûkvcrmig en heeftetnznom met
5 tanden,die weder me
tkleine tanden zjn
*@
bezet.De meeldraden ZPn
talrjk,draadvor-

mig,bj afwisseling langeren korter,dehelm-

knoppen lanqwerpig enz-hokkig;destamper

te Antwerpen den zden Februarj 1818,stu- is draadvormlg en gegroefd,destempelknodsdeerde aan het athenaeum in zjne geboorte- vormig.De steenvrucht is bolvormig,donker
plaats,werd vervolgensklerk bjeennotaris, blaauw met een lichtblaauw waas,de steentoen onderwjzer aan eene lagereschool,re- kern bol-eivormig,spitsen zamengedrukt.De
digeerdeachtervolgens:hetpvlaemschBelgië', sleedoorn groeit veelal op dorre plaatsen en
aemsche Belgen'',- en::DeVlaem- bloeit in het midden van de lente.Op een
rDeVl
sche stem''teBrussel,- voorts:pDeSchelde''1 vetten grond wordtdeze plantminderdoornig.
den rluloyd Anversois'' - en pLe Pré- In bjgaande iguurnietmen inaeenbloejencurseur''te Antwerpenjen werd in 1861pro- den tak,inbeenvruchtdragendentak opl/sde
fessor aan de Staats-normaalschool te Lier. der natuurljke grootte,in ceengedeeltevan
Van zjnetalrjke geschriten vermelden wj: den kelk met meeldraden op drievoudige
tronyken derstraten van Antwerpen (18b3, grootte, in d eene tandspits daarvan op 4pl
3 dlnl' - plfoben Daelkjes(1847)'/- pDry voudige grootte, in e een m eeldraad op 6-

kleinewaregeschiedenissen(1848)'5
,- rvolks- voudige grootte,in feen stamper,desgeljks
verhalen (1848 en later)'',- nIn '
tschippers- op 6-voudigejen in # eene overlangsdoorgekwartier (1856 en laterl''
, - rDe scheeps- sneden steenvruchtopnatuurljkegrootte.
timmerlieden (1870)'', - s:llildegonde, een
Sleepvaart (De) heeft in het algemeen
verhaalvan het einde der 15de eeuw (1872)-', plaats bj zeehavens, om erschepen binnen
Dramata,verzameling van vieroorspron- of buiten te brengen en op rivieren om er
keljke tooneelvaartuigen,inzonstultjes(1841)''derheid tegen den
eene menigteblj,'
,
stroom op, naar
en tooneelspelen,
'c
hunnebestemming
rBes
chrjving
,
te slepen.Daartoe
t
van de provincie
Antwerpen

hebben zich hier
endaarmaatschap-

(1852)'', gBeschrjving van de

,

provincie OostVlaenderen

(1858)'', - :!Beschrjving derprovi
(1nci
861e)''Brabant

,- onderscheidene woordenboeken, -

-

schriften (1866 en
1873)'' - pover
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(1873):',- benevens talrjke bjdragen in Sleeswjk is van oudsdoordeGermanen beverschillende tjdschriften.
woond,aanvankeljk naarallevermoedendoor
Sleedoorn (Prtlnus spinosa L.4 ls de deCimbren,voortsin hetoosten doordeAnnaam van een heester van geringe hoogtem et gelen,in het binnenland door de Juten en in
doornige takken!van welke de olldere en de het westen dool.de Friezen.Toen sedert de
Jongere groen zjn.Deonderste knoppen der 4de eeuw de Denen zich derwaartsbegaven,
takken brengen bloemen voort, de bovenste verhuisde een gedeeltederAngelen naarBrit-

bladeren.Dezezjngesteeld,lancetvormig,niet tanje.Deachterbljvendestammenvereenigden
sterk gespitst, zaagtandig en aan de onder- zich metde Denen t0teen nieuwen Germaanztjde zachtbehaard.De bloemen staaninden schen stam ,en in de plaatsnamen vindtmen
regelalleen.De bloemstelen zjn onbehaard. n0g aanwjzi
gingenvan een tjd,waarin die
X1II.
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afzonderljkebestanddeelen gescheiden waren.
Bj deDenenregeerdenoudtjdsonderscheidene
Koningentegeljk!één vanhen,inHethaby,
hetAngelscheSliawic(8leeswjk)gezeteld,gebood over het zuiden van Jutland,nameljk
over Sleeswjk.Van oudswaserdeEiderde
grensriviernaardezjdederNoord-Albingische

#@ koningrjk invoerde, het
ill 1241 ill ZPn
XJutsche löv'',00k voor Sleeswjk verbindend
verklaard. Abel erkende in 1248 voor zjn
hertogdom deleenheerschappj van Denemar-

ten onder gebragt,deed de Deensche koning

Friezen. In Denemarken kwam met Abel's

Gottfried in 818 ten noorden van die rivier
en van zee t0tzee een wa1opwerpen.Zjn
zoon Hemmin.q stond in 810 het land ten
noorden van deEider t0t in denabjheidvan

broeder Csristfel de jongere ljn aan het

ken,doch deed in 1250 koning Erikom bren-

gen en vereenigde gedurende koyten tjd
Sleeswjk met Denemarken. Hj sneuvelde
Saksen.Toen deze doorKareldeGrootewaren reedsin 1252 in den strjd tegendeoproerige
bewind; Abel's zoon W aldemar III werd

voorbjgegaan en verkreeg eerst in 1254 het

hertogdom benevens het eiland Alsen,nadat
de Schlei aan den Keizer af. Onder koning hj te Kolding den leen.eed had afgelegd.Na
Gorm in de lode eeuw werd Jutlandalsmede zjn dood (1257) kwam zjn broederErik I
Sleeswjk methetDeenscheeilandenrjk ver- aan het bew ind;deze maakte tevergeefbaaneenigd, en reeds vroeger hadden de Denen spraak op de opvolging in Denemarken,doch

hunne heerschappj tot aan de Eider uitge- redde doordezegepraalop deLoheide(1261),
strekt. De Duitsche koning Hendrlk I nood- door Holstein geholpen, althans zjn hertogzaakte Gorm in 934 hetgebied tusschen de dom. Na den dood van Erik (1272) belastte
Eider,Treene en Schleiafte slaan,hetwelk koning Erik Gl@piz
w zich met de voogdjtoen den nM m ontving van het Duitsche schap over de jonge hertogen en beleende
Mark Sleeswjk.DitgafdenKoningderDenen eerst in 1283 kaldemar IV metSleeswjk;
aanleiding totde stichting van hetDanewerk, in 1287 had deze na llet ombrengenvanErik
eene hechte schans ten zuiden van de plaats G?ï.pyïzw llsen, Aroe en Fem arn verkregen,
Sleeswjk. Het Christendom, welligt door doch moestdie bezittingen in 1295 wederafAnngariusaldaarheteerstverkondigd,breidde staan aan Denemarken,Sedertdien tjd isde
er zich eerst uit, toen de D uitsche koning zelfstandigheid van Sleeswjk en de erfeljkOtto 1 geheelJutland aan de Denen ontrukte heid der kroon in hetHertogeljk Huisniet
en te Sleeswjk een bisdom stichtte,Deheer- langer bestreden.Zelfshetkroondomeinaldaar
schappj overSleeswjk bleefintusschensteeds werd door koning Erik M enved in 1313 aan
een twistappeltusschen Duitschland en Dene- hertog Erik 11atkestaan.Toen dezein 1325

marken,totdateindeljk in 1027 keizerKoeneaad 11 Sleeswjk afstondaanKnoetdeGroote,
koning van D enemarken, en de Eider als
grensaanwees.Hetlandwerdvandien tjdaf
door Deensche stadhouders,somtjdsjongere
prinsen van den bloede,alseen afzonderljk

overleed,aanvaardde koning Cltristofel11de
voogdjschap over den minderjarigen Waldemar 11,maar werd doorE rlk's zwager,graaf
Gerl
tard 1II van Holstein,zelf uitzjn koningrjk verdreven.Hertog W aldemar F van
Sleeswjk werd daarop in 1326 t0tkoning

land bestuurd.Onder koning Niels verkreeg van Denemarken uitgeroepen en stond het
llnoetZx lr#,een zoon van den vorigen ko- hertogdom af aan Gerltard van H olstein als
ning Erik,in 1115 hetbewindoverSleeswjk, een leen van D enemarken.Door de Constituregeerde er als eerste hertog en knoopte ti0 W aldemariana w erd tevens bepaald,dat

vriendschappelt
jke betrekkingen aan met Sleeswjk in de toekomst onvereenigbaar zou
Duitschland.In dien tjd wordtvoorheteerst zjn met Denemarken.Toen Gerhard in 1330
m elding gemaakt van eene volksvergadering
te Urnehoved In 1131 werd Knoetvermoord

den terugkeer van den verdreven Koning op

Deenschen koning Svend t0t hertog van

voren Jutland of Zuid-lutland geheeten her-

den Deenschen troon veroorloofde,gafhj het
door zjn neef Magnu , koning van Dene- hertogdom aan W aldemar terug, maar deed
marken, en hierop volgde een tjdperk van de Constitutio Avaldemariana en de opvolging
bloedige geweldenartj.Eindeljk werd in 1150 van zjn Huisin hethertogdom bekrachtigen.
W aldemar J, een zoon van Knoet,door den In 1340 werd Sleeswjk de naam van het te

Sleeswjk verheven;hj erkendede souverei- togdom,een bewjs,datmenzich vanDeensch
niteit van den Duitschen Keizeren verwierf Jutland wilde afzonderen.Hertog'W aldemar
in 1157 door de overwinning op de Grathe- benoemde in 1360 zjn zoon Hendrikt0tmede-

heide den Deenschen troon.Zoodoende werâ rejent. Deze,gedert1364all
een aan hetbeSleeswjk met Denemarken vereenigd. Het wlnd,voegde zich bj den grooten bondtegen
land w erd aanvankeljk door een stadhouder Denemarken(1368),wjkendevoordeninvlqed
geregeerdj maar in 1182 door lcnoet 11 aan derHolsteiners,diezjnlandgedeelteljkbezet

zjn broeder W aldemaL. 11 verleend.Deze hielden. Toen hj in 1375 overleed zonder
noemde zich hertog van Jutland,hoewelhj erfgenam èn na te laten, deden de graven
het noordeljk gedeelte van het schiereiland H endrik en K lau van Holstein aanspraken
niet bezat. Nadat Waldemar in 1202 den
Deenschen troon beklommen had,vielin1218

gelden op het hertogdom ,doch deze werden

door Denemarken aanvankeljk niet erkend.
het hertogdom aan zjn derden zoon Erik ten Eerst den 15den Augustus 1336 w erd graaf
deelen na de verheëng van dezen t0terfge- Gerhard V1 van Holstein te Njborg met
naam van den troon van Denemarken (1232) het hertogdom beleend en het regt van erfaan Abel,denJongeren zoon van W aldemar. opvolging aan zjn geslacht toegekend. SeLutstgenoemde heeft het wetboek, dat hj dert dien tjd bestond er een Sleeswqk-kol-
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nteln (zie onder Holstdn en Sleeswqk-Hol- opmerkt Men heefter vruchtbare kleilangs
de Oostzee en op de eilanden aldaar,zand
dfeil).
Sleeswkk,eenearrondissementshoofdstad metsteenen,waarveelroggeverbouwdwordt,
in dePruissischeprovincieSleeswjk-Holstein, op den landrug,en geestofhoogen zandgrond
is gebouwd langs het westeljk uiteinde der in degrootstewe8teljkehelftdeslands.Deze
Sehleiineen halvencirkelterlengtevan4Ned. laatste bestaat uit brninen, lossen zandsteen

mj1en bestu tuit3deelen,deAltstadinhet of uit een mengsel van zand en steentjes.
nonrden,den Friedriehsberg in hetzuiden,en d6n tussehen die beide gelegenLollfusz.De

Hier vindtm en vooralheidevelden en veenen.
Voorts heeft m en er langs de Noordzee de
stadisdezetelvan deregéringvanSleeswjk- vruchtbare marschen, met een bodem van
Holstein, van eene arrondissementsregtbank, zeeslib, zieh uitstrekkend langs dewestzjde
Van een hoofdkantoor der belasting enz.Er der t
raaje henvelketen van Blankenese t0t
'
zjn 3 kerken,onder welke zich de d0m in aan Hojer in Noord-sleeswjk, met eene

spitsboogstjlbevindt,meteenmarmerenpraal- breedte van 7-22 Ned.mjlen doordjken

grafvan Frederik I,koning vanDenemarken, ter hoogte van 8 Ned.eltegen overstrooming
en een met kunstig houtsnjwerk versierd beveiligd. Gedurig het laatst in 1857 altaar. Daarenboven heeft men er eene kerk worden er nieuwe marschen ingedjkt. Het
in het St. Jansklooster, alsmede op het slot losse zand, eene plaag van Jutland,behoort
Gottorf, op een eiland in de Schleigelegen desgeljks t0t hetalluvium en vormtduinen
entot1719 deresidentiederHertogen.W jders op de buitenste eilanden,inzonderheidopSylt.

vindtmenereenadelljk stiftvoorLuthersche
freules met rjka bezittingen,de domschool
(gymnasium en hoogere burgerschool) met
een kabinetvoornatuurljke historieen eene
boekerj, eene meisjesschool, een instituut
voor doofstom men enz,, en 14500 inwoners
(1875).De stad was reedsin 808 eene belanrjke handelsplaats.Inharenabjheid,teHaddeby, deed Ans-qarins de eerste Christeljke
kerk in Denemarken verrjzen;in 948 werd

De Oostzee bespoelt Sleeswjk-Holstein over
eene lengte van 375 Ned.mjl;de kustis er

steil en m en vindt er in het geheel geene
duinen.Lange,smalle boezems dringen ert0t

diep in hetlanden vormen voortreFeljkeha-

vens, zooals de Neust:dter haven in de Baai
van Liibeck,deBaaivanKielenEckernförde,
de Schlei,deBaaivanFlensburg?Apenradeen

Hadersleben.Tusschen deze baaten ligteene

reeks van landtongen,zooals het Deensthe
er een bisdom gesticht,en in 1Q00 verkreeg W ohldtusschendeBaajenvanKielenEckernzj stedeljkeregten.In de oorlogen tusschen förde, Sehwansen tussehen laatstgemelde en
de Duitschers en deDenen (1848--1864)was de Schlei, Angeln tusschen de Schlei en de
Sleeswjk wegenshetDanewerk eenegewig- Baai van Flensburg, Sundewittten noorden

tige plaats;zj werdden5denApril1864 door van laatstremelde enz. Naast de landtong
de Denen voor de Pruissen ontruimd.

SundewittllgtheteilandAlsen,doordesmalle

Sleeswijk-Holstein, eene Pruissische Alsener Sond van hetvaste land geseheiden,
provincie tusschen de Noord- en Oostzee,been ten noordwesten van Holstein verrjsthet

staat uit de weleer - t0t aan 1864 - t0t eiland Fehmarn.Erzjn vuurtorensteAeroeDenemarken behoorendehertogdommen Slees- Bund, Apenrade, Kekenishöi op Alsen,Bu1WP
**k, 11olstein en Lauenburg.Beide eerstge- kerhoek aan de Baai van Kiel, Puttgarden

noemden werden doorOostenrjk bjdenVrede
van Praag (23 Augustus 1866)aan Pruissen
afgestaan, terwjl Lauenburg, schoon reeds
bj hetVerdragvanGastein(1865)doorOostenrjk aan Pruissen toegekend,eerstin 1876als
axrondissement hertogdom Lauenburg'' in
PruisseningeljfdenbtldeprovincieSleeswjk-

op Fehmarn en PelzerhakenbjNeustadt.De

Noordzee bespoelt deze provincie van den
mond der Elbe t0taan de grenzen van Jutland. M en heeft er in het zuiden van Slees-

wjk delandtong Eiderstedt.ren zuiden daarvan heeft m en den breeden mond van de
Eider en de Baai van M eldorf.Ten noorden

Holstein gevoegd w erd.Deze provincie grenst van Eiderstedt Btrekken de Sleeswjksche
inhetnoordenaan Jutland,in hetoostenaande W adden zich uitmethunnetalrjkeeilanden9
Oostzee,LubeckenMecklenburg,inhet zuiden - vooreerstdeingedjkte,zooalsNordstrand,
aan M ecklenburg, Hamburg en Hannover en Pellw orm en Husum . vervolgens de niet inin hetw esten aan deN oordzee,en heet'teene gedjkte, zooals de Halligen,Föhr, Amrum ,
oppervlakte van bjna 340 D geogr.mjl.Ztj Sylt en Röm .H ier en daar heeft men in de
ligt over het geheel in de Noord-D uitsche W adden diepe geulen,die er de scheepvaart

vlakte,maarisnietvolkomen eFen,daarzj bevorderen.De Elbe en de Eiderzjn erde
in de nabjheid der zee den Noord-Duitschen voornaamste rivieren. Eerstgenoemde is er
landrug draagt,waarop in Holstein de Bungs- grensrivier naar de zjdevan Hannoverover
berg (159 Ned.elhoog)en de Pielsberg(127 eene lengte van 103 Ned. mj1 en ontvangt
Ned. el hoog) en in Sleeswjk de llitttener uitSleeswjk.llolstein de Delvenau,de Bille,
Bergen (110 Ned.elhoog)dehQogstepunten de Alster,de Pinnau,de Kriickaue,deRhin
zjn.Van hetouderegesteentevindtmen er en de Stör. De Eider sfroomt er door het
enkelhetgipsderzechsteenvorming,waaronder midden des lands;zj ontspringt ten noord-

men in denjongstentjdbeddinrenvan steen- oosten van Neumiinster in Holstein,stroomt
zout aantrof. Krjt is in de dlepte hier en hoofdzakeljk westwaartsen is188Ned.mjl

daar gevonden en de tertiaire vorming dient lang,van welke 144 bevaarbaarzjn.Zjonter hier en daar t0t onderlaag,terwjlmen vangt op den regter oever de Sorge en de
aandeoppervlakteglechtsdiluvium enalluvium Treene, op den linker aever de Jevenau,
13*
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Luhnau, Haarelaue en Giesela,
ue. Van de
overige rivieren storten de Husumer Aue en
de W idaue zich uitindeW adden,deSchwentine in de Baai van Kielen de Trave buiten
de provincie in de Baaivan Liibeck.Van de

scholen van den eersten en 3 van den Qden

rang,8hoogereburgerscholen,4onderwjzers-

kw eekscholen, eene m arine-school te K iel,
eene kadettenschoolte Plön,3 zeevaartscho1en enz.De provinciezendtnaarden Duitschen

kanalen noemen wj: het Eiderkanaal (32 Rjksda'
g 10 en naarhetPruissischeparlement
Ned.mjllang)tusschen deEiderendeBaai 19 afgevaardigden.D e Provinciale Staten bevan Kiel,- hetStecknitzkanaalofdegeka- staan er (met ui
tzondering van Lauenburg)
naliseerde Delvenau (56 Ned.mjllang)tus- uit 27 vertegenwoordigersvan hetgrondbezit,
schen de Elve en de Trave,- het Kanaal 19 van de steden en 19 van de landgemeenvan Kudensee (14 Ned.mj1lang)tusschende ten.Ten behoeve derregtsbedeeling heettmen
Holstenaue en de Elbe,- de Siiderbootfahrt een H0fvan Appélte Kiel,6arrondissementsvan Garding naar de Eider,- en hetKanaal regtbanken en î1 kantongeregten.
van Tondern van Tondern naar de W idaue.
Omtrent hetontstaan dezer Hertogdommen
Voorts heeftmen er onderscheidene meren in en hunne vereeniging raadplege men de artihet noordoosten van Holstein, zooals: het kelen HolsteinenSleeswjik.MethetVoorloopig
Plöner en het Selenter Meer, het W eseker Bewind van 24 Maart 1848 begint een nieuw

en GruberMeerbj Oldenburg enz.InLauen- tjdperk in de geschiedenis van Sleeswjkburg heeft men hetRatzeburgerMeer en het Holstein.TerwjlI'
rederik FJJ,koning van
Schal-meer, - in Sleeswjk het W ittenmeer Denemarken,in een briefvan 24 M aart1848
enz. Het klimaat is er door den invloed der aan de Regéring aankondigdejdathtJde toezee gematigd. De gemiddelde jaarljksche treding van Sleeswjk totden Duitschen Bond
warmte bedraagt er te Kiel 8,350C.en de

met do wapens beletten zou,beloofde Frie-

Jurljksche regenhoeveelheid 60 t0t70 Ned. dricA Wilhelm fFvanPruissenineenschrjven
duim.Men verbouwt er veeltarwe,en men
vindt er hier en daar den tuin- en ooftbouw
sterk ontwikkeld.Uitmuntende weiden in de
marschen geven er gelegenheid t0t eene aan-

van dezelfde dagteekening het handhaven
van de zelfstandigheid en onschendbaarheid

zienljke veeteelt. In 1873 waren er 137000
paarden,708000rt
lnderen,bjna 400600schapen enz.Erbestaateene stoeterj ieTraventhal.HetrundveeiservoortreFeljk enwordt

hertog Christiaan van zfx-tyfz.
sf:zlàyrç.Dezeaan-

er

van Sleeswjk-llolstein,benevensdeerfopvolging in de manneltjke 1jn in hetHuisvan

kondigingen en hetopenen van Jen Landdag

op den 3den April te Rendsburg gaven aan
het Voorloopig Bewind een hechten steun.

in aanzienljke hoeveelheid uityevoerd. Reedsden 26stenMaarthadhetbj den Duit-

W ild is er schaarsch,met uitzonderlng van

schen Bond aanzoek gedaan t0t opnem ing

wilde eenden; de visscherj levert er meer van Sleeswjk en tevens dadeljken bjstand
voordeel in de Oostzee dan in de Noordzee, gevraagd.D e Bondsdag, door het voorbeeld
en op de Sleeswjksche W adden isdeoester- van het Parlement te Frankfort medegeteelt van groot belang.T0t de delfstoFen be- sleept,gaf daarop den lzden Aprilzjnetoehooren ergroote massa's turf,gips en steen- stem ming, en de oorlog was verklaard.Inzout, potklei en sporen van bruinkolen en middels had prinsFrederik rtzzzAlggustenburg
aard-olie. In 1875 telde debevolking 1073000 de geheele militaire magt der Hertogdommen

zielen, van welke 1034000 beljders waren bj Rendsburg bjeengebragt en rukte van
der Protestantsche godsdienst.Zj zjnmeeren- Flensburg noordwaarts, maar moest na het
deels Duitschers,die zich vanhetplat-Duitsch rampspoedig gevecht bj Bau (9 April) voor
bedienen, en men heeft Friezen op de eilanden aan de westkust.Ten noorden van Flensburg en Tondern hebben de Denen de overhand,doch hun aantalin degeheele provincie

de Deensche overmagtnaarEckernfördeterug-

trekken.DestadSleeswjkwerddenlldenAjril

doordeDenenbezet.VolgensdeBondsbeslulten
van 15 Apriltrokken 2 Pruissische regimenbedraagt slecbts 150000.Er zjn 56 steden, ten en het lode armeekorps onder W rangelin
doch daartoe behooren 0ok 15 vlekken,die Holstein, bragten den 23sten April aan de
alssteden wordenvertegenw oordigd,- voorts: Denen eene nederlaag toe bj Sleeswjk en
1583 landgemeenten en 301 adellpkegoederen. den 24sten bj Oeverseeen noodzaakten hen,

De voornaamstebedrjven zjn er:landbouw, Sleeswjk, met uitzondering van Alsen! te
veeteelt,scheepsbouw en scheepvaart,terwjl ontruimen. Nadat hj korten tjd hetzulden
men alleen in de steden groote fabrieken

van Jutland metFredericia had bezet,keerde

heeft.Erbehooren ongeveer1200koopvaardj- W ranoqel naar Sleeswjk terug en stelde zich
schepen te huis.De spoorweg Altona- W an- door de overwinning bj Dtippelop deDenen,

die uit Alsen derwaarts w aren gesneld, in
hetbezit vanhetschiereilandSulzdewitt.Reeds
in Meiwaren de Buitenlandsche Mogendheden
ter guns.? w'ln Denemarken tusschenbeiden
gekom en. De diplom atieke onderhandelingen,
die te Londen een aanvang hadden genomen,
den des lands de spoorwegen van Berljn werden onder bem iddeling van Zweden tusnaar H amburg, van H amburg naar Liibeck schen Denem arken en Pruissen te Malmö
en van Liibeck naar Liineburg.T0t de inrig- voortgezet en leidden in de eerste plaats tot
erwjs behooren er: eene een wapenstilstand van drie maanden,dieden
tingen van ond
unlversiteit te Kiel, 11 gymnasia) 2 reaal- 19den Jnlj te Bellevue bj Kolding gesloten

drup loopt van het zuiden naar het noorden
door deze provincie en zendt te Neumiinster
takken uit naar Kiel, Neustadt, Liibeck en
Tönning,- voorts:van Elmshorn naarItzeh0e,van Jiibeck naar Tönning,van Tingleâ'
naar Tondern enz.0ok heeftmen in hetzui-
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werd.Tevens stemden de beide Mogendheden
er in t0e,de hertogdommen te ontruimen en
het Voorloopig Bewind te vervangen door
een ander. door haar beiden te benoem en.
Te vergeefs verklaarde de Duitsehe Nationale
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geslagen,werd noodlottig,doordien de maatregelent door Bonin genomen)aan de Denen
veroorloofden! hun geheele legerin die ves-

ting bjeen te brengen. Het gevolg daarvan
was,dat het veel zwakkere Sleeswjk-llol-

Vergadering, dat zi
j alleen zoodanigen vxede steinsche leger in den nacht van den 5den
z0u bekrachtigen, waardoor de regten der op den 6den Julj overrompeld en uitzjne
Sleeswjkers en deeervan Duitschlandwer- verschansingen gelaagd werd, waarna men
den gehandhaafd.De rtlksbestuurder was het de belegeringmoestopbreken.Terwjlnu de
eens met de inschikkeljke politiek vanPruis- Landdag besloot, aanstonds eene nieuwe
sen en zond den vrjheer M aœ ron G%qern reserve-brigade 0? te roepen,kwam hetbe-

naar de onderhandelingen te Malmö,die in rigt, dat de Prulssische Regéring reeds den
Augustus wederom werden geopend. D00r loden Julj een wapenstilstand met DenemarhetVerdrarvan Malmövan 26Augustuswerd ken gesloten had. Daarin was bepaald,dat
de wapenstllstand t0t 7 maanden verlengd en Sleeswjk van Holstein zou worden gescheidoor opheëng van alle wetten van hetV00r- den,- dat in eerstgenoemd Hertogdom eene
loopig Bewind de voormalige toestand her- demarcatieljn zou worden getrokken,en dat
steld.Aan het hoofd van het nieuwe Bewind het noordeljk gedeeltedoorZweedsch-Noorkwam graaf KarluV o@/lz,bekend en gehaat weegschetroepen,hetzuideljk gedeelted00r
als een vriend der Denen.
Pruissische soldaten zou worden bezet,- en
Nadat Pruissen alzoo Sleeswi
lk had laten dathetbewind zoubestaanuiteenDeenschen,
varen, bekrachtigde de Duitsche Nationale een Prllissischen en eenEngelschen commissaVergadering den wapenstilstand, ofschoon ris,terwjlinHolsteinhetstadhouderljkbestuur
eerst na hevige debatten, gevolgd door het z0u voortduren.Voor'toverigemoesthetSleesbloedige straatgevecht te Frankfort op den wjk-llolsteinsehelegerbinnen 25dagen Slees18d:n September.Drie dagen te voren wasin wjkontruimen.HetnieuwebestuurvanSleeBde Hertogdommen eene nieuwe grondwet tot wjk bestaande uit den Engelschman Hodges,
stand gekomen.Gedurende den wapenstilstand den Pruissischen graaf ron fvlesùvr.g en den
trokken er Pruissische en andere Bondstroe- Deen nan Tïlli.
:c#,vervolgdenumetongemeene
pen binnen en werden Onder de bevelen ge- hevigheid alwat Duitsch wasin Sleeswjk.
steld van den Pruissischen luitenant-generaal Pruissen bekreunde zich niet langer om de
non Triffznifz. Om den 0orlog met kracht te zaak der Hertogdommen.en den 2den Julj
kunnen doorzetten,waren Beseler en de graaf 1850 werd de vrede tusschen Pruissen en
ron Rerentlow-p reetz er den 26sten Maart1849 Denemarken, door eerstgenoemde tevens in
met het stadhouderschap belast. O0k Dene- naam van den Bond, geteekend, volgens
marken had zjn leger te lande aanzienljk welken de regten,die elke Mogendheid vö6r
versterkt en op 36000 man gebragt.Den lsten den oorlog bezeten had, hersteld werden en
April nam de wapenstilstand een'einde, en de Koning van Denemarken hetregterlangde,
reeds den 3den overschreden Deenschetroepen de tusschenkomst van den Bond in te roepen
de grenzen van Jutland en vexoverde Haders- en: ingevaldeze werkeloos bleef,tegen H 01leben. Den 5den April verscheen eene Deen- steln geweld van wapenen te gebruiken.
sche Qotille in de Baai van Eckernförde, Sleeswjk-llolstein had intusschen met de
maar leed er een aallzienljk verlies,dewjl grootste inspanning 30000 man op de been
dooreene Sleeswjk-Holsteinschebattertj?eerst gebragten eene vlootgebouw d;doch reedsde

laat door eenig veldgeschut btjgestaan, het eerste staypen vangeneraalnon KïIJC.
O.,die,
D eensche linieschip pchristiaan VI1I''inbrand
geschoten en het fregat pGefion'' veroverd
werd. In w eerwil van deze zegepraalw erd

te voren ln Pruissische dienst,in plaats van

BonLn het ogperbevel had aanvaard, waren

w einig geschlkt om vertrouwen in te boeze-

de oorlog door de Rjkstroepen meteene in m en. In plaats van aanstonds een inval te
het oog loopende laauw heid voortgezet.Rus- doen in Noord-sleeswjk en de vereeniging
land en Frankrjk hadden zich reeds bj het te beletten van debeidehelften vanhetDeenhervatten der vjandeljkheden tegen het be- sche leger,van w elke de eene zich op Alsen
zetten van Jutlandverklaard,enaanronTrïdf- bevond,terwjl de andere van de zjde van
witz werd derhalve opgedragen,alleen Slees- Jutland naderde, trok hj, in verband met
wjk-Holstein te bezetten en slechtsverdedi- eene volgenshem noodzkkeljkereorganisatie,
genderwjj te werk te gaan.Hetbestormen naarIdstedtterug.Hierwerddieweifelmoediqe
van de Diippeler Schansen op den 13denApril en volgenshetoordeelderSleeswjk-Holsteldoor de Bejeren en Saksen bleefdan 0ok nerskwaadbroedendeman den 24sten enzssten
voor 'shands het éénige wapenfeitder Duit- Juli
l-door den Deenschen generaal Krogk gesche troepen.Metbeter gevolg apereerden de slagen en trok achter de Eider terug. Den

Sleeswjk.llolsteinersonderBonininhetnoo1
'- lzden SeptemberleverdehjaandeDenenbj
den.Nadatzj onderherhaalde gevechten t0t Missunde een gevecht,dataanvankeljk zeer
Hadersleben waren gevorderd,veroverden zj voorspoedig was, maar deed den 4den octoden zosten AprilKolding en bragtenden23sten

ber vruchtelooze pogingen, de vesting Frie-

van die maand aldaar en den Tden Mei bj driehstadt, sedert den Q8sten September door

Gudsöe eene nederlaag t0e aan de Denen, kolonel von der TJU gebombardeer;, stordiehen in sterkte overtroffen.D och hetbeleg, menderhand in te nemen.Inmiddels was van
vervolgens door de Denen vôör Fredericia de zjde van den Duitschen Bond hetberigt
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btj de Hertogdommen ingekomen, dat het
Vredesverdrag van 2Julj 1850moestworden
ten uitvoergelegd.Pruissen riep alzjneverlofgangersu1thetSleeswjk.Holsteinscheleger
terug, en ten gevolge van de overeenkomst

dezen en van prinses Lo%oe,en tevens in beginsel de integriteit van de Deensche monarchie erkend.Den 3den Junj hechtte 00k dt
Duitsche Bondsdag daaraan zjn zegel. Ir
strjd echter metallebeloften van de Dener
woedde er aanstonds eene hevige vervolginl
tegen de nationale partj.Metandereambtenaren werden 0ok de acht hoogleeraren tl
Kiel ontslagen!die hun oordeeloverdenoper
bxief van Ckrutiaan V1II hadden uitgesproken. Den 5den October 1853 kwamen dt

van Olmiitz (29 November1850)werd eene
Oostenrjksch-pruissische bevredigingscommisBienaarHolstein gezonden,alsmedeeenoostenrjksch armeekorps naar de Hertogdommen.
Den 7den December nam generaalvon <ïI!i:> zjn ontslag en werd door generaalvon
der S '
e df vervanqen.In December werden Sleeswtjksche Standen te Flensbprg en dt
nok deonderhandellnjenvandeOostenrjksch- Holsteinsche te Itzehoe bjeen.Da'ârwasdt
Pruissische commissle met het Btadhotlderschap te Kiel geopendj en het staken der
vjandeljkheden benevens het terugtrekken
Van alle troepen achter de Eider Van den

provinciale w et het hogfdonderwerp der beyaadslagingen. Het ontwerp voor Sleeswjk
noem de dlthertogdom eenonafscheideljkdee
van het Deensche rjk,en dat voor Holstei
Landdaggeëischt.DezegafdenlldenJanuarj dit laatste een zelfstandig deelder Deenscht
1851 t0e en ging daarna uitéén. Het leger monarchie, hiermede door de wet der troon-

werd afgedanktqOostenrjksche soldaten na- opvolging van 31 Julj 1853 vooraltjd vermen hetland in bezit, en de Deensche troe- eenigd. Hoewel beide vergaderingen die ontpen vielen uit hetnoorden in hetland.Zelfs werpen verwierpen,werd toch datvoorSlees-

Rendsbury werd door deOostenrjkersover- wjk door eene verordening van 15 Februarf
geleverd ln hunne handen.Op den zden Fe- en datvoor Holstein dooreene van 4 Junf

bruarj benoemde de commissiein naam van 1854 afgekondigd. Daarop volgde den 26ste
den Souverein en op lastvan den Duitsthen Julj 1854,zonderdatdeVertegenwoordiging
Bond een burgerljk opperbestuur voor het er over gehoord was,eene grondwetvoor di
hertogdom Holstein, bestaande uit baron beide Hertogdommen gezamenljk,metbepaBlome, A'
dïl/z:, Heénzelmann, M almros en lingen, die hoogst verderfeljk waren voo'
Prehm ; de grondwet van 15 September 1848 hunne zelfstandigheid,waarinvoortsbj eent
Nverd opgeheven, de Landdag ontbonden en herziening (2 October 1855)nietsveranderd
de seldendheid der Duitschegrondregtenver- werd.HetbestuurwerdinmiddelsinSleeswjk-

nietlqd.Het hertojdom Sleeswjk,waar de Holstein meer en meer op Deensche lees'
regérlngscommissarlsron 7'
illi.
:cF
zmethet@ - geschoeid.Men schooferhetDuitscheelemen''
pexgezag wasbekleed,bevondzichnu,m etultzonderingderomstrekenvanRendsburg,geheel
en alin hetbezitderDenen.Vandeamnestie,
door den Deenschen Ironing den loden Mei
voor Sleeswjk verleend bleven trouwens de
hertogeljke familie ranA nvqustenbwrg,destadhouderBeselr ,de leden dervoormallgeSleeswjk-Holsteinsche regéring en onderscheidene
am btenaren uitgesloten. Intussehen duurden

zooveel mogeljk ter zjde, vereenigde dt
Sleeswjk-llolsteinsche troepen methetDeensche legeren stichttevoorSleeswjk een afzonderlpk Hof van Appél in plaats van da'

te Kiel. Eindeljk nam den llden Februar''

1858 de Bondsdag het besluit,van de Deensche regéring te vragen,inHolstein enLauenburg een toestand in het leven teroepen,diE
in overeenstem ming was m et de w etten van
te BerljndeonderbandelingenoverhetSlees- den Bond,en vooraleen zoodanigen.die de
wjk-llolsteinsche vraagstuk voort; Pruissen zelfstandigheid derHertogdom meneerbiedigde.
verlangden0g altjd eenestaatsregteljke ver- Toen hief Frederik VII de gemeenschappeeeniging der beide hertogdommen,en Dene- ljke grondwet voor Holstein en Lauenburg
marken kon zich daarmede nietvereenigen. op en leverde den Bden Januarj 1859 btjdt
Den 28sten Januarp 1852 verscheen uitDe- Holsteinsche Standen hetontwerp in vaneenfnemarken een Koninkljk besluit,waarbj in nieuwe provinciale wet.De Standen verwierde beide hertogdommen afzonderljke,alleen pen het en bragten twee uitgewerkteontweraan den Koning verantwoordeljke ministers pen van grondwetter tafelvoorde Deensche

werden benoemd,terwjlvoortseenvertegen- monarchie en voorhethertogdom Sleeswjk;
woordigend ligchaam met beslissend gezag volgens eerstqenoemde zou Denemar
ken uit
werd ingesteld. Voor Sleeswjk werd graaf vier zelfstandlge deelen met geljke regten
Karl X o!/k:, voor Holstein graaf Kein- bestaan,nameljk uitDenemarken,Sleeswjk,
ric?z keventlow-Or'
JelïZJ met de portefeuille Holstein en Lauenburg.Ditwerd echterdoor
belast. Den 20:ten Februarj begonnen de de Deensclle Regéring van de hand gewezen.
Oostenrjksche troepen het land te ruimen Eerst na eene herhaalde,ernstige vermaning
en 00k de Bondscommissarissen verlieten de van de zjdevanden Bondsdag,diezelfsmet

Hertogdommen. Tevens werd de kwestie
der erfopvolging beslist en het protocol
der hierover te Londen door de Groote M ogendheden gevoerde onderhandelingen den
8sten Mei gesloten. Diensvolgens werd het
Deensche erfregt toegekend aan prins Chris-

Bonds-executie dreigde, legde de Deensche
Regéring den 6den Maart 1861 aan de H01steinsche Standen de grondtrekken voor van

eene nieuwe gemeenschappeljke constitutie,
benevens een wetsontwerp omtrent den voorloopigen toestand van Holstein m etbetrekking

ficcpnanSleddo#k-eoldfeil-&oaddràvv-GlAckd- tot de gemeenschappeljke aangelegenheden
Hrg en aan de manneljke erfgenamen van dermonarehie.Een en anderwerdeenstemmig
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verworpen door de Standen,die hardnekkig z0u erkennen. De Bondsdag besloot echter,
aandrongen op eene innige vereeniging m et datveorl
oopiç Holstein-Lauenburg geenestem
Sleeswjk dat zjnerztjds donr Denemarken zou hebben
ln devergadering.Oostenrjk en
alsonafseheideljk van de Deensche monarchie Pruissen, die inmiddels eene sehikking gebese,houwd werd.
trofen hadden,verklaarden tezamen,datzj
In 1863 besloot Denemarken, t0teen be- zich gebonden a
chtten door het Londensche
s
l
i
s
s
e
n
d
e
n
s
t
a
p
o
v
e
r
t
e
g
a
a
n
. Do
b
orkoninkljk protocpl.Z66 sprak 00k non ./i.- lrrk in het
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Sl
,waar
bj Huis van Afgevaardigden in Pruissen,zonder
eeswjk in Denemaxken werdingeljfd.Doch zich te bekreunen om de geheelandere genu ontwaakte o0k de DtlitscheBgnd uitzt
jne voelens van dit ligchaam of om de wenschen
werkeloosheid, eischte onder bedreiging van van het Duitsqbe volk.De pressie derGroote
Bonds-executie! dat de Koning die grondwet Staten van Duitschlandwerkteopdeoverigen;
zou intrekken en besloot bj 'sVorsten ont- den Tden Deeember werd dedoorSaksenvoorwjkend antwoord werkeljk t0tde executie. gestelde occupatie van Holstein met8 tegen 7
Denemarken zocht naarnieuwe uitvlngten en stemmen verworpen en t0tde executie beslowerd daarin donrEngeland ondersteundt toen ten.Denationale beweging verkreeg daardoor
de onverwachte dood van Frederik VII eene nieuwe kracht.W aar de Kamers in Duitsehgroote verandering bragt in den 100p der za- landbjeenkwamen,huldigden zj denationale

ken. Met hem verdween hetKoninkljk Huis eischen,enbjnainallestedenwerdenmetgeestvan Oldenburg in de manneljkeljn.Volgens driftvolksvergaderingengehoudenengeldenbjhet bestaande erfregt moest nu de Deensche
monarcbie in verschillende deelen vervallen.

eengebragt,Den 6denDecemberkwamendelei-

dersderGr00t-enKlein-DuitschepartjteNiirnHet eigenljk Koningrjk en dedrieDuitsche berg bjéén en besloten,eene grootevergadehertngdom men waren onderwoxpen aan ver-

ring te Frankfortte houden en er het erfopvolgingsregtvanhertogFre#eikteverkondigen.
ook de vrouweljke 1jn hetl
*egtvan opvol- W einige dagen later verklaarde koning M aœ
ging, maar in laatstgemelden niet, zoodat van Bejeren,dathj deregtenvandenA%.q%shier de troon op een manneljk 0irvan een fezzùlriçdr gegrond achtte en bereid waB diete
der jongere ljnen uit het Huis Oldenbnr.q ondersteunen. Hetzelfde gevoelen werd uitgemoest overgaan. Doch het verlaugen,Dene- sproken op genoemde vergadering te Frankmarken als één staat te behouden, had de fort, en m en belastte er eene eomm issie van
Groote Mogendheden geleid tot de ondertee- 36 leden met de leiding der beweging. Inkening Van het Londensche protocol van 8 middels was ook de bevolking der HertogMei 1852, waarbj, na het overll
jden van dommen opgestaan,vooralinHolsteintterwjl
den toenmaligen Koning, prins Cl
trlstiaan Sleeswjk en Lauenburg n0g kalm bleven,
vanSldedoik-eoldfeis-spsderùlzp-Glûcksbn'
rgalB heteersteomdathetinhetnoordenoverstroom;
zijn opvolger werd erkend.Noch deHedog- W aS Van Ileensche ambtenaren en ill het
dommen,noch de Dtlitsche Bond hadden het zuiden van Deenschetroepen.Reedsden 19den
protocol goedgekeurdj en van het geslacht Novemberverkondi
qd
en 24ledenderHolsteinA weqsstenbur.g, dat de meeste aanspraak k0n sche Standen te Kl
el het legitieme regtvan
he
r
t
og
Fre
de
ri
kq
daar
op volgden den zzsten
doen relden, had alleen het hoofd,hertûg
Ckrist%aan,verklaard,dathj zich tegen de December de overige leden en den 28sten te
Londensehe overeenkomst niet z9u verzetten Kieldepraelaten en deRidderschap. Zjwenddoeh prins Frederik van Noer en de erfpxins, den zieh tot den Duitscllen Bond ter handFrederik hadden daartegen geprotesteerd. Z00- having van de regten des lands.
dra nu koning I'rederik overleden was, deed
De Bonds.executie van Holstein wasin de
de erfprinskld- A'agvstenblgrg a1snaasteagnaat eerste plaats aan Saksen en Hannover,in de
zjne aanspraken gelden op de drie hertog- tweedeplaatsaan Ooytenrjk en Pruissenopdnm men.Reedsden19denNovemberverklaarde gedragen.Eerstgenoem den m oesten hethertoghj hetbewind te aanvaarden onder den naam dom m et12000m anbezettenenlaatstgem elden
schillende regten4 in het eerstgenoemde had

vanhertogFrederikVIIIrJ4Sleeswuk-Holsteln ieder 5000 man aan de grenzen MlaatsenalB
en zocht handhaving van zjn regt bj den reserve en tevenseenegrooterem illtaire magt
D uitschen Bond.Tevensschond koning Chris- in gereedheid houden. Den 12den D ecem ber
fïctzs IX het Londensche protocol? toen htl, m aakten de vier M ogendheden D enem arken
wjkend voordeopgewolzdenheiddermenigte daarm ede bekend en voegden er den eisch

teKopenhagen,degemeensehappeljkegrond- bj,Holstein binnen eene week teontruimen.
wetvan 13 November bekrachtigde. Nu moest
de Bondsvergadering te Frankfort beslissen.
De voormalige afgevaardigde vallHolstein en
Lauenburg vertoonde aldaar den 28sten N0vember zjne nieuwe volmagt in naam Van
Cltristlaan IX van Denemarken als hertog

Koning Cltristiaan antwoordde met een pro-

,g
van den gezant van Baden het aanvaarden
van de Kroon als wettig hertog der drie
hertogdommen aanknndigde en vorderde, dat

en hadden het weldra ln bezit. Den z7sten
Decemberkwamen ongeveer20000Holsteiners

test,maar gaftevensbevelaan zjne troepen,
voor de oprukkende Duitschers achter de
vaste positie van hetDanewerk terug tetrekken. Den 23sten December overschreden de
Bondstroepen onder hetbevel van den Saksi-

van Sleeswjk-Holstein en Lauenburg,terwjl schen generaalHakedejrenzenvan HolBtein
de prinsvan z'
Mçz
lfdfdo3llr doortussehenkomst

teElmshorn bjeen enbeslotenhertogFredrik
dooreen gezantschap uittenoodigen,in zjn
men dien gezant als zjn vertegenwoordiger er:and te verschjnen.Reeds 4en 3osten van
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die maand werd deze te Kiel metuitbundig

aan de hoofdverschansingen vanhetDanewerk

geluich ingehaald,en schoonhj reedsvroeger voorwaartsrukten.Hierwildenzjnaverloop
eenministériebenoemdhad,riep hjdeSlees- van eenigedageneene bestorming beproeven,
wjk-Holsteiners op, gehoorzaam te wezen ter&vjldePrulssenzich meester maakten van
aan het Voorloopig Bestuur,doo1
*den Bond den overtogt over de Schlei.GeneraaldeA ezl
ingesteld.De Groote Mogendheden inDnitsch- nam nu,na gehouden krtjgsraad,hetbesluit,
land hielden inmiddels vastaan hunne vroe- hetDanewerk teontruimen,daarhj zjn afgere staatkunde,welkehemelsbreedverschilde togt bedreigd zag. In den avond van den
van die van den Duitgchen Bond.Haar voor- 5denFebruarj nam deterugtogteenaanvang,
stel,om hertog Ikederik uit Holstein te ver- doch eerst in den ochtend van den 5den krebannen, werd den zden Januarj 1864 te gen deOostenrjkersdaarvan berigten trokFrankfort verworpen. O0k omtrent de maat- ken in het ontrt
zimde Sleeswjk,terwtjlde
regelen, diemen metbetrekkingt0tSleeswijk Pruissen ongehinderd de Schleioverschreden
nemen zou, heerschte tusschen de Groote en voorwaarts rukten naar Flensburg. Met
Duitsche Mogendheden en den Bond geene den meesten spoed vervolgden de Oostenrjeenstemmigheid. De meerderheid van den kers de Denen, doch bereikten alleen de
Bondsdag verlangde eene bezetting van dit achterhoedej die stand hield en een bloedig
hertogdom ten behoeve van Frederik V111 en gevecht leverde,zoodat het hoofdleger veilig
verwierp den 14denJannarj hetvoorstelvan de positie van Diippelbereiken kon.Den 7den

Oostenrjkj dat de Bond de opheëng der Februarj namen de OostenrjkersFlensburg
November-constitutieeischen en bj weigering in bezit. Eenige dagen later trokken 0ok de
het land bezetten zou. Daarop verklaarden

Pruissen naar de Diippeler schansen, doch

de beide Mogendheden, dat z'
ljzelven voor weldra w as m en er van overtuigd, dat de
de handhaving der regten van den Bond op Deenschepositiesleehtsdooreenebehoorljke
Sleeswjk zouden zorgen. De Bond protes- belegering k0n genom en worden, weshalve
teerdedaartegen,maardeSleeswjk-llolstein- eerst zwaar belegeringsgeschut uit Pruissen
sche kwestie vielnu niettemin in de handen moestwordenaangevoerd.Inmiddelstrok reeds
vermeldedivisiederPruissischegardeuitFlensvan Oostenrjk en Pruissen.
Reeds den 16den Januarj vervoegden zich burg en bezetteK olding.M etuitzonderingvan
hunne gezanten bj deDeenscheReg/ringmet eenige eilanden en van Diippel-Alsen wasgeden eisch,bovengenoemde constitutie binnen heelSleeswjk reedsvoorDenemarken verlo48 uren in te trekken, terwjl anders de ren;daarentegen k0nhetzich,zo0menmeende,
beide Mogendheden Sleeswjk als onderpand aehter de D iippeler schansen lang genoeg
zouden bezetten.Denemarken weigerde, en

handhaven,om aan eene dergroote Mogend-

dienzelfden dag trokken deOostenrjkscheen heden van Europa gelegenheld te geven t0t
Pruisgische troepen in Hol8tein, zonder van bjstand.Engelanddeedtrouwensaan Frankde zjde derBonds-armeeeenigebelemmering rjk en Zweden hetvoorstelt0teenegewate ondervinden. Vöörheteindevan Januarj pende tusschenkomst,doch tevergeefs.Denebevonden zich 43500 Pruissen met 110 en marken bleef dus zonder hulp, en hethad
28500 Oostenrjkers met 48 kanonnen op de door zjne hardnekkigheid de zaak der
grenzen van Sleeswjk.De Pruissen wer- Hertogdommen niet weinig bevorderd. De

den aangevoerd door prins Friedrich AWrJ, D uitsche Groote Mogendheden moesten hunne
de OostenrjkersdoordenvrjheervonGlllelzy vasthoudendbeid aan het Londenscheprotocol
en het opperbevel was in handen van den laten varen, omdat Denem arken geen vrede
Pruissischen veldmaarschalk Ton W rangel. wilde sluiten met Duitschland. De stoutheid
Den 3lsten Januarj rigtte laatstgenoemde tot en behendigheid van von Wï.s-czrck zegepraalden .Deenschen opperbevelhebber de Meza de dennu opdescbropmvalligheid vanOostenrjk.
vraag, of hj gezind was, bet hertogdom Op den 7denMaarttroko0k von Gablenzin JutSleeswjk te ontruimen.Het antwoord was land en bragt de Denen bj Veile aan het
eene weigering, en op den lsten Februarj wjken, zoodat zj achter de Lim ford teoverschreden daarop de Gealliëerden de gren' rugtrokken. Ook vöör Diippel naderde het
zen. HetPruissisc,
he armeekorp: vormde den uurderbesl
issing.Deqarallellen werden geregter vleugelen trok van Kielnaar Eckern- opend en den 18den Apnlnam de bestorming

förde, de Oostenrjkersbevonden zich in het onder de persoonljkeleiding van qrinsF9*1eentrum op den weg van Rendsbug naar drich Karl een aanvang.In weerwllvan den
Sleeswjk, en eene divisie der Prulssische wakkeren tegenweer der Denen werden de
garde onder generaal von der M ûlbe vormde schansen ingenomen en de Denen metgront
den regter vleugel.De Denen,ongeveer30000 verlies over de brug Van Sonderburg naar
man sterk,verwachttenden vjandachterhet Alsen verdreven. Nu werd Jutland bezeten
Danewerk, doch om deze verschansing - met eene söhatting van 650000 thaler be11 geogr.mjllang - naareisch te verdedi- zwaard. Kort daarop werd te Londen eene
gen, was hun aantal slechts halfvoldoende. conferentie geopend, waaraan 00k de onder-

Den lstenFebruarjnamendePruissenEckern- teekenaars van meergemeld prqtocoldeelnaförde in bezit en leverden aan de D enen op men; doch eerst na onderscheldene zittingen
den volgenden dag bj Missunde een weinig gelukte het, een wapenstilstand van eene
beteekenend gevecht,terwjlde Oostenrjkers maand te sluiten. Nogmaals deden Pruissen
den 3den bj Jagel,Overselk en den Königs- en Oostenrjk het voorstel, de kwestie door
berg met groote dapperheid streden en tot eenepersoonljkeunievanDenemarken en de
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Hertogdommen t0teen goed eindete brengen, aan wien de Keizer van Rusland zjneaandoch zelfs Denemarken, steeds hopende op spraken had afgestaan, voorts prins Frederik
bjstand van elders,noemdehetonaanneme- van.S:.:.:dz3eneindeljk Pruissen.Hierhadkeurljk.NuonttrokkenPruissenenOostenrjkzich vorst Joaohim I van Brandenburg ten behoeve

jne gemalinElLsabetltvanwegeharen vaopenljk aan hetLondenscheverdrag en ver- van zi
lDenemarken,bjhetuitlangden denz8stenM eiinovereenstem mingm et der,koningJohqnrlz
von Weldf, den vertegenwoordiger van den stervenvandiensmanneljkenakdmelingsehap
Bondsdag,eene rvolkomene scheidingderher- eenerfregtvoorbehouden,endîentengevolgeniet
togdommen Sleeswjk en Holstein van Dene- slechts aanspraak op hetKoninkljk gedeelte

der Hertogdommen,maar o0k opde eventuéle
opvolging in het ander gedeelte. Pruissen
m oest evenw el de meerdere gegxondheid der
aanspraken van A'
agwstenbwr.qen Oldenburp erwjk met de Schleialsgrens,ot'andersvan kennen.EenbeteregrondslagvoorPrniasenwaB
de benoeming eener commissie t0t regeling dan 0ok deVredevanW eenen,waaxbjOâei:der grenzen.D och de D uitscheM ogendheden, tlaan IX zjne regten aan Pruissen en O0salsook Denem arken,verw ierpen dezevoorstel- tenrjk overdroeg.Het kwam er dusslelit:
marken, en hunne vereeniging t0têén Staat
onder de souvereiniteit van den erfprins r@n
2vc
f:/:z3Ixr.g''. Engeland kw am daarop m et
Q.
A:
den voorslag van eene verdeeling van Slees-

len, en den 25sten Junj ging deconferentie op aan, Oostenrtjk t0t regtsafstand te bewe-

onverrigter zake uitéên. Een nieuw voorstel gen. Eene Pruissische oirkonde van 1865
lie beide Mogendheden de
van het Britsche Kabinet aan hetFransehe, noemde dan ook t
om althansm et eene vloottegen Duitschland regtmatige bezitters der Hertogdommen.Widop te treden, werd desgeljks van de hand marek was eehterinbeginselgeentegenstander
gewezen, en 0ok Zweden deed zjne vloot van devorming van eenStaatûnderdenschept
erugkeeren.Den 29sten Jnnj veroverden de tervan A'aynstenbur.g,dol!h hjmaakteàetoePrulssen het eiland Alsen, zoodatde Deen- stemming daartoevanPruissenafhankeljkvan

sche troepen de wijk moesten nemen naar de volgendevoorwaarden:Sleeswjk-llolstein
Fiinen, waarna de Gealliëerden t0t de noor- sluiteen of-en defensiefverbondmetPruissen
deljkste punt van Jutland doordrpnren en en stelt zjn leqer ter beschikking van den

de eilanden Sylt, Föhr enz. in bezlt na- Koning van Prulssen,- de Prllissischemilim en.Toen wasde trotsderDenenvernietigd; taire wetgeving wordt er ingevoerd en het
de Koning verzoehtaan Oostenrtjk en Pruis- leger zweert den eed van trpuw aan den
sen,de vjandeljkheden testaken,en aan- Koning, - Rendsburg wordteene Bondsvesstonds namen de vredesonderhandelingen te ting,- Sleeswgk-HolsteinstaataanPruissen
W eenen een aanvang.D e vrede w erd erden de stad Sonderburg en de vesting Friederichs3osten October gesloten. Koning Christlaan St
ortaat
met
treedt
de to0e
m stt0t
reken
hetTol
af,ver
- bond,
en de
aanvaa
nieuw
rdt
e

stelde zjne regten op de drie Hertogdommen
ter beschikking van Oostenrjk en Pruissen, het PrtliBsische stelselvan belastingen op den
terwjldie landen met de oorlogscontributie uit-en invoeren steltde posterj entelegraen een gedeelte der Deensche staatsschuld phie terbeschikking vanPruissen.Oostenrjk
werden bezwaard.De aanvraag van Pruissen

wees den 5den Maartdie vnorwaarden van de

pen onder hunne bevelen te stellen,was van
de hand gewezen; doeh prinsI'
rledrieltKarl
ontving bevel, zich van Rendsburg meester
te maken,zoodat generaalH akezich genoodzaakt zag,die stad voor de overmagtte ontruimen.In Frankforten in deKleineD uitsche
Staten was men verontwaardigd over deze
daad van gew eld,en von .M dpltvck achttehet

men ze onvereenigbaarmetde zelfstandigheid
des lands.De Pruissische regêring gafdaarop

en Oostenrjk aan den Bond,de Bondstroe- hand,en ook in de Hertogdommen verklaarde

geen antwoord,m aarverplaatste hetstation der

DnitschevlootvanDantzignaarKiel.Ook hertogFrederik VIIIverwierpdebelangrjkstebepalingen van hetPruissischevoorstel,nameljk
die omtrenthetleçer de posterj en de teleroen Prulssen voorts aandrong op
graphie. '
van belang, zich inschikkeljk te betoonen, het b/éénroepen van een Sleeswjk-llolsteinzoodat de Bondstroepen eerlang naarRends- sehen Landdag, was het de vraag,volgenB
burg terugkeerden.D oeh kort daarop rigtte w elke kieswet die vergadering moestgekozen
de Pruissische eerste minister totdeRegérin- worden, en toen Oostenrjk en Pruissen op
gen van Saksen en Hannover den eisch, pde de kieswet van 1854 wezen,kwam de GrootBondstroepen onverwtjld terug te roepen en hertog Van Oldenburg tegen elke verkiezing
den Bond daarvan eenvoudig berigttegeven''. in verzet,zoolang er eene Augustenburgsche
Hannover was daartoe aanstonds bereid en Regéring te Kiel bestond. Nu begeerde de
Saksen moest zich schikken,zoodataan ge- eerste minister in Prnissen, dat Oostenrjk
melden eisch w erd voldaan.
den Augustenburgerzou laten varen en zjne
De zaken der Ilertogdommen moesten nu eigene regten overdragen aan den Groothertog
V00r goed geregeld worden. Niet alleen de van Oldenburg, terwjl het zi
ch geneigd
bevolking van Sleeswjk-llolstein, maar0ok verklaarde, zijne voorwaarden te matigen.
Oostenrjk en Pruissen hadden deregten Van Toen Oostenrjk eenenanderweigerde,scheen
den Hertog klczl Augwstenblgr.q erkend. Het- de 00r10g eerlang te zullen ultbarsten. Er
zelfde gevoelen werd omhplsd door de regts- kwam echter den 14den Augustus te Gastein,
hbevond eene
geleerde faculteiten van 16 hoogescholen.Nu waardeKoningvanPruissen zic'
echter traden andere pretendenten op:in de voorloopige overeenkûm8tomtrenthet 10t der
eerste plaats de Groothertog van oldenburg, Hertogdomment0tstand,nameljkdeGasteiner

Q02

SLEESW TJK.HOLSTEIN .

Cpnventie. Zj magkteeen eindeaan hetge- ljkeverdragenverworvenebezitafhankeljkte
zamenljk bezit derhertogdommen Sleeswjk maken van eene andere beslissing dan van een
en Holstein en wees hetbestuurvanheteerste uit eigen beweging genomen besluit.Daarop
tne aan Pruissen, en dat van het tweede droeg Oostenrjk op den lsten Junjdebeslis-

aan OostenrjkterwtjlLauenburgvoor21/cmil- singderSleeswijk-Holsteinschekwestieopaan
lioen Deensche rjkgdaalders door Oostenrjk den Bondsdag.Prnisgen protesteerde den 3den
aan Pruissen werd afgestaan. Daarenboven Junj tegen dien stap als eeneschennisvan
verkreeg dit laatste de havens van Kielmet
het regt om die te versterken, voortg het
medebezit van de vesting Rendsburg,totdat
Kielt0tBondshaven en Rendsburg t0tBonds-

de Gasteiner conventie, volgens welke de
vraag der erfopvolging in de Hertogdom men
alleen beslist k0n worden door eene gemeen-

tegen deze conventie.Opeenevergadering van
afgevaardigen te Frankfort verschenen 250
uit Zuid- en Midden-Duitschland en slechts
27 uitNoord-Duitschland,zoodathunverzoek
aan hetHuis van Afgevaardigden in Pruissen,
Xvoor de geschonden regten der Elbehertog-

troepen reeds den volgenden dag te doen oprukken naar Holstein. Deze nam en dan o0k
den 7den Rendsburg, Kiel en Itzehoe in bezit,en vonGablenz,die slechtsover3000 man
te beschikken had tegenover 20000 Pruissen,
trok onder protest met het landsbestuur en

dommen,voor debjeenroepingderVertegenwoordiging aldaar en vpor de stichting van
denStaatSleeswjk-Holsteincpeenebeslissende
wjze en onverwjld in debrestespringen''!
geen grooten invloedhad.Den23stenJanuarj

hertog IkederiknaarAltonaterug.Mantewy'
el
ontsloeg daarop de Holsteinsche Regéring en
benoemde den vrjbeer von ,
9cAddl-Tled.
:dl t0t
oqperpresidentvan beideHertogdommen,hem
Klel als woonplaats aanwjzend.De bjeen.
.

schappelpkeuitspraakderbeideDnitacheGroote
vesting verheven was,eneindeljk hetopper- Mogendheden,en reedsden6denvan diemaand
toezigtoverhettegravenNoord-oostzeekanaal. deed de Pruissischegolverneurvan Sleeswjk
Te vergeefs protesteerden bjkansalle vader- aan denOostenrjkschenstadhouderinHolstein
landlievende autoriteiten in de Hertogdommen hetberigttoekomen,dathijinlasthad,zjne

1866 werd te Altona eene vergadering van
3- t0t4000 Sl
eeswjk-HolsteinersFehouden,
die m et jveraandrong op het bjeenkomen
van eene Vergadering der Standenqhetzelfde
werd gevraagd door 31leden van deHolsteinsche Vergadering derStanden,maar de H0l-

steinscheReqéringnam hetverzoekschriftniet
aan.DePrulssischegouverneurin Sleeswjk,
generaalron Allfdl#l
e/,meendehetbestaan
de bedoelingen der Pruissische Regéring te
beant:ioorden,alghj de voorstanders Van

komst der Holsteinsche Standen te Itzehoe

den llden Junj werd door de Pruissenmet

geweld belet.04 dien dag drong Oostenrjk
op grond van artlkel19derBondsacte,wegens
het bezetten van Holstein doorPruissen,bj
den Bond ernstig aan op hetmobielmaken van
hetgeheele Bondsleger,met uitzondering van
het Pruissische gedeelte. De aanneming van

dit voorstel op den 14den Januarj door de
meerderheid had de ontbinding van den Bond
en de uitbarsting van den oorlog tusschen

Aw.qIœtenbnr.q ontsloeg en door beperking van

Pruissen en Oostenrjk ten gevolge. In de
het regt van vereeniging en van de vrjheid vredespréliminairenj den 26stenJuljteNikolsderdrukpersdevrjeopenbaringdergedachten burg onderteekend,deeddekeizervanOostenbedwong.Daarmede was de houding van ron rjk ten behoeve van den Koning vanPruissen
Gablenz in Holstein niet weinig in strjd. afstand van alzjne regten op Sleeswjk en
Dientengevolge zond von Wi:ppt
vck een schrj- Holstein,onderde bepallng,dathetnoordeljk
ven naar hetOoetenrjksche Kabinet,waarin gedeeltevan Sleeswjk,wanneerdebevolking
hj hetgeheeleregeerstelselvan Oostenrjk in dezen wenseh op eene wettigewtjzetekennen
Holstein in scherpe bew oordingen afkeurde gaf, weder bj Denemarken zou worden geals eene krenking van de conservatieve belangen en van deantirevolutionairestaatkunde
van beideM ogendheden,tevens dreigendem et
eene verbreking deralliantie.In eenantwoord

van 7Februaxt'
)vexwierpgraafMensdorffdeze
beschuldiging op beslissenden toon, er bj
voegende,dat Oostenrjk in hetregeerstelsel
in Holstein z0u volharden.Den 26sten April
deed hetOostenrjkscheKabinetaan Pruissen

voegd,- en de Vrede vanPraag bekrachtigde
dezen eisch. Prtlissen verwierf voorts door
het verdrag van 27 Septem ber 1866 van den
Groothertog van Oldenburg o0k deaanspraken

van het Huis Holstein-Gottorp op SleeswjkH olstein tegen betaling van 1 m illioen thaler
en den afstand van het Holsteinsche ambt
Ahrensbock.Volgens de annexatiewetvan 24

December1866envolgenshetKoninkljkpatent

hetvoorstel,hunnedoordenVredevanW eenen vaninbezitnemingvan12Januarj1867werdde
ve
rkreqeneregten aftestaanaan den preten- inljving van Sleeswtjk-llolstein in Pruissen
dent,d1e doorden Duitschen Bond als wettig op den 24stenJanuarj 1867volbragt.DePruisvorst der Hertogdommen z0u worden erkend, sische grondwet werd er ingevoerd op den
terwjlOostenrjk erdan toez0umedewerken, lsten October 1867.Hetvroezer vermelde geaan Pruissen al die voordeelen te bezorgen, deelte der Deensehe Staatssehuld werd door
die het bj de Gasteiner conventie verkregen Pruissen overgenomen, doch artikel 5 van
had,nameljk hetbezitvan Kiel,Rendsburg den Vredevan Praag,eene volksstemmingslof
en Sonderburg. Het Pruissische Kabinet liet m en t0tD uitschland ofDenemarken w ilde bedezedepêcheaanvankeljk onbeantwoord,maar hooren'',is niettenuitvoergelegd.NapoleonI1l
de oëeiéle:ostaatsanzeiger'' van 3 Meiver- m aaktein 1867 daarvan gebruik,om dePruisklaarde, dat Pruissen niet gezind was,het sische regéring in verlegenheid te brengen.
metoostenrjk veroverdeen d00rvolkenregte- Bismarck evenwelverklaarde zieh bereid)tle
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stemming te doen plaats grjpen,maar ver- gassen(koolwaterstûfmetzuurstoflontsnappen.
langdetevens vandeDeenscheRegéringwaar- Zjn deze openingen verstopt,dan bebben er
borgen, w elke aan de D uitsc,he gemeenten, veelal uitbarstingen plaats,waarbi
j slib en
die welligt op de aan Denemarken ten deel Bteenen in de hopgte worden geslingerd,tervallende landen gevestigd waren,het behoud wjlwarmesl
jkstroomen langsdehellinyvan
van hare nationaliteit zouden waarborgen. den kegel vloejen.Het meest bekendlsde

Toen Denemarken den lsteuJunjgeeneandere reeds door Strabo vermelde sljkvulcaan Mawaarborgen wilde verleenen dan de bestaande caluba bj Girgentiop Sicilië.Zjnkegelis50
wetten, werd de geheele zaak verschoven. Ned. el hoog, en op den platten top vindt
De onderhandelingen tusschen Denemarken men een aantal kleine kegeltjes.00k elderB
en PruisBen, die den volgenden winter te

in Italië, voorts op I'
Jsland,Java,Trinidad

Berljn wederom werden opgevat,ledenvooral en vooralaan de Zwarte en aan deCaspische
schipbreuk op den eisch van Denemarken, Zee heeftmen sljkvulcanen.
om hetbezitte erlangen van AlsenenDiippel.

Slijm (mucus) isde dik-vloeibare,kleve-

Ten gevolge eener wetvan 23 Junj 1876 rige,kleurlooze,in den regelalkalischreagéwerd opden lstenJuljvandatjaaro0khether- rende afscheiding, die in gezonden staata1s
togdom Lauenburg metSleeswjk-llolsteinver- eene dunne laag de opyervlakte van alle
eenigd,zoodathetnadien tijdeen arrondis- sljmvliezen bedekt en gllbberig maakt.Het
sem ent vormtvan deze provincie.
sljm is in de versehillende ligchaamsdeelen
Sleidanus (Johannes),ei
genljk Pkllipe- verschillend.Hetbevatinhetalgemeen4-60/0
.
:0s, een verdiensteljk geschledschrjver,ge- vaste stoffen en voor 't Overige water.Een

boren in 1506 te Schleiden in den Eifbl, hoofdbestanddeelen is de stikstofhoudende
sltjmstof (mucine),welke de afscheiding kleverig maakt.D eze l
aatste bevatsteedsafyestootene epit
heliumcellen, alsmede sljmllgchaamp,jes,ronde,gegranuleerdecellen,welke

studeerde te Luik, Keulen!Leuven, Parjs
en Orleans in de regten, trad in 1537 in
dienstvan FranLoisIjkpningvanFrankrjk,
maar moest wegens zjn overgang t0t het
Protestantismus(1541)Frankrjk verlaten.Hj

op kl
eurlooze bl
oed- en etterligchaamples ge-

w erd in 1542 tolk en gevolmagtigde van het 1jken.In gezonden toestand zjn zjingeringe
Schmalkaldisch Verbond en vestigde zitsh te boeveelheid voorhanden,maar bj eeneontste-

Straatsburg.In 1545 begafhjzich a1safge- king dersljmvliezen nemen zj z0osterkt0e,
vaardigde der Protestantsche Vorsten naar dat het sljm een geelen etterachtig voorkoden Koning van Engeland en vervolgensnaar men erlangt. De sljm wprdt hootk
lzakeljk
de kerkvergadering te Trente,waar hj eene door de sljmklieren, maar o0k door de geongemeene achting genoot.Hj overleed aan heele oppervlakte van hetsltimvliesafgescheide pest te Straatsburg den 3lsten October

den. De vloeibare zelt-standigheid van het

1556.Grooten roem verwierfhj doorzjn ge- sljm is niets anders dan hetproduct eener
schrift: pDe Statu religionis et reipublicae

gedaanteveranderipg, welke de cellen der

CaroloV Caesarecommentarii(1555enlaterl''. sltjmklkeren en de epitheliumcellen van het
Zjne popl
lsculae''werden door TlfdcAiv: in sljmvlies ondergaan.Het is dus enkeleene
1608 in hetlichtgezonden.
gewjzigde cellenstof. Iets dergeljks a1shet
Sleutelbloem ,ziePrimula.
sltjm is hetlidvocht(synovia)dergewrichten
Sligo, een graafschap in de lersche pro- enz.,en door ziekteontstaatwe1eenssljm
vincie Connaught, ligt aan den Atlantischen in ligchaamsdeelen, waar het in gezonden
Oeeaan en teltop nagenoeg 34 (
D geogr.mjl toestand niet voorkom t.

115000 inwoners,van welke 900/0t0tdeR.

Slijmkoorts(febrismucosa)iseen eigen-

M ountains van die in het midden van het
graafschap gescheiden9 w aar de bevaarbare
Owenmore zich in de Sligobaai uitstort.De

derscheidt door haxdnekkigheid en door de
afscheiding van eene groote hoeveelheid taai,

Katholieke Kerk behooren. De westeljke aardige vorm van maagkatarrh,welke bj
vlakten bj de Killal
abaai zjn door de Ox eene middelmatige koortsverheëng zich on-

gomachtig sljm ,niet alleen in de maag en
desgeljks bevaarbare Moy vormter de wes- de darmen, maar ook in de keel,den mond
teljke grens.Men heett er 210/0bouwland, en de luchtw egen. Deze ziekte,die men inbjna 520/0weiland,ruim 10/0bosch en 20G/o zonderheid bj personen van gevorderden leefveen. In 1876 w aren er 7244 paarden,474 tjd aantreft, neemt een aanvang met eene
muildieren,7588 ezels,97658runderen,65857 eenigzins versnelde pols en verhoogde ligschapen en bjna 20000zwjnen.Voortsiserde chaamswarmte. De patiënten gevoelen zieh
visscherj van veelbelang,maardenjverheid zeer zwak en mat;zj zjn lusteloos,slaperij

van weinig beteekenis. - De evenzoo ge- en afkeerig van alle voedsel. Nuttigen zg
noemdeltoofdstadligtaan de Sligobaai,heet'
t iets, dan wordt het genuttigde met eene
een goed voorkomen en een levendigen handel groote hoeveelheid taai sljm door braking
uitgewnrpen.O0k gaat deze knortsvergezeld
en oygeveer6000 inwoners.
Slukvulkanen , ook salsen en maealnben van katarrh van den m ond en van den slokgeheeten,zjn kegelvormige.van leemachtig darm. Vooral in den ochtend ontlasten zich
slib opgeworpene heuvels, doorgaans slechts de zieken doorniezen,hoesten,braken enz.
eenige Ned.e1,maar o0k weleens meerdan van eenegrootemassadraderig sljm.Bj den
100 Ned. el hoog, met eene kratervormige stoelgang worden onverteerde spjzen desgeholte in den top. Op den bodem dier holte l
jksmetveelsljm verwjderd.Deligchaamsheeft men openingen, waaruit gewoonljk zwakte neemt toe metde lustelooG eld.Komt
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er na verloop van 3 of 4 weken een begin

van beterschap, dan,verdwjnen langzamerhand genoemde verschjnselen, doch bj de
geringsteaanleidingkeeren zjzeerligtterug,
en bp zwakkegestellen iseen doodeljke afl00p niet zeldzaam.Deljdersvinden vooral
baat bj een diëet,dat gemakkeljk te verteren voedselvoorschrjft,bj hetgebruikvan
sodawater, koolzure alkaliën en verdunde

zich a1st0tdruiventrosleszamenvoegen.Ieder
trosje heeft een uitloozingsbuisje, dat zich

mei die deroveriget0teenebuisvereeniyt,
welke aan de oppervlaktevan hetsljmvlles
uitkomt.Deinhoud dierklierblaasjesbestaat
uit talrjke,in sljm veranderde cellen. De
sljmvliezen zjn dikwjlsde zetelsvan ongesteldheden, hoofdzakeljk van katarrh,doch
0ok wel van syphilitische, tuberculeuse en

typheuse zweren, alsmede van croup-achtige
Zlr
Sl
el!.
u'm visschen (Blennoidei) is de naam en dightheritischeaandoeningen.
eener familie van visschen uit de orde der
Slilpen is zoowel de kunst, metalen,
Stekelvinnigen (Acanthopterigii). Zj onder- glazen,steenen ofhouten voorwerpen aan de
scheiden zich door een langwerpig,meestal oppervlakte van hunne oneffenheden te bezjdelings zamengedrukt ligchaam, eene slj- rooven en ze daarentegen te voorzien van
merige, naakte huid, somtjds echter met glad-offjngekrastezjden,diealsdanglanzig
kleine schubben,eene lange rugvin,onderde worden gemaakt door ze tepoljstenja1sde
keel of borst geplaatste buikvinnen,een af- kunst,snjdendeofstekendewerktuigenscherp
geplat,driehoekigachterhoofdenhetontbreken te maken. Men gebruikt daartoe rondw enteder zwemblaas. Deze familie van visschen lende sljpsteenen (gewoonljk van zandsteen)
teltonderscheidenegeslachten,zooalsBlenno&.t of00k welhandsljpsteenen (oliesteenen)enz.,
,%l
tsfl.ln gewreven houtskool,metwater
cdl.
:, Zoareen (waartoe de puit-aal be- -t0tvoor
pap geroerd,en inzonderheid amaril,hethoort) enz.
Sl%mvliezen (membrana mucosa), zjn welk dient t0t het glad maken van staal,
weeke,iuweelachtige, vaat- en zenuwrjke, jzer, messing, Britannia-metaal enz.Amaril
sljm-afscheidende vliezen,welkede grootere wordtdaartoe m etolie bevochtigd en op een
en kleinere,na>r buiten zich openendeholten met vilt bekleed plankje gebragt en op de
en kanalen des ligchaams (luchtwegen,spjs- voorwerpen gewreven.kengeeftdaaraan geverteringsorganen enz-)bekleeden.Bj de uit- woonltjk den naam van poetsen.Omtrenthet
wendige natuurlt
jke openingen dezer holten sljpen van dlamanten glan isgesprokenonder
gaathetsljmvliesallengsoverin degewone dieFoorden.
huid, zoodat men de grenzen tusschen die
Shkken (deglutitio) is eene verrigting,
beide niet kan aanwjzen. Ieder sljmvlies w aardoor vaste of vloeibare stoFen uit den
bestaathoofdzakeljk uittweelagen;vooreerst mond naar de maag worden gebragt.Het bede epitheliqmlaa.q of de bovenlaag,enkeluit staat uiteene reeks van aanvankeljk willecellen gevormd,welkedegedaantevan plaatjes keuriye, daarna onwillekeurige spierzamenofvan cylindershebben en in hetlaatstegeval trekklngen, waarbtj de tong, het zachte
alofnietmettrilhaarbedektzjn.De cellen gehemelte, de strottenhoofdklep, de strot en
liggen öf naast elkander, zoodat ztj ééne eindeljk deslokdarm hunnedienstenbewjzen.
laag, öf op elkander, zoodat zj meer lagen Inzûnderheid is daarbj deze laatste door de
uitmaken. De tweede laag is het eigenlj;k wormvormige zam entrekkingen van de ver:Iï/-rJïe.
:, dat men met de lederhuid z0u schillendespiervezelringen werkzaam ,daarbj
kunnen vergeljken;het is nameljk eenelaag geholpen door het naar de zjde van de maag
bindweefsel van verschillende dikte. Onder gerigte epithelium van hetsljmvlies.
het eigenljk sljmvlies bevindt zich loscel- Slingelandt (Simon van), een uitstekend
weefsel,dat hetsljmvlies met den wand der Nederlandsch staatsman, geboren in 1664,
holteverbindt.De kleurvan hetsljmvliesis genoot eene zorgvuldige opvoeding enm untte
grgsachtig wit tot donkerrood.De prikkel- vooraluit door eene grondige kennis van het
baarheid der sljmvliezen is in de nabjheid Grieksch.Hj studeerde te Leiden en werd
der natuurljke openingen zeer groot,maar op z6-jarigen leeftjd opvolgervan zjn vader
0p meer verwjderde plaatsen zeer iaauw. als secretaris van den Raad van State.Zjne
De sljmvliezen bevatten voortssljmafschei- bekwaamheid bleek zoowel bj den 00r10g
dende klieren, die enkelvoudig pf zamenge- tegen Frankrjk,waaraan de Vrede van Rjssteld zjn.De eerste bestaan uitzeerkleine wjk een einde maakte,a1sindenSpaanschen
uitstulpingen van hetbovenvliesen de bind- Successie-oorlog. Voorts wendde hj velerlei
weefsellaag van het sljmvlies,slechts zelden middelen aan om de kwjnende welvaart des

zich uitstrekkend t0t in het losse celweefsel.
Daardoor ontstaan qesehvorm ige zak,ies van
cellen die op de epitheliumcellen geljken,
m et deze in verband bljven en t0tsljmvormi@ng
dienen.De opening dezer klieren op de
*
Vrge oppervlakte van het sljmvlies is z0o
groot als die eener naaldprik. D e zamengeBtelde sljmklieran dringen door tot in het
losse celweefsel, hebben de grootte van een
gierstkorrel t0t een peperkorrel en bestaan

Vaderlands te doen herleven,vooral00kdoor
eene nieuwe regeling der in- en uitgaande

regten.Hj zag zich vervolgens benoemd t0t
schatmeester der Unie,en op 64-larigen leef-

tjd t0t raadpensionaris van Holiand.In die

betrekking was hj doorbeleid,jver,schranderheid en ervaring tot een zegen voor het
Gemeenebest. Hj regelde de bellngen der
verschillende Staten van Europa door het
W eener Verdrag erl wist in den oorlog tus-

uit taljke,nietvolkomen gesloten, onder- schen Oostenrjk en Rusland aan de eene en
ling gemeenschap hebbende blaasles, welke FrankrjkjSpanje en Sardinië aan deandere
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zjdedeneutraliteitderNederlandschegewes- Mlty.çA6l.:werd voorgesteld,delengte van;en
ten te handbaven.In het buitenland werd hj secondenslinger,weinigverschillendvan dieder
.

hoog geachten metde meeste gnderseheiding

bejegend.Hoewel hj in zjnelaatstelevensjaren veelte ljden had van dejitsht,vroeg
hj bj herhaling vrtlehteloos zjn ontslag en
overleed den lsten Det:ember 1736. Zjne

tegenwoordige Nederlandsche elyt0t eenheid
van lengtemaat te nemen.Die vûorslag werd
in Engeland eenigermate aangenomen, daar
men hier de betrekking vaststelde van de

yard (Engelsche el) t0t de lengte van den

DStaatkundige geschritten'',in 4 deelen in het secondenslinger te Londen;doch de bekende

licht verschenen, ztjn hoogst merl
twaardig commissie te Parjs verwierp dien, omdat
voorde geschiedenisvan dien tjd.
men daarbj een vreemd element, nameljk
SlingerqDe)isinzjneenvoudigstenvorm den tjd!in rekening moestbrengen.
een zwaar llgchaam ,aan een draad opgehanDe sllngertjd t van een slingerwordtbegen. Beschouwt men den draad a1s zûnder

l

paald door de tbrm ule f= zz'l,''e- )waarin1

g
g
ewigten hetligchaam alseen enkelmassadeeltle, dan heeft m en een mathematischen de lengte van den slinger,g de toenemende

sli?wd'
r.Verwjdertmen den sltnger uitzl
jn snelheid (acceleratie) derzwaarte ofde snelheid van een vrjvallend ligchaam aan het
laten, dan keert htj dot
ll' de werking tlel' einde der eerste seconde,en zr de verhouding
zw aartekrachtm etef'ne verm etarderdt'slyellleid van den cirkelomtrek t0t zjne middelljn
t0tdien stand terug,doch zweet'
tdien voorbj (3,14159)aanduidt.De versnellingderzwaarte
en doorloopt, eene seltontmeliny volbrengend, (demaatvt
lordeaantrekkingskrachtderAarde)
e0n boog, die gem oten wordt door een hoek kan men uitden vrjen val,wegensde snel(de wi
'
jdte derschommeling,slingerwjdte of heid van hetvallend ligchaam ,nietopmaken,
deamplitudo),gevormd doorde ljnen t
lithet m aar kent men de lengte van den secondenq

loodregten stand, om dien vervplgens l0s te

ophangpuut naal'de uiteinden van dien boog

slinger,dan isg metde meeste naauwkeurig-

retrokken.Bj hetvoortdtlren derschomme- heid uit bovenvermeldetbrmule teberekenen.
llngen wordt door den tegenstand der luttht
deam plitudo allengskleiner,totdatdeslinger

De lengte van den secondenslinger isverschillendopverschillendeplaatsenderAardevolgens

tot zjn oorspronlteltjken stand i'
n alzoo t0t de meerdere ot'mindere nabjheid van haar
rustis teruggekeerd.B!
jeenekleineamplitudo middelpunt; wegens de vliegkrachtop en de
is de dtlur dier scklonlmekingen evengroot, afplatting van onzeplaneetneemtzjvanden
en dat merkwaardig versehjnsel,(
1onrGalilei evenaar naarde polen lallgzam erhand toe.De
ontdekt, ngem t m en: pde wet van hetiso- acceleratie van het vrjvallend ligchaam bechronismus di'r slingerschomm elingen''. D e

duur der sehommelingen (zoo dpze klein
zijn)wordtdusalleen begaald doordelengte
van den slinger,en bj sllngersvan verschillende lengte staan dt
aslinyertt
jden (de tjden,
voor de schnmm elingellvan e1k dier slingers
vereischt) t0t elkander in redf
ln a1sdevier-

draagt aan de p001 9,8309, op 45 graden
9,8055 en op den Evenaar9,7801 Ned.el.Men
kan daardoor het bedrag der afplatting berekenen.

O0k de digtheid (het soorteljk gewigt)

onzer Aarde bepaalde ALry dgnrmiddelvan

den slingor; hj nam proeven aarldeopper-

kantsw ortels nit de lengten der slingers.Is vlakte der Aarde en in eene mjn terdiepte
alzoo de verhouding van doze laatste a'ls 1, van 383 Ned.el.Hj nam waar,datde ver-

4,9,dan zaldiedersehommelingstjden zjn snelling grooter was in de mjn dan aan de
als 1,2,3.
De m athematische slinger is een denkbeeldig

oppervlakte,en kwam daardoortothetbesluit,
dat het inwendige der Aarde grooter digtheid
werktuig. De natuurljke slinger bestaat ge- bezit dan de bovenste aardkorst.Volgens de

woonltjk uit eene stang, van boven zö(
5 0pgehangen,datzt
jzit'h met deminstmogeljke
wrjving bewegi
?n kan7en van ondervoorzien
van een lensvormig ligchaam. Daar ieder
deeltje van zulk een sllnger zich te sneller

uitkontstl?n van zjn onderzoek is de gemiddelde digtheid der Aarde 61/c,maalzoo groot
als die van w ater, doch volgens Reéelt,die

bij zt
jne proeven een anderen weg insloeg,

sl
/c-nlaal, Een schommelende slinger zoekt
volgens de wetdor traagheid in zjn slingerbj het ophangpunt bevindt, en alle deeltjes vlak te bljven, o0k bj de omwenteling der
toch genoodzaakt zjll door hun onderling Aarde,- en daarop rustde beroemdeslingerverband geljktjdige sthommelingen te v9l- proefvan Ihueault.De slingt?r is derhalveeen
brengen,zoo wordtde beweging der deeltjes hoogstmerkwaardig werktuig,en daarenboven
nabj het ophangpt
lnt vertraagd en die der volgens de aanwtjzing van Hnyghens Onmisverderatkelegene bespoedigd.Hetpunt?waar baar ter bevordering &an den geljkmatigen
geene vertraging of versnelling plaats heeft, gang der slingerutlrwerken.Zie voorts onder
noemtmen hetsllnqerpnnt,en zjnafstandvan Compensatie.
hetophangpuntde warelenqtevan denslinger.
Men geet't()ok den naam van slingeraaneen
Verwisseltmen bj een slinger hetophangpunt w apentuig der Oudheid, bestaande uit een
met het slingerpunt, dan bljt'
t de slingerttjd komvormig stulkje leder, waaraan een paar
onveranderd.Daardoorkan men de eigenljke koûrden waren vastgehecht. De behendige
lengte van den slinger gemakkeljk bepalen: krjgsmau, de uiteinden dier koord in zjne
m en bedient zich daartoe van den door -PoA- hand nem ënde, wist een op dat leder gelegnenberger ontworpenen doorKatertoegegasten den steen met kracht en juistheid naar den
rev6vsge-nlin.qer.- Reedsdooronzen Ckr%stiaan vjand te slingeren.
zoekt te bew egen, naarmate het zich digtex
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Slingerplanten , zie LLanen.
van de arrondissementsregtbank te Zwolle.
Slingerproeven ,zie onder Minger.
Sedert 1840 redigeerde hj het rTjdschrift
Sloane(Hans),een Engelschkruidkundige, voor staathuishoudkunde en statlstiek'' en
geboren in 1660 te Itillilnagh in het noorden leverdedaarin eenereeksvan belangrjke0pvan Ierland, studeerde in de geneeskunde, stellen.Hj behoort t0t de oprigtersvan de
vergezelde daarop den hertog van Albemaêle Overjsselsche Maatschappj van Provinciale
naar Jamaica,werd in 1727 ljfartsdesK0- w elvaarten bevorderde hethouden vanstaatnings, kort daarna president van de Royal en landhuishoudkundige congressen.Geruimen

Society, en overleed in 1753.Zjne kostbare tjd was hj lid van den gemeenteraad te
wetenschappeljkeverzamelingenvermaaktehj Zwolle,van de Provinciale Staten van Overaan hetParlement en gafdaardooraanleiding jssel en van de Tweede Kamer der Statent0t de stichting van hetBritsch Muséum.
Generaal. Hj schreef 0.a.: sstudentenkoor
Sloep (Eene)iseen ligtvaartuig metéén uitdecantatevoorhetstudentenconcert(1828)'',
mast, m et of zonder dek en ingerigt voor
Antigonus, treurspel (1830; 2de druk
riemen.Zj kan zeer verschillend van vorm 1865)7' - pLierzang op hettweedeeeuwfeest
wezen.De Engelsche sloep iseen snelzeilend derUtrechtschehoogeschooltbekroond,1836)//,
vaartuig,dat metkoopwaren Overhetkanaal - rluevensschets van P. 0. C.Vorsselman
steekt.De Groenl
andschesloey isgeheelopen; de Herr (1843)'',- puitmjndichterljkleven
zj wordt door 4 man geroeld en met een (1869):', en pHerfstdraden (1873)/'l- beriem bestuurd. Zeeschepen hebben altjd a1- nevens onderscheidene bjdragen in tkdschrifthans ééne sloep, en groote Oorlogsschepen ten,Jaarboekjes,dagbl
aden enz.O0k leverde
w e1eensacht.De scheepssloepen hebben ver- hj vertalingen van eenigestaathuishoudkunschillende nam en zooals de barkas de werk- dige werken van Droz en Dnmont.

ddoey,degrootesloep,degiek,deomeierssloep
Slokdarm (oesöphagus) is de naam van
(kotter),de .
101 enz.Zj worden op hetdek een t0t de spjsverteringsorganen behoorende

geplaatst of buiten boord aan davids opge- vliezige buis,dieaanden hals,achterhetonderstegedeelte van hetstrottenhoofdeenaanvang
hangen.
Sloet.onder dezen naam vermelden wj: neemt, benedenwaarts loopt, het middenrif
Ludol
fAnneJan Y ïIJy baron Bloetvan de doorboorten m eteenetrechtervormigeopening

W:eJ:, een verdiensteljk Nederlandsch oud- in de maag uitkomt.Zjne wanden bestaan
heidkundige. Hj werd geboren te Voorst uit een sterk spiervliesj gevormd door eene
den 28sten Maart 18069 studeerde te Utrecht
in de regten, promoveerde aldaar in 1830
en was achtervolgens advocaat en procureur
te Zutfen,griëer van de Staten van Gelderland,presidentvan den raad van toezigt op
de Staatsspoorwegen, gouverneur-generaal

menigte overlangsche en dwarschespiervezels.

Aan de baitenzjde vindtmen een bindweefselvlies, dat de buis met de nabjgelegen
weefselsverbindt,en aan de binnenzjdeeen
sljmvlies, van tepeltjes voorzien en met
plaat-epithélium bekleed, terwjl er tevens
van Neêrlandsch Indi'
é (1866- 1871) en lid velesljmafscheidendeklierenvoorhandenzjn.
van de Tweede Kamer der Staten-Gene- De ziekten van den slokdarm zjn vooral
raal. Later bleet'hj ambteloos gevestigd te ontstekingen methare gevolgen,zooals:verArnhem.Van zjne geschriften vermelden wj: zwering, vernaauw ing, kankerachtige ontDHet Jachtbedrjf onzer voorouders (1849)'', aarding enz.,welke meestalmoejeljk te ge- pBjdragen t0t de kenni
s van Gelder- nezen en dus zeergevaarljk zjn.
land (1852- 1855)'',- rBeschrjving van den
Slot (Een) is in de eerste plaatseenwerkwatervloed in Gelderland in 1855 (met den tuig, hetwelk t0t sluiting dient.Het bestaat
hoofd-ingenieur .
Fjilt
l'e, 1856)'',- ,,Mjn ver- hoofdzakeljk uit eene verschuifbare schoot
bljfte Kissingen (1857)''
,- s,oorkondenboek en een sleutel,die,in hetslautelgatgestokenj
der graafschappen Gelre en Zuttbn t0t den genoemde schoot heen en weêr kan schuiven.
slag van W oeringen (1872- 1875)'', - en Hetslotmethetsleutelqaten deslet
ltelworonderscheidenemerkwaardigeopstellenintjd- den van velerleiinsnjdlngen en uitsteeksels
schriftenj vooral in de Nederlandsche Jaar- voorzien, om te beletten, dat men hetmet
boeken van rechtsgeleerdheid en wetgeving'', een anderen dan den echten sleutel zou
in de pBjdragen voor Vaderlandsche geschie- kunnen openen. M en heeft vaste sloten en
denis en Oudheidkunde'',in de rMededeelin- hangsloten, en t0t de eerstgenoem den behoo-

gen en verslagen der KoninkljkeAcadémie ren dekruksloten aan kamerdeuren,waarbj
van W etenschapllen''1in de nv erhandelingen'' de vierkante krukstaaf de dienst van den
dier Académie en in de pllandelingen der sleutel bewjst.Gewoonljk ismethetkrukMaatschappj van Nederlandsche Letterkunde slot een sleutelslot verbonden.Totde kunstte Leiden''.
Bartholome%s Tlrïlîd- A nne .
rI6,
s,, baron

Sloet tot OJ#AZ,
S, een verdiensteljk Nederlandsch staathuishoudkundige en een broeder
van den voorgaande. Hj werd geboren te
Voorst den 13den October 1808, studeerde te

Utrechtin de regten, woonde met zjn broeder den Tiendaagschen Veldtogtbj en werd

na zjne promotie burgemeestervan Henyelo

matige sloten behooren vooralhetChubb-slot
en het Bramah-slot. 00k heeft men lettersloten, die dan alleen Opengaan, w anneer
men de daarop aanwezige letters t0teen bepaald,aan den eigenaarbekend woordzamengevoegd heeft.
Een slot is voorts een gedeelte van het
draagbaar vuurwapen. Het dient om vuur te
verschaFen ter ontsteking van het bnskrlid

(in Overjssel)en in 1838 lid,latervoorzltter derindel0opaanwezigelading.Aanvankeljk
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had men musketten met lontsloten;tusschen

schap van Keasinski.Hj leverde voortsn0g
de lippen van den haan nameljk waseene onderscheidene drama's en gedichten,enoverbrandende lont vastgeklemd, en men deed leed te Parjs den 4den Maart 1849.Zjne
deze neêrslaan in het buskruid van de pan. qezamenljke werken zjn i
n 1861in 4deelen
In 1517 werd te Niirnberg hetradslotuitge- ln het licht gezonden.Hj onderscheidtzich
vonden, bestaande uit een getand jzeren zoowel door stoutheid van denkbeelden als
rad,dat.doorztjnedraai
jendebeweginggloei- door het meesterschap over den vorm.

Jende staaldeeltjes van eene stalen plaat in
Slow aken (De) vormen een tak van den
het buskruid bragt.Het werd in den ttjd van F
frooten Slawischenenin'
tbjzondervanden
Lodewl
jk XIV vervangen doorhetruqrsteen- sjechischen stam;zj bewonentengetalevan
dlof, en dit &vederonà door hetpercussieslot, omstreeks 2 millioen het noordwesteljk gedat in 1842 in 0ns Vaderland bj het leger deelte van Hongartie, waar zich intusschen
is ingevoerd.Ditlaatste bestaathoofdzakeljk ook Duitschekoloniënbevinden,terwjldaaruit het schoorsteentje,een metbnskruid ge- entegen Slowakische volkplantingen elders
vuld buisje, datgemeenschap heeft met de doorHongarjezjnverspreid.DeSlowakische
lading en bedekt is met een sl
aghoedje,- taal,die haar hoofdzetelheeftin hetcomitaat
den haan, die op hetslaghoedje valten dit rhurocz,is eigenljk slechtseen dialed van
doetontbranden,- eenesiagveer!diemenna hetTsjechisch enverschiltvan ditlu tstealleen
spanning kan loslaten, zoodat zj plotseljk door klankvoller vocalen, door vele tweeen met kracht den haan doet neêrslaan,- klanken en door oude woorden.De Slowak
en den trekker, dien men met den vinger is in den regeleen landbouwer,die aan een
naar aehteren haalt,om de loslating van de

slagveer te bew erken. Van geheel anderen
aard is het slotvan het naaldgeweer1 in 1831
door Dreyse uitgevonden en vervolgens bj
het Russische en Pruissische legeringevoerd.
Het bestaat uit eene veer?welke eene spitse

schralen bodem op eene eigenaardige wjze
eenigevruchtenontwoekert.BjNeutra,Preszburg,Barsenz.houdthj zich bezig metden
wjnbouw,in de bergstreek metveeteelten
kaasmakerj,alsmede methetvellen van hout.
Daar de handel erhoofdzakeljk doorIsraë-

burgtgeeft men w elden naam van slot.

voor de heltt
' Protestanten en voor de andere

naald in de slagsas drjtten deze daardoor lieten gedreven wordt,moet de Slowak zich
doetontbranden.ZievoortsonderVunrwapens. vergenoegen m et het verkoopen van linnen,
Ook aan een antiek kasteel ofaan een muizevallen?kanten enz.De Slowaken zjn

Slow acki (Julius), een zeer vruchtbaar heltt R.Katholieken.De beoetbning der S1o-

Poolsch dichter,geboren den 23stenMeptember

wakische taalen letterkunde wordter bevor-

1809 teKremenez(Volhynië),hieldzichreeds derd door een genootschap, dat 1000 leden
vroer bezig metletterkundigen arbeid en zag telt en een aanzienljk kapitaal bezit. De
zichln 1828,nahetvoleindlgenzjnerstudiën, eerste pogingen, in die taal te schrjven,
geplaatst bj het ministérie van Financiën te werden in 1788- 1791 beproefd door Anton
W arschau.Mreldra vervaardigde hj: ollugo .&rzlplt
zk,en na dien tjd zjn onderscheidene
(1829)'',eendichterljkverhaal,- hettreurspel: geschriften in het Slowakisch uitgegeven.Mindowe (1829)'',- verschillende andere De geschiedenis der Slowaken mag welmet
dichtstukken,- hettreurspel:pMaryaSztuart den naam van ljdensgeschiedenis wordenbe(1830)''!- de eerste zangen van rzmj
'
tempeld.Nadat zj hetJuk derAvaren had' s
,,a'
en ln 1831 de podeaan de vrjheid en den afgeworpen,namen zj deelaan de vorhet rluied van het legioen Lithauen''. In ming van het Groot-Moravische Rjk,en toen
Maart 1831 begafhj zich over Dresden naar dit ten va1 kwam , w erd hun land een tw istLonden en in Septem berdaaraanvolgendenaar appel tusschen de Tsjechen, Polen en MaParjs, waar hj bovengemelde gedichten ter gyaren, totdat het in 1018 voor altjd werd
perse legde (1832,2 dln),die evenwelgeene toerekend aan de Hongaarsche Kroon.Nietgroote g'eestdrift w ekten, - en het derde temln bleef het een atkonderljk vorstendom
deel,laterte Genève gedrukt,evenmin.Groo- (
Tertia pars regni).Delaatste,die dewaarten bjvalechter vond zjndramatischgedicht: digheid van vorst van dit gebied bekleedde

XKordyan'', waarin zich zjn gloejende haat (1305-1321),was Mattl
taews tup Trents
jLn.
tegen Rusland openbaart. Voorts dichtte hj Na dien tjd deelde hetgewest der Slowaken
te Genève de treurspelen: pMaseppa'' en in hetl0tvan Hongarje.
Balladyna'',alsmede hetleerdicht:p1n Zwit-

serland''. In 1836 vertrok hj naar Rome,
waarhjvriendschappeljkebetrekkingen aanknoopte met graaf Myismund Arrtzdiz/dl)i,v01bragt in het najaar eene reis naarhetOosten
en vestigde zich na zjn terugkeerin 1837te
Florence.In 1838 ging hj wedernaarParjs
en deed er onderscheidene gedichten in het
lichtverschjnen,onderwelke zichhettreurspel: rtzila W eneda'' bevindt. De laatste

jaren van zjn leven werden verbitterddoor
zjne verregaande oneenigheid metM ickiewicz,
en doorzjne toetreding t0tdemystiekesecte
van Towéanskl verbeurde hj 00k devriend-

Slow énen of Wenden is de naam van
eenige Slawische stammen, die in Stiermarken, Carinthië, Kraïn en het westen van

Croatië gevestigd zjn.Nadat zj tegen het
einde der 6de eeuw, wjkend voor deaanrukkende Avaren, uit Pannonië derwaarts

getrokken waren,vinden wtj hen reeds in
595 in oorlog metTltassilo,hertogvanBejeren. In de 7de eeuw werd onder hen het
Christendom verkondigd. Nadat zj met afwisselenden voorspoedgestredenhaddentepen
den markgraafvan Friaul,moesten zj zlch
in het midden der 8steeeuw aandeheerschappj der Franken onderwerpen.Alsde eerste
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der onderworpen vorsten van de W enden

men schutsluizen, welke dienen om in de

wordt Boroet(750)genoemd.Daarna vormde verschillende kanaalpanden een behoorljken
de M ark derW enden een bestanddeelvan het wateretand te behouden en tevens aan de
Rtjk van Karelde Grot
lfd,doch laterzjn de schepen gelegenheid te geven, hunnen togt
hertogdommen Stiermarken,CarinthiëenKraïn
daarvan geseheiden. Ook thans n0g voertde

.

voortte zetten.- Eene schutsluis ofvallaat
heefttwee paar deuren,hoekcn makend naar

keizer van oostenrjk den titel van rlleer de zljde van den hoogsten waterstand, en
der W enden''@ '
tusschen die yaren deuren is eene voldoende

Sluijer (De)iseenkleedingstukdervrou- ruimte voor e'én Of meer vaartuigen. Komt

wen,gewoonljk van gaasot'van een ander een schip van boven en bevindtzich bj gedun weefsel, en dienende om het gelaat te

sloten deurenparen hetwater in den sluiskolk

bedekken,terwjl de geslujerde er zonder op de hoogte van het water beneden de sluis,
moeite doorheen ziet. Vooral in het Oosten dan bljt'
t het onderste deurenpaar goed geis hetvan ouds de gewoonte,datde vrouwen

sloten,m aar in het bovenste paaropent m en

zich nietandersdangeslujerd inhetopenbaar eene schuif, zoodat het water in den kolk
vertoonen.In Europa isde slujermeereen op dezelfde hoogte komt als het bovenwater.
gedeelte van hettoilet,ofschoon hj o0k wel Daarna haalt men het bovenste deurenpaar
aan den hoed bevestigd wordt,om de draag- open en hetvaartuig er binnen,waarna het
ster tegen zonneschjn,stof ofkoude te be- bovenste deurenpaaren 00k deschuifgesloten
schutten.Voorts dragen de nonnen veelaleen wordt.Vervolgensopent men de schuifin het
slujer,en deuitdrukking:rdenslujeraanne- onderste deurenpaar,zoodat hetwaterin den
men''heeftde beteekenisvan rin eenklooster kolk daalt en geljk wordt in hoogte methet
gaan en n0n worden''.
benedenwater. N u haalt m en de onderste
Sluikhandel, zie Smokkelhandel.
sluisdeuren open, en het schip kan het vol-

Sluipw espen (Ichneumonidae)isdenaam gende kanaalpand bevaren.Hetis duideljk,
eener familievan vliesvlengeligeinsecten.Zj dat genoemde schuiven tevens dienst kun-

onderscheiden zich door een meestal slank, nen doen om den waterstand in de beide
somtjds ongemeen dun en tenger ligchaam. opvolgende panden te regelen.Het schjnt,
Devoorvleugelszjn in volkomenecellenver- dat de sltlizen reeds in de dertiende eeuw in
deeld,de lange sprieten borstel-of draadvor- 0nsVaderland zjn bekend geweest;althans
mig en uiteen grootaantal(14 t0t60)leden in eene oirkonde van 1253 vindt men gewag

zamengesteld,waarvan heteerste gewoonljk gemaaktvan eene pspuje''teSparendam.In
iets dikker is dan de overige.De k0p is naar ItaliëFerdereenegebouwdbjPaduain1481.
alle kanten gemakkeljk beweegbaar en door
Slulter (W il1em), een gemoedeljk en
een hals van het borststuk gescheiden. De stichteljk Nederlandsch dichter, gebaren te
ejerboorisdikwjlseen uitwendigorgaanvan Nede den 22sten M aart 1627, studeerde te
3 aaneengeslotene, borstelachtige draden in Utrecht in de godgeleerdheid en werd predieeneuit2zjstukkenzamengesteldescheede.De kant te Eibergen. Zjne echtgenoote werd
sluipwespen zjn levendig,vliegen onophoude- hem na een huweljk van 2 jaar ontrukt,
ljk van de eeneplaatsnaardeandereentasten en hj vervaardigde bj die gelegenheid het
Bteeds m et de lange sprieten om zich heen. gedicht: pDoods-echtscheiding''..Hj verdeelde
Zj dringen in allerleisluiphoeken,zoeken er nu zjn tjd tusschen de bezigheden van zjn
larven.poppen en spinnen-ejeren,verwonden am bt en de beoefelling der dichtkunsten 1ede eerste metharen ejerbooren leggen in de verde zjne pvreugde-en liefdezaugen'' alswondeeen eitje,waaruitzich eenepootlooze mede eene pvertaling der Psalmen''en mllet
larve ontwikkelt van rolronden vorm , geel Bt
litenleven''
.Bj den invalderMunsterschen
van kleur en meteen ronden, hoornachtigen in 1665 nam hj eenigen tjd de wjk naar
kop. Deze larve spint zich in, en uit de Holland en leidde bj' zjn terugkeer eene
cocon ontstaathet volkomen insect.Sommige eenzame levenswjs? door hem beschreven
soorten van sluipwespen brengen groot voor- in zjn pEenzaem huys- en winterleven''
.
deel aan door hetvernielen van schadeljke Vool'
ts vervaardigde hj zjn prriumpheerenden '
Christus'',- eene DLjkrede'' op zich
rl1P80n.
Sluis (Eene) is eene waterkeering, z00- zelven)- en zjn pL0fvan Maria''.ln 1672
danig ingerigt,dat de watergemeenschap tus- moest hj wederom vlugten en Ontmoette te
Bchen hethoogere en lagere gedeelte van een Alkmaar J'
ustina, gravin van Nassau, vrjkanaalofrivier kan opengesteld ofafgesloten vrouwevallSchagen,aan wiehjdeberjmde
worden.Eenesluisbestaatgewoonljk uitge- vertaling van pleremia's klaagliederen''0pmetselde hoofden, tusschen welke zich twee droeg.Voorts nam hj gednrende een half
deuren bevinden, die naar de zjde van den JaardepredikdienstwaarteDeventerenaanhoogeren waterstand een iaauwen hoek met vaardde een beroep te Rouveen,doch overelkander maken. Aan zee heeft men twee leed kort daarna, in December 1673, ten
paar deuren; het paar, dat zich het digtst huize van ztjn zwagerHiddiny te Zwolle.De
bj de zee bevindt, maakj een hoek naar de laatste druk van zjne yezamenljkewerken
zeezjde,om het zeewater te keerenbjvloed, is in 1776 in 2 deelen ln het lichtversche-

en het andere paarnaar de landzjde,om het
zoete water te keeren bj eb.In de kanalen
met aanzienljk verltang, dat isverschilvan
waterstand bj het begin en einde, heeft

nen. - Ztjn bet-achterkleinzoon Jan Otto
zslf
fï/dr, geboren

te Garderen den 4den Mei
1782y werd reeds in 1803 hoogleeraar in de
geachiedenis, welsprekendheid en Grieksche
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Sm ak (Eene) is een vaartuig, dat men
loop van 2 Jaar zjn professoraat neder en hootdzakeljk op de billnenwateren in Nederoverleed den8stenFebrt
larj 1815.Hj schreef land en Duitschland aantreft. Zj is plomp
letterkunde te Fmneker,doqh legde na ver0.a.:pLectiones Andocideae''.

van vorm ,aan den voor-en achtersteveneven

Slultreden (ratiocinatio)noemtmeninde breed,een weinig oploopend,meteen verheredeneerkunde de gevoltrekking,w elke m en ven dek. De mast heett een gafelm eteen
uit ééne of meer stellingen opmaakt.In het grootzeil, en tot steun van den maststrekt
eerste gevalheeftm en eene enkelvoudige,in een boegspriet, waarop de leiders der staghet tweede eene zamengestelde sluitreden. zeilen worden uitgehaald. Het roer is vrj

T0t deenkelvoudige behooren die,bk welke groot,en aan de zjden zjnzwaardenaangemen van het algemeene t0t het bjzondere bragt.Smakken ztjn zeergeschiktt0tligters!

besluit enz. Zamengestelde sluitredenen dra- de grootsten kunnen 60 last innemen.
gen o0k den naam van sylloyismen.De voorSm aland ,een landschap inhetzuidenvqn
afgaande stellingen heeten praemissa en deze Zweden en in hetmiddenvanGothland,isverbestaan veelal uit een terminus plJJ'or en deeld in de 3 1ën Kalmar (zonder het eiland

minor en uiteen benlwit(conclusio),bjv.:De Oeland),W exiöofltronobergenIönkoping.Het
mensch issterfeljk.De koning iseenmensch. isover hetgeheelnietzeervruchtbaar;qraDerhalve is de koning stertbljk Do0r za- zige weiden wisselen er af metwoeste heldemenvoeging van sluitredenen ontstaat de .
n0- gronden, wouden en uitgestrekte moerasBen.

rife.
s(eenereeksvansluitredenen).Bedriegeljke
sluitredenen noemt men 0ok drogredenen (s0phismen).De leervan sluitredenen isheteerst
duideljk uitéêngezet door Arhtlkeles.
Sm aak (gustus) is de naam van hetzintuig,waarmede wj proeven,en datis daarin
gelegen? dat de tong en het sljmvlies van

Hetoosteljke kustgewestiserrjk int'
raaje
natuurtatbreelen. Uit het noorden loopt een

bergrug derwaarts,dieaan hetzuideljk uiteinde van het W ettermeerindenalleenstaan-

den Taberg (336 Ned. el hoog) en in den
Hjeltsölaberg (337 Ned.el hoog) zjne aanzienljkste toppen heeften zich vandaar zuidwestwaarts t0t aan de grenzen van Schonen
uitstrekt. Van de rivieren noemen wj: de

het zachte gehemelte bepaalde indrukken van
de ligcham en ontvangen en naar de hersenen
overbrengen, - indrukken, die door geen Nissaa en de Lagaa,die zich in hetKattegat
ander zintuig kunnen worden waargenom en. uitstortent voorts de Helgea, de Mörruma,
H0e ditgeschiedt,isn0g nietverklaard;wj de Ronnebya en de Lyckebya!die zich zuidkunnen slechts de voorwaarden opnoemen, waarts, en de Emma, die zlch oostwaarts
waaraan voldaan moetworden Om smaakge- naar de Oostzee spoeden. 00k heeft men er
w aarwordingen te veroorzaken.D eteproeven behalve het W ettermeer n0g eenige andere

stof moet in het speekseloplosbaar zjnyan- belangrjke meren. Het land bevatvooralin
hetnoordeljk gedeelteveledelfstofen,inzonderheid tjzererts, maarveeteelten landbouw
zjn erde voornaamstebronnen van bestaan.

ders kan de tong ze w e1 voelen,m aar niet
proeven. Sommigen, hoewel ten onregte,
hebben dan o0k aangenomen,dat de smaakopwekkendeBtofeeneomzettinginhetspeeksel
veroorzaakt. Eene andere voorwaarde is, dat
de te proeven stofin aanraking moet komen

Door onderscheidene spoorwegen wor4ter de
gemeensebap bevorderd.
Sm alkaldisch V erbond, zie Reltmal-

metdatgedeeltevanhetsljmvlies,waarinde kaldiseh Verbond.
smaakzenuw (nervus glossopbaryngeus)zich
Sm allegange (Mattheus), een verdienuitbreidt, nameljk de achterste helftvan de steljk Nederlandsch geschied-en oudheidkuntong, het zachte gehem elte en een gedeelte dige, geboren te Goesin 1620,studeerde te
van de strot. Van de andere twee zenuwen, Utrecht in de rejten en overleed al
daarin

de ondertongzenuw (nervus hypoglossus) en 1704.Htj heeft zlch vooralbekend gemaakt
de tongtak van het 5de zenuwpaar (ramus door zjne rNieuwe chronyk van Zeeland
lingualis nervitrigemini),dient de eerste tot (1696)'' waarin die van Eyndiusen Reygersregeling der spierwerking en de tweede voor bergen zjn opgenomen. Voorts sehreef hj:
het tastgevoel Met het voorste gedeelte van DGeslachtsrekening derD oorluehtigsteVorsten
de tong kanmen zeer fi
jn voelen,maarniet van Nassau en Oraengen enz. (1675)''1 proeven, terwtjl bj het athterste gedeelte Nederlandsverquikkingofd'ontwaekteleeuw
het omgekeerde het gevalis, De smaak be- enz.(1673)'' - en pW apenen der steden en
hoort tot de lagere zintuigen; de hoogere oud-adelljke geslachten in de machtige repuontwikkeling van 'smenschen geesteljke ver- bljke van Holland en W est-Friesland'', mogens wordt er weinig door bevorderd.Bj terwjl hj o9k onderscheidene vertalingen
een dik katarrbaal beslag op de tong is de leverde.
smaak verkeerd ofgeheelvertlwenen.- Men
Sm allenburg (Nikolaas),een verdienstegebruikt voorts het woord smaak ook in ljk .Nederlandsch regtsgeleerde, geboren te
hoogere beteekenis, nameljk in dien van Nootdorp in Delftsland den lsten December

kunstsmaak. Deze is een gevoel van wel- 1761,studeerde en promoveerde te Leiden in
behagen bj het gewaarworden van '
tgeen de regten. vestigde zieh a1s âdvocaat te
waarljk schoûn is.Daar echter omtrent het Utrecht en werd in 1788 te Franeker en in
Xwaarljkschoone''grootverschilvangevoelen 1790 te Leiden t0thèogleeraarbenoemd.Hier
bestaat, luidt het oude spreekweord teregt: washj gedurendemeerdan 40jarenop eene

De gustibus n0n eytdisputandum (overden roemrjke wjze werkzaam , bekleedde driemaal hetambtvan rectormagniûcus,pntving
smaak mag men niettwistenl''
.
XIlI.
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een eervol emeritaat en betrok een buiten- tegenover hunne overheden minder naauw-

verbljfteW armond,waarhj den zostenJulj keurig waren omschreven,zoodatzjdikwjls
1836 overleed.Hj wasridderderOrdevan in denoodzakeljkheid waren,dehandhaving

den Nederlandschen Leeuw ,1id van de H01- van bestaande of de herstelling van geschonlandsche maatschappj van W etenschappen, deneregten op eeneootmoedigewjzetevervan de derde klasse van het Koninkljk Ne- zoeken of in een geschrift af te smeeken.

derlandsch Instituutenz.Vanzjnegeschriften In de Nederlandsche geschiedenis bljft het
noemen wj:pA.Schultingiinotaead titulos smeekschriftvermaard,door hetVerbond der

Diçestorum deverborum signiicationeetregullsjuris.Ediditatqueanimadversionesst
las
adjecitN.Smallenburg (1799)'',- rA.Schultingiinotae ad Digesta seu Pandectas.Edidit
atque animadversiones suasadjecitN.Smallenburg (1804- 1835,7 dln)''
,- enrprimae
lineae Juris civilis Belgici (18204 2de druk

Edelen te Brussel op den 5den April 1566

tiones''in hetlichtgegeven.

kunnen daarom aanvrage doen door middel

aandelandvoogdesMargaretltarJlOostenrUk

ingediend, waarin aangedrongen werd op de
schorsing der afgekondigde bloedplakkaten.

Thans zjn in constitutionéle landen aan de

Vorsten bepaalde praerogatieven toegekend,

bjv. het regt van gratie en in sommige ge1825)''.O0k heeft hj onderscheidene pora- vallen van dispensatie, en belangstellenden

Sm a.
ltishetzelfde a1s Kob@lt(ziealéaar). van een smeek-ofverzoekschrift.O0k andere

Sm aragd!een fraaiedelgesteente,iseene magten in den Staatkunnen opverzoekschrifverscheidenheld van berylen bezit eene sierljke groene kleur,afkomstig van chromium.
De smaragd wordt vooral gevonden in het
Tunca-dal in Nieuw.Granada, en de meestverm aarde groefis die van Muso,om streeks

ten beschikken, en daaruit heeft zich het
regtvanzefïfï:ontwikkeld,datinonzeGrondwet aldus is omschreven: pleder ingezeten
heeft het regtom verzoeken aan de bevoegde

magt schrifteljk in te dienen,mitsdie per30 geogr.mjl in het westen van Bogota, soonljk en niet in naam van meer worden

w aar deze edelgesteenten in bitumineusen onderteekend, welk laatste alleen kan gekalk, op steenkolenhoudenden leisteen rus- schieden door of van wege ligchamen,wettende,besloten zjn.Deze groefwerd reeds teljk zamengesteld ofa1s zoodanig erkend,
in 1568 doordeSpanjaardenontgonnen,maar en in dat gevalniet anders dan over ondermen hield de plaats geheim en gaf voor,dat werpen, tot hunne bepaalde werkzaam heden
de daaruit verzam elde smaragden in Peru ge- behoorende''. Verzoekschritten,ingediend bj
vonden waren.Nadat de Spaansche regéring, de Staten-Generaal,worden in handen gesteld
toen daaruit eene groote hoeveelheid sma- eener comm issie, die daarvan verslag uitragden was opgedolven, de groef had doen brengti
n de volieveryaderingen daarbjconsluiten, om den prjs dezer edelgesteenten cludeert tot nederlegglng ter griëe, t0t mevoordaling te bewaren,werd zjnahetein- dedeeling aan betrokken autoriteiten of t0t
digen van den onafhankeljkheidsoorlog onder het overgaan t0t de orde van den dag.
Bolinar weder geopend.Ook komen de smaSm eerklier (folliculus adiposus) is de
ragden in groote hoeveelheid voor in den naam van enkelvoudige kliertles,doorgaans
Oeralen w é1in het district Jekateri
nenburg. in groepen aanwezig op plaatsen,w aar eene
Prachtige smaragden vindt men in de musea vet
te afscheidingnoodiqis,bjv.aan dehaartePetersburg,Dresden,W eenen enM iinchen. wortels, in het opr, ln de okselholte enz.

Reedsbj deOudenwasditgesteentebekend, Er ontstaan,vooraldooronzindeljkheidjhier
en o0k thanswordthetbj de vervaardiging en daar weleens zwarte puntjes (comedones)
van aieraden, vooral van arm banden, gebe- op de huid; deze zjn ophoopingen van den

zigd.Hetiszelden vrj vanstreqen,vlekken inhoud der smeerklieren en geven we1eens
en wolken,doch de volkomenzulvereworden

aanleiding t0t kleine verzweringen. O0k de

illdergeljke vormengeslepenalsdediamart. bekendeJeneverneus(acne rosacea)isdaaraan

De smaragdbevat68,80/0kiezelaarde!17,35% gewoonljk zjn oorsprong verschuldigd.Veraluin-aarde, 12,50/0 glycinaarde, 1% jzer- harding van het vocht der smeerklleren in
oxyde,0,30/0chromiumoxydeen 0,Q5O/okalk. het o0r veroorzaalttweleens doofheid.
Eén der fraaiste smaragden bevindt zich in
Sm eersel (linimentum) noemt men in de
hetKeizerljkKabinettePetersburg:hjweegt geneeskunde onderscheidene middelen,welke
30 karaat. Voorts bragt Harry F,-JIIIFIop t0tinwrjvingen derhuid dienen.Zj zjn gede Engelsche internationale tentoonstelling woonljk dikvloeibaaren worden veelalbereid
van 1851 een zeer zuiveren smaragd van 156
karaat.D00rstrasnkanmenechterdensmaragd

uit vette oliën, waaraan men prikkelende of

z0ovolkomennamaken,dathetveelalmoejeljk ishetechteedelgesteentevan hetonechte
te onderscheiden.
Smart,zie Pnn.
Sm eekschh ften ofvernoeksariftennoemt

voudig uitreuzel.Hetlimentnm '
polcfïle(v1u4tig smeersel) bestaat uit 3 deelen papaverolle
en 1 deeljeestvan salmiak,en hetlinimen-

specerjachtige stofen toevoegt.Een gewoon

smeersel bestaat uit olie en was of00k een-

tum volatlle camphoratum uit dezelfde bemen brieven,gerigtt0tregérende Vorsten of standdeelen meteenig kamfer.Het phosphormagthebbende ligchamen,waarin de schrjver smeereel is eene oplossing van phosphorus in
eene gunst vraagt,waarover genoemde V0r- oljven-olie,en 00k daaraan wordtwe1eens
sten of ligchamen kunnen beschikken. Zj kam fertoegevoegd.

werden vooral gebezigd in vroegeren tjd,
toen de regten der inwaners van een land

Sm eerwortel(Symphytum oëcinale L.j,

oak keel-,wal-).%chuur-,npek-ofvet- etelge-
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heeten,is eene plantuit de familiederRuwbladigen (Boragineae)en uithetgeslachtSymphytum. Zj heeft zwarte? sljmige wortels,
waaruit telken jare krachtlge,sterk getaktet

hoekige stengels oprjzen, die, evenals de
el
liptiBche bladerenj ruw op het aanvoelen
**

Zpn. De bladeren Bchjnenmetden voetaan
weêrszjden van den wortel vaBtgegroeid te
wezen.Debloemen zjn rogd,paaxs,blaauw ,
vuil-geel of wit en bestaan uiteen s-deeligen
kelk, eene van onder buis-van boven klokvûrmige bloemkroon met5 driehoekigesthubbe,n, welke met evenzooveel meeldraden afwisselen, en één stamper, aan wiens voet
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salpeter47,4 en van natronsalpeter63warmte-

eenheden.Bjveleligchamenwordtbjhetovergaan vanden vastent0tden vloeibarentoeBtand
eeneaanmerkeljkeen bj anderejuistop het
smeltpunteene plotseljkeuitzettingwaargenomen.Phosphorus zetzich t0taanhetsmeltpunt
geljkvormig uiten vermeerdertzjn volumen
op het smeltyunt 3,4T/0. Sommige stûfen,
zooalsjsen blsmuth,hebben in dengesmolten toestand een kleineren omvang dan bj
den vasten;bj deze wordthetsmeltpuntbj
drukking verlaagd, doch bj de overigeligcbamen verhoogd.Bj eene dxukking van 8
atmosphêren daalt het smeltpunt van js
0,05750, - bj eene van 17 atmosphéren

devierzwarte,glinsterendenootjesringvormig
geplaatst zjn. ln de apotheken vindt men 0,1290.Mengsels hebben vaak lagerBmeltpunt

den wortel van deze plant onder den naam dan hetgemiddelde dergemengde stoFen aan-,
van rl#ïa eonsolidae majoris;zj behoorter wjst; er zjn bjv. legêringen,die bj eene
t:tde bittepsljmachtigemiddelen.
geringe warmte smelten.
Sm elt (Ammodytes tobianus) of zand-aal Om te smelten gebruikt men smeltkroezen
is de naam van een vischle,datt0tde orde of'vaten, w aarin zelfstandigheden door verderweekvinnigen (Malacopterigii)behoort,en warming uit een vasten t0t een vloeibaren
vooralin Zeeland bj eb in hetslib de< kust toestand w orden gebragt.Zj zjn verschillend
achterbljft.Het is langwerpig-lancetvormig, van gedaante en grootte en worden uit verzjdelingszamengedrukt,meteenelangerug- schillende stoFen vervaardigd.Van de leemen
vin,eene aarsvin,eene gevorkte staartvin en smeltkroezen zjn vooraldeHessischealgemeen
kleine borstvinnen.Het miBtde zwemblaaBen in gebruik. Deze worden hoofdzakeljk uit
wordtdoorvelenvoorzeersmakeljkgehouden. Groszalmerode en Abterodein Keur-ilessenin

Sm elten is hetovergaan van een ligchaam

den handelgebragten uit zeervette)jzer-

van een vasten in een vloeibaren toestand en kalkvrijepi
jp-aarde(leem)vervaardigd,die
door4en invloed derwarmte.Detempexatuur, voorl
/adeof1/2vermengdismetgrofkwarts-

waarbj een lichaam smelt, valt doorgaans zand.Zj zjn vuurvastenbestandtegeneene
zamen metdie,waarbjhetverstjft(bevriest). groote wisseling van temperatuu:,mM rvoor
Intusgchen kunnen vele zelfstandigheden bj vele bewerkingen te poreus entegrofkorrelig;
eene voorzigtige en langzame afkoeling en
volkomene rust t0t beneden het smeltpunt

vloeibaar bljven, terwjlzj daarna bj den
geringsten schok over de geheele massa verstjven. Ook door sterke bewegi/g, door de
vlneistof in haarbuisjesop teBluiten ofdoor
er vreemde zelfbtandigheden in op te lossen,
kan deverstjving worden vertraagd.Bj veel

o0k doen alkaliën,loodoxydeenz.erligtgaten

i
n ontstaan.BderbeBtand tejenhetvuurzjn
de 8meltkroezen van Stourbrldge,vervaardigd
van Q deelen Stourbridgeleem en één deel

eoaks. Zj komen nngebrand in den handel
en worden onmiddelljk vöôrhetgebruik met

coaks verhit door ze met de opening naar
beneden in een oven te plaatBen,met eoak:
Btofen ligthetBmeltpunttusschen dewarmte- te bedekken en deze aan te steken.Is de
graden, die men met de gewone middelen kroes gebrand, dan wordthj omgekeerd en
kan voortbrengeu; vele, zooals platina en is gereed voor gebruik.Men bezigtdeze soort
kwarts, sm elten eerst in de knalgasvlam , van kroezen vooralin dem essingfabrieken te

terwjl andexej zopals ogmium ,t0t nu t0e Birmingham.Voormetallurgischeproeven zjn
onsmeltbaar zjn.T0thetsmeltpuntvaneerst- vooraldesmeltkroezenvanCornwalliBgestshikt,

genoemdenwordtalzooslechtseen lagewarmte- van welke de kleine een grootverschilvan
graad vereischt.Vermeerdert men de warmte temperatuur kunnen verdxagen, terwill de
van een smeltbaar ligchaam ,dan bereikt het grootere zelfs bj eenegmzigtigeverwarming
dndeljk het smeltpunt,en de waxmte bljft ligtscheuren.Inwitgloeihittewordenzjweek.
dezelfde totdat de geheele massa vloeibaar Van alle leemen kroezen zjn deLondensche
geworden is. De w axm te, die hier voor de het best tegen loodoxyde bestand; doch er
waarneming verborgen bljft,wordt omgezet ontstaan liqt barsten in.DeParjscheBmeltin atbeid, donrdien de moleculen van het kroezen, ult Ardenner leem en poeder van
smeltend ligchaam z00 ver uitéén gedreven oude smeltkroezen vervaardigd,verduren een
worden, dat hare onderlinge aantrekking na- aanmerkeljken waxmtegraaden zjnzeel'vuurgenoeg geljk nul wordt. Een Ned. pond vast en voor loodglit geschikt.Voor een zeer
Bneeuw van 00 en 1 Ned. pond water van hoogen w armtegraad gebruikt men de Bmelt79O C. leveren Q Ned. pond water van 0O, kroezen van kalksteen van magnesia en van
zoodat de Bmeltwarmtevan sneeuw geljk is aluin-aarde.Deze laatsten vervaardigtmenuit
aan 79 warmte-eenheden. De smeltwarmte een mengselvanaltlminium-hydrûxydeensterk
van kwik bedraagt 2,82,van pbosphorus 5, gebrande aluin-aarde.00k beveeltmen smeltvan 100d 5,4, van zwavel 9)4, van iodium kroezenaanvanal
uin-aardeenmaynesia(Bpinel11,1, van bismuth, 12,6,van kadmium 13,6, kroezen),bauxieten gaize!eeneklezelhoudende
van tin 14,25,van zilver 21,1,van zink 28,1, rotssoortonderhetkrjtm deArdennen.Zeer
vangekristalliseerdchl00rcalcium 40)7,vankali- doelmatig zjnvoortsdesmeltkroezenvanspek14*
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steen,daarditweerstandbiedtaanhetvuur,bj

langzame verwarming nietbarst en 0ok niet
smelten doorzuren nietwordtaangetast.Chamottekroezen bestaanuitleem metkwartszand,
charmotte enz.Ook bezigtmen smeltkroezen
van zuivere houtskool, die men veelal ver-

Johannen Smetlgs, geboren te Aken den

loden October1590.Hjstudeerde te Harderwjk,Heidelberg en Genève,volbragt eene
reis door Frankrjk en Engeland en werd
Protestantsth leeraar te Sittard,te Sédan en

eindeljk te Njmegen, waar hj den 30sten
vangen kan doorgraphiet(p0t10od).De gra- Mei1651 overleed.Hj verzameldeeen rjken
phietkroezen dienen vooral t0t het smelten schat van oudheden,in en om Njmegen opv
an geqoten staal,goud,zilver,messing en gedolven.Daardoor ontstond een kabinetjdat
nieuw-zllver. Men vervaardigt ze uit een doorzjn zoon uitgebreid ennahetoverljden
mengsel van graphiet en vuurvast leem ,en van dezen voor 20000 gulden aan den Keurzj komen ongebrapd in den handel.Zelfsde vorst van de Pfalzverkochtwerd.Van zjne
grootste van deze verdragen eeneplotseljke geschriften noemen wj:r'
fhesat
lxusantiquus
verandering van temperatuur,maarsljten af Smetianus (1658)'7, - , Oppidum Batavorum
door een langzaam verbranden van hetgra- seu Noviomagum (1644)1,- en pAntiquitates
phiet. Om dit te verhoeden. bedektmen ze Noviomagenses(1678)9'
.
:, een zoon van den voorvan buiten meteene brj van leem meteene Johannes x9zzldfil.

borax-oplossing.Zj zjn zeerglad en leveren gaande.Hj studeerde te Utreeht,Sédan en

dus een zuiver gietsel.De beste smeltkroezen Saumur in de godgeleerdheid en was achtervan graphiet komen uit Niirnberg, Oberzell volgens predikant te Ubbergen, W eert en

en Hatherzellbj Passau,Aehenrain in Tyrol Njmegen,waarhjin Mei1704 overleed.Hj
en High Holborn en Battesea in Engeland. zettedeoudheidkundigenasporingen van zjn
Men heeftero0k vervaardigd van 8 volumina vadervoorten bejverdezich,diensgeschriften
Stourbridgeleem , evenzooveel chamotte, 5 in het licht te geven. De pcronjk van de
volumina coaks en 4 volumina graphiet,- oude stad der Batavieren''
,door zjn vader
alsmede van 4 volumina Stourbridgeleem en in het Latjn begonnen, is door hem in het

2 volumina gascoaksy
of van 12 deelen Nederlandsch omgewerkten doorind6Wefpl'
!n
versch geslibd Lennerleem , 13 deelen cha- (1784)vervolgd.
mottevanLennerleem en2deelen;jngewreven
Smids (Lud0lf),een verdiensteljk Nederhoutskool. ln het scheikundig laboratorium landsch oudheidkundige en tevens een beoefegebruikt men porseleinen smeltkxoezen,zoa- naar der dichtkunst, geboren te Groningen

wel verglaasde als onverglaasde; deze zjn den 18den Julj 1649,studeerdealdaaren te
bestand tegen de meeste scheikundige agentia,
maar in het algemeen niettegen eene sterke
wisseling van temperatuur.Alkaliën, die leemen smeltkroezen te sterk aantasten,smelt

Leiden in degeneeskunde,vestigde zich eerst

in zjne geboorteplaats en na zjn overgang

t0t het Protestantism us te Am sterdam ,waar
hPe* den Tden Mei 1720 overleed. Voor het
**. 1De Deboosjant of de
J
men in gegoten jzeren kroezen,en voorde tooneel dichtte hI

scheikundigeanaljgegebruiktmenkroezenof MostellariavanPlautus(1686)'/,- plfonradjn,
sehaaltlesvanplatlnaenzilver,diebestandzjn treuxsppl (168G)'', - pDe geschaakte Cintbia
tegen eenehoogetemperatuur,maareenevoor- (1688)'1
, - rDe Cinthia geveinsd enz.'',-

zigtige bebandeling vereischen,omdatzjdoor XDe knorrepot ofde gestoorde doctor(1695)'',
vele zelfstandigheden sterk w orden aangetast. en een paar verlaardagsspelenjte zamenonder
Eindeljk heeftmen smelt-ovennof beslotene den titel: p'
rooneelpoëzj'' in het licht verruimten, waarin men door verbranding van schenen.In 1744 en 1:59 verscheen zjne
koolstofhoudende zelfstandigheden de warmte DOvergebleven Tooneelpoëzj'',eenigeandere
doet ontstaan , die voor het smelten van me- stukken bevattende;voortsschreefhj:!,Galtalen ertsen,glasmassa's enz.noodig is.Men lerje ofte proef van zjne dichtoefenlngen
heeft hoog-ovens, w aarin de te smelten stof (168542dedruk,1690)'',- roranlesovertogt
in onmiddelljke aanrakinq is metdebrand- naar Engelandtenz.(1689)'',- n'rooneelvan
stof,en vlam-ovens,waarln zj alleen inaan- Staat derRoomsche Keizeren enz.(1694)''1raking is met de vlam.
DEmblemata heroica of de medalische zinneSm erdis,een zoon van Cyr%s,werd door beelden der36 graven van Holland (1712)'',z;n broeder,denPerzischen koning Cambyses envooraldenalgemeenbekenden:rschatkamer
omgebragt. Een magiër, sterk op den ver- der Nederlandsse oudheden (1711; 3de druk
moorde geljkendej gaf zich voor dezen uit 1774)'. Voorts leverde hj nieuwe uitgaven
en verklaarde,dathj ten behoeve van het van m erkwaardige boekwerkenjvoerde eene

misnoegde volk den troonbeklom.Cambysen
trok jlings naar Susa, om hem testraFen,
doch overleed op dientogt.DevalscheSmerdin
(Tdel#p-Smerdi8jhandhaafde zich nu op den
troon,maar werd door éénezjnervrouwen

uitgebreide briefwisseling over verschillende
onderwerpen met de geleerdate mannen van

zjn tjd en behoorde t0tde redacteuren van
de sBqekzaalderGeleerdeWereld''
.
Sm ldt(Johann),eenverdiensteljkDuitsch

verraden,waarna er eene zamenzwering 01lt- staatsman, geboren te Bremen den 5den N0-

stond, die hem van het leven beroofde.Hj vember 1773,studeerde te Jena,werd yrobad slechts 7 maanden grregeerd,maar vol- fessor in de geschiedenis aan het gymnaslum
gens het berigt van H# o-#@fl# hetvolk met en in 1800 lid van den gemeenteraad in zjne
velewjre verordeningen beweldadigd.
geboortestad.Debelangen van dezeheefthj
Sm etlus. Onder dezen naam vermelden op uitstekende wjze bebartigd.Na den slag
wj tweeoudheidkundigen,nameljk:
bj Leipzig handhaafde hj dezelfstandigheid
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der Hanze-steden, zoodat deze in den Dl
lit- ljsten,vooral hetsmirgelvan Naxos.Intust men den naam van smirgel of
schen Bond werden opgenomen. Hj bevor- schen geet'
derdehetsluiten vanhandelsverdragentusschen amaril in den handel aan onderseheidene
Bremen en vreemde Mogendheden, alsmede mengselsvan hardeedelgesteenten,vanjzerde stichting van Bremerhaven. In 1821 zag gl
ansen kwarts,die wegens hunne geringere
hj erzich t0tburgemeesterbenoemd,ontving hardheid op verre na de waarde niethebben
in 1831 eershalve den titelvan doctor in de van echten smirgel.
*@
regten,bekleedde daarenboven onderscheidene
Sm ith.Onder dezen naam vermelden W p
:
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taanzienljke waardiqheden, en overleed te
Bremen den Cden M e1 1857.
huishoudkundige.Hj werd geboren te Kir-

Sm inia is de naam van een aanzienljk kaldy in Schotland den 5denJunj 1723,ont-

Friesch geslacht. Yetse '
tlzl Sminia,geboren
den 4den Julj 1625, was raadsheer in het
h0fvan Friesland,grietman van Gaasterland,
1id van Gedeputeerden en afgevaardigde naar
de Staten-Generaal, en overleed den 16den

ving eene zorgvuldige opvoeding, studeerde

Tweede Kamer der Staten-Generaal,en overleed alsgrietman van Idaarderadeelden3lsten
Octobex 1861. - Hobbe Baerdt rcs Sminia,
een zognvandenvoorgaandegeborenteLeeuwarden den 3osten September 1797,studeerde
te Groningen, werd 1id der ridderschap en
der Provinciale Staten van Friesland en in

geschrift: olnquiry into the nature and causes

eerst te Glasqow en daarna te Oxfbrd,en
vestigdezich ln 1748 teEdinburgh,waarhj
voorlezingen hield over redeneerkunde en

wjsbegeerte.In 1751 werd hj hoogleeraar
December 1678.Hj was gehuwd metAnna in de logica en vervolgens 0ok in de zedeA lril, eene dochter van Robbe '
plp Baerdt, kunde te Glasgow.Zjne o'
rheory of moral
grietmanvan Ilaskerland.- Heetor'tlcztSminia, sentiments''verscheen in 1759,en zjn werk:
geboren te Leeuwarden den 5den December rOn the origin of languages and of the
1763,was advoeaatbijhet Hofvan Friespand diFerent genius of those, w h0 are oriainal
en bekleedde onderscheideneaanzienljke be- and compounded''iets later.Door heteerste
trekkingen, o.a.in 1813.toen de Franschen vandietweegeschriftenverwierfhjdevriendhet land verlieten, met E. A..& r.ç.:zzltxdie schap van den Jongen hertog van W-clel/k,
t
van comm issaris.generaalvan hetdepartement die hem tot togtgenoot begeerde op zjne
Friesland. Hj werd na het herstelonzer on- reizen.k
%mitltlegde dientengevolge zjn hoogafhankeljkheid in den adelstand opgenomen, leeraarsambt neder, reisde in 1764 en 1765
m et de ridderorde van den N ederlandBchen in Frankrtjk en Zwitserland en werkte na
Leeuw begiftigd en benoemd tot 1id van de zjn terugkeer 10jaarlang aan zjn beroemd

of the wealth ot'nations (1776)''. In 1778
wexd hj bj debelastingen geplaatsten overleed teEdinburgh den 17denJulj 1790.Door
de uitgave van laatstgemeld boek heeft hj

aan de staathuishoudkunde eene nieuwe,we-

tenschappeljke rigting gegeven,en 00k thans
1823grietmanvanTietjerksteradeel.Hjwjdde n0g wordt doorvelen op de doorhem gelegde
zich metgrooten ijver aan de beoefening der grondslagen voortgebouwd.
eschiedenis van èriesland en schreefo.a.: James .fd'
?
zlcg# k
%mith, een verdiensteljk
Gesehiedenis van de onlusten tnsschen de kruidkundige, geboren te Norwich den zden
Schieringersen Vetkoopers(1827)'',- rNieuwe December 1759. Hj studeerde in de geneeBnaamljst van Grietmannen,metgesehiedkun- kunde,werd eerstarts teLonden,vervolgens
dige aanteekeningen (1837)'' - en p'
W ande- in zjne geboorteplaats, stiehtte met Bankn
lingen van mjn Oadoom den opzigter door de rtainnaean Society'', koeht het herba-

een gedeelte van de provincie Friesland enz. rium van Linnaeus m et al diens boeken en
(1841):'
,terwjlhj in den rFriesche volks- handsehxiften, was de eerste voorzitter van
almanak''en in den mvrtje Fries''velemerk- bovengem eld genootschap,volbragteene w e-

waardige bjdragen leverde.HtJwas 1id der tenschappeljke reis door de Nederlanden,
Provinciale Staten van Friesland, in 1840 Frankrjk en Ttalië, maakte zich zeer vervan de dubbele Kamer der Staten-Generaal, diensteljk Jegensdestelselmatigebotanie en
curator van hetAthenaeum te Franeker,werd
ridder derOrdevandenNederlandschenLeeuw

de Pora van Engeland,en overleed den 17den

Het vormtwe1eensdikkelagen inglimmerlei

1836,5dln)metanderenl'.

Maart 1828. Hj schreef o.a.: pplantarum
en lid der Maatschappj van Nederlandsche iconeshactenus ineditae plerumquead plantas
Letterkunde te Leiden!stond eenigen tjd als in herbaxio Linnaeano eonservatas delineatae
voorzittex aan het boofd van het Frieseh Ge- (17*9- 1791. met 75 platenl'', - jrlcones
nootschap!en overleed den 25stenJulj 1858. pictae plantarum rariorum (1790- 1793)'',Sm irgel, smergel of amaril is eene ;Jn- rEnglish botany,or coloured iguresofBritish
korrelige verscheidenheid van korund. Stelt plants(1790- 1814!36 dln met2592 platenl'',
men de hardheid van saëer= 100, dan is
XFlora britannlca (1800- 1804, 3 d1n)'',
die van korund = 67- 77 en die van smir- - rExotic bot
any (1804-1805,Q d1n met
, - oAn intrpduction to physiogel= 40- 57. Aan zjn gehalte aan magneet- 120 platenl''
jzer ontleent smirgeltevenszjn aanzienljk logical and systematical botany (1807, 8ste
rheEnglishfora(1824soorteltjk gewigt,betwelk4,31kan bedragen. druk 1822)'',- en p'
Sir W illiam ,
9:
y:1/ 8mitlt,een Britsch aden korreligen kalk,bjv.bj Schwarzenberg
in Saksen, in Dalmatië,Spanle.op Naxos, miraal,geboren te Londen den QlstenJunj
in Klein-Azië,China,Massachusettsenz.Dit 1764.Hj bezochthetmarine.instituutteBath,
gesteente wordt doorgaans gebezigd om tepo- werdopzjn16dejaarluitenantenin178.3kapi-
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tein op een fregat,begafzich in Zweedsche wi
gep
er
la
fawe
tstldbj
rad
doeo
nrz
Bo
jne
ard ofordnance en verdienst en onderscheidde zich in den zeeslag
onuitputteljkegeeatig-

van 9 Julj1790tegen deRussischescheerenvloot.Na het sluiten vanden vredetrad hj
ill dienst in Turkje,maar na het uitbarsten
van den Engelsch-Franschen oorlog jldehd

heid eene groote vermaardheid.Zjne eerste

proeven verschenen in het ppic Nic-Newspaper'' en in den pluondon Review''
.Daarop

leverde hj metzjn broederSoraceeenereeks

naar Toulon,om erde Engelsche v100tonder van dichterljke navolgingen,waarin hj den
lord Hood 0y t,
ezoeken.Toen deEngelsthen dichttrant dermeestgevierde poëten van dien
Toulon verlleten, stak k
%mith er de dokken, tjd, zooals: Byron, Wordswortk, Soutkey,

de vjandeljke schepen en het arsenaalin Cobbet, Coleridye, en zjn broeder dien van
brand (18 December 1793).Daarop zag hj W alter Scpff,M oore,M onk-Lewo ,Fifzgdrlld
zieh benormd t0t bevelhebber van hetfkegat en Johnson op eene bespotteljkewjsparoXDiamond'', verontrustte de Fransche en Nederlandsche kusten,wist,t0t commodore bevorderd,meteen klein eskader door te dringen t0t in de haven van Bresten droeg niet
weinig bj t0t vexjdeling van het plan der
Fr
anschen de kooyvaardjschepen,di
Jama
e van
ica, Cadix, Llssabon en Oporto terugkeerden, op zee te onderscheppen. fn 1796

diëerde.Een en ander werd uitgegeven onder
den titel:herrTh
hal
eingrl
ej
''
e
.ct
Ee
edneadresses (1812 en

werd hj vöörLeHavregevangen genomen,
naarParjsgebragtenin denTemplegestreng
bewaakt; eerst in April 1798 herkreeg hj
doorlistzjnevrjheid.In hetzelfdeJaarwerd
hj a1skommandantophetlini
chip NTiger''
,es
geplaatst en vertrok daarmede naar de Middellandsche Zee. Met zjn broeder James
f'dltz' k
%mith, Britsch gezant te Constantinopel,haalde hj de Porteovert0teen verbond metEngeland, ten einde gezamenljk
deFranschenuitEgypteteverdr/ven.Daarop
nam hj de Fransche vloot, die'op dekust
vyn Syrië voorankerlag,versterkteSt.Jean

noemen wtl: rBrambletye House'',- !?Tor

d'Acre met geschuten metBritsche oëcieren
en dwong Bonaparte, de belegering op te

later bj
dergeljke verzameling onder den naam van pHorace in
London''verscheen in 1813.Hj overleed den
24sten December 1839.- Zjnbovenvermelde
broeder, geboren in 1779,schitterde op het
gebied der qeschiedkundi
geromans.Vandeze

Hill''
, - nZillah'', - pW alter Colyton''jJane Lomax''
1- rAdam Brown''1- rArthur
Arundel''
,- en vooral:Addressto themum-

my''@Hj overleed den 12den Julj 1849.
W illiam k%mLtl
t,eenverdiensteljkbeoefenaar
der oude talen.Hj werd geborente Londen

in 1813, studeerde eerst in de regten en
daarna in de letteren, was van 1853- 1869
examinator in de klassieke talen aan de universiteit te Londen en werd er in 1849 li4

van den Senaat.Voortsis hj sedert1867belast met de redacti
e Van het DQuarterly
Review''@ H P
** schreef: pDictionary of'Greek
and Roman antiquities(1840- 184243dedruk
1849)'', - pDictionary ofGreek and Roman
biography and mythology (1844- 1849, 3
dln)'',- PA dictionary of Greek and Roman
geography (1854- 1857, 2 dln)''
,- pDidionary of the Bible (1860- 1863, 3 dln)''j-

breken.In 1805 werd hj schout.bj-nachten
ontving den last, Sicilië te beschermen.In
1807 kruiste hj vöör den mond van de Taag
en bragt den Prins-regent van Portugalnaar
Brazilië-.In 1810 werd hj vice-admiraal,in
1821 admiraal en in 1830 bevelhebber der 7Copiousandcri
ticalEnglish-Latin dictionary
marine-soldaten.Hi
Jwerd echterin hetprocès N1870):',- rllistoricalatlasofancientgeogravan koningin Carolina gewikkeld,zoodathj phy,biblicaland classical(1872,metk arejb',
zich meestalteParjsophield,waarhjden - rDictiûnary ofchristian antiquities(1875,
26sten M ei1840 overleed.
met Cheetltamqb',- en pDidionary ofchristian
Sydney tg-ïf: eengeestigEngelsch schrjver, biography,sects etc.(1877)''.
d
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W illiam Xesr.!/ Smitlt,een Engelsch staatsEssex.Hj studeerde te Oxford in detheologie man, geboren te Londen ip 1826. Vrj laat
en stichtte in 1802metJefrey en Bro'
ugltam betrad hj destaatkundige loopbaan#werdin
te Edinburyhhetberoemdetjdschrift:pEdin- 1868 de plaatsvervanger van Stwart Millin
burgh Revlew''. Nadat hj onderscheidene t
he
eniënzae
artisPar
valnement
flnanc
gn zii
nch18in
77187
t0t4ete0rtsts
ee
-c
lorr
edleeraarsplaatsen had bekleed,ontving hj in
1831 het canonicaat aan de St.Paulskerl
t te
admiraliteit(ministervanMarine)benoemd.
Londen, en overleed aldaar den 22sten Fe- der
George kvpif;,een uitstekend beoefenaarder
bruarj 1845.Hj streed vooralle vrjzinnige Assyrische taal en letterkunde.Hj werd geinstellingen,en zjne pLetterson the sublect bpren te Londen den 26sten Maart1840,was
ofthe catholics,to my brother Abraham ,wh0 eerst kopergraveur,doch werd bj hetetsen
livesinthecountry.by PeterPlymley(1838)'' der platen, behoorende bj het werk van
onderscheiden zich door eene wegslepende RawlLnson overhetAssyriechspjker-ofwiggegeestiçheid.Voprtsheeftmen van hem merk- schrift, in geestdrift ontstoken voor de overwa
k
ardlge voorlezingen overwjsgeerigezede- bljfselen der Oudheid.Aan de studie Van
unde onder den tltel:rElementary sketches dezewgddehjalzjn tjd en kracht,waartoe
ofmoral philosophy (1850 en 1866)'.Zjne hj gelegenheid had doordien hj geplaatst
verzameldegeschriftenzjnbjherhalinguitge- werd aan het Britsch MuBéum. Nadat hj
geven.
Jamen '-ïf/z,een luimig Engelsch dichter

eerst een goeden naam verworven had a18
medearbelder aan het 3de deel van het boek

geborenden lodenFebruarj1775 enopgevoed, van Raulinnon,, getiteld:pcuneiform inscripte Chigwell in Essex.Hj werd vervolgens tionsofW estern Asia''
,wekte hj eerlang de
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algemeene opmerkzaamheld doorz/ne glans- vansommigehandelBartikelen gelegd zjn,en
rjkeontdekkingenophetgebiedderAssyriscbe hetdrjvenvankoopmanschapmetgeBmokkelde
oudheden. Hj bewees uit de opschriften,in waren bestempeltmen metden naam van smokhet Britsch Musêum voorhanden, dat de kelhandel of sluikltandel.Datkwaad heerBcht
koningen A hazen A zaria van Juda en Pekah bepaaldeljk aan de grenzen, en van rt
jksen Kozea van Israëltjdgenooten geweestzjn W ege worden ambtenaren aangesteld, om

van den Assyrischen koning TiglatltTilddtzr, daartegen te waken.Daar de.Bmokkelaar te
bepaalde den datum van eene totale zonsver- kort dûet aan de schatkist, eene bezitting
duistering, die in 763 vöôr Chr.plaats had, van den geheelen Staat, z00 maakthj zieh
en ontdekte de Syrische vertaling van het schuldi
g aan diefstal jeqens zjne medebur-

Bjbelsch verhaalvan den zondvloed.Hj v01- gers.Trouwensdeondervlndingheeftqeleerdj
bragt daarop t0t tvveenaaaltoe eene xeis naar dat de smokkelhandel eene leerschoolls voor
zikenvanbelastingen
Assyrië,gat'daarvanverslaginzjnesAssyrian dieverj.- O0k hetontdl
discoveries (6de druk 1877)'', begaf zich in in het algemeen, bjv.van de belasting op
1876 naar Bagdad, en ûverleed te Aleppo

den 19den Augustus van datjaar.Van zjne
overige geschriften vermelden wtj:rllistory
of Assurbanipal,from cuneiform inscriptions
(1871)''
,- rphoneticvaluesofthecuneiform
cbaraders (1871)'' - rAssyria from the ear-

het geslachtenz.,wordtveelalmetden naam
van sm okkelen bestempeld.

Sm olensko,een Russisch gouvernement,
tussehen de gollvernementen Pskow, Twer,

MoBkou, Kaloega, Tqyernigow, Mohilew en

W itebsk gelegen,heefteeneoypervlakte van

liest times to the fallofNineveh'',- pEpo- 1017,
77 D geogr.mjl.Hetlandlsrrhethoogst
nym canon from the death of Solomon to in het noordoosten, waar m en ln hetboschNebuchadnezzar'', - prhe Chaldean account rt
jk Alaoenisch gebergte de bronnen aantreft
of Genesis (1875)'', - pEarly history of van deWolga,deMoskwa,deDnleprende
Babylonia'',- en pHistory of Babylonia''.
Duna.T0tdeaanzienljksterivierenbehooren

erdeOegrametdeW orjae,alsmededereeds
Joq Smith,zieMormonen.
Smlthson (James),eenjverigbevorderaar genoemde met onderscbeidenezjrivieren.In-

der wetenschap en geboren te Londen,was tusschen is er sedert den aanleg van spoorde onwettige zoon van hertog S'.JA vanNort- wegen naar Orel,Riga en Moskolkde BcheepA:Ipl5er!ll#, Btudeerde te Oxford, werd in vaartaanmerkeljk verminderd.In het noord1787 1id van de RoyalSociety,wjdde zich westen des lallds ontm oet men eene m enigte

op het vaste land bj voorkeur aan de be- zwerfblokken.Talrjke meren en moerassen

oefening der natuqr-en scheikunde en over- bevorderen er devochtigheid van hetklimaat.
leed te Genua den 27sten Junj 1829.Zjne Schoon men hetvellen van houter metkracht
nalatenschap, ten bedrage van 120000 pond voortzet,ishet zuideljk gedeeltevan ditgou-

sterling, viel ten deel aan zjn neef Henry vernement n0y met uitgestrekte wouden beJl-ed H nn-qerfordonderbeding,datzj,inge- dekt. Door d1t land liep weleer de groote
vallaatstgengemdezonderwettigeertkenamen w eg der W ar:gen naar Byzantium , en het
overleed, dienen z0u tot stichting van een hiergevestigdevolk derKriwitqjen onderhield
wetensebappeljk instituut in de Vereenigde handelsbetrekkingenmetverwjderdegewestenj
Staten van Noord-Amerika.Toen echter den zooalsbljktuitdealdaargevondeneArabische
5denJunj 1835E%nyerford tePisakinderloos munten uit de 8ste, 9de en lode eeuw. Dit
overleed, opperde de Court of Chancery te
Londen bezwaren tegen de wettigheid van
het legaat en er ontstond een proc'
es,datin
1838 ter gunste van de Amerikaansehe regéring werd uitgewezen.Op den loden Augustus
1846 verrees dan o0k in Noord-Amerika de
thsonian Institution fur the increase and
psmi
dilusion ofknowledge''.De zeteldezerstichting is W ashington en de President der Vereenigde Staten is haar voorzitter. De w erkzaam heid van ditInstituutbepaaltzich vooral
tot nasporingen op het gebied van volken-,
sterre-en aardkundeen van aardmagnetismus.

land vervulde in het algemeen eene merkwaardige rolin de geschiedenisvan Rusland,

en onder de muren zjner hoofdstad werd
menige bloedige strjd gestreden tussehen de

RussenendePolen,gesteunddoordeLithauers.
Sedertdeverdeeling van hetvorstendom Kiew
onder Jaronlow I had Smolonsko t0taan 1395

zjne eigene vorsten, maar onderwierp zich

toen aan W itomt,vorst van Lithauen.Gedurende de eeuwenlange veete tusschen M oskou
en Lithauen bleef het land m et de Bteden
meestalin hetbezit derLithauers,totdathet
in de 17de eeuw voor goed ten deelvielaan
Zj heeft500meteorologischestationsinNoord- Rusland. In 1719 werd het gebied van SmoAmerika en bjna 2000 correspondenten in lenskoa1seeneyrovinciebj Ljoandgevoegd,
Europa.Daarenboven beschikt zj overeene en sedert 1796 ls heteen zelfstandig gouverboekerj. eene nterrewacht,een kabinetvoor nement.Hettelt 1140000 inwoners en isver-

natuurljkehistorieeneenmuséum voorkunstj deeldin 12arrondissementen,gedeelteljkdogr
terwjl ztJ voor de uitgave en verspreiding Groot-Russen, gedeelteljk door W it-Russen
zorgde der rsmithsonian contribution to bewoond.Methet 00g op de inwoners vormt

knowledge (1848-1864, 13 dlnl''en steeds het land een overgang van een landbouwend
jaarljkscheberigtenlevertomtrentdenieuwste t0t een industriëelgouvernement.W egenB de
ontdekkingen.
Sm okkelhandel. Dmokkelen of slwiken
nûemtmen hetbehendigenarglistig ontdtliken
der belastingen, welke op den uit-ofinvoer

gesteldheid van den bodem en van hetklimaat

kan delandbouw eralleen in gunBtigeJaren
in de behoeften der ingezetenen voprzien?en het graan heeft erdikwjlsveelte ljden
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van aanhoudende regens, gevolgd door felle
hitte. Men verbouwt er vooral: haver, wat
gerst en boekweit, vlas en hennnep. 0ok
ontbxeekt het er aan goede weiden,zoodat
de paarden en runderen er klein en zwak

Fchotland, gtudeerde te Glasgow en werd
scheepsheelmeester aan boord van een linieschip, datin 1741 naar W est-lndië stevende.
Na velerleiwederwaardigheden nam hj zi
*J
-n
ontslag, keerde in 1:46 naarEngeland terug
zjn.Denjverheid bepaalterzichhopfdzake- en betrad er de dichterljke loopbaan met
ljk t0t hetbereiden van leder,hetwinnen zjne pTears of Scottland'' waarin hj de
van olie en talk,hetstoken van brandewjn wreedheden derregéringstroepen in de H00gen
het brouwen van bier. Uitvoer-artikelen landen na denslag bj Culloden aan dekaak
*@

Z:n er: ljnzaad, vlas, hout,houten voor- stelde. Hj woonde meestal te Londen,v01werpen,haver,talk,leder en olie,- en t0t bragt onderscheidene reizen naax Frankrjk

de invoer-artikelen behooren er vooral meel en Ttalië,en overleed te Livorno den zosten
en manufacturen. - De evenzoo genoemde October 1771. Van zjne geschriften, 0.a.
âoofdntad,reeds in 879 in deJaarboeken des uitgegevendoorBrowne(1873,6dln)'',vermelRtlks verm eld, ligt op de beide oevers van den wt
I:rllistory ot
'England (1758,4 d1n)'',
deDnlepren ishetkruispuntderspoorwegen en deveelalkoddige of'humoristischeromans:
van Riga naar Orlow en van Moskou naar Roderick Random'', - rperegrille Pickle

Brest. Er zjn onderscheidene oude Greiksch- (1751)''1- pFerdinandCountFathom (1753)/',
Russische kerken?eengymnasium voorjongens - rsir Lancelot Greaves(1762)''
,- en llr
l'he
en een voor melsles,eenige fabrieken,een expedition ofHumphrey Clinker(1771,3dln)''.
weinig handelen ruim 24000inwoners(1875). Sm out (Adriaan Jorisz.)of k
%mowtiw.
g,een
Sedert heteinde der 14deeeuw waszj eene beruchtjveraartegen de Remonstranten,stustad in Lithauen en ontving hetMagdeburger deerde te Leiden in de theologie, werd in
regt;tevens was zj eene sterke vesting en 1604 predikant te Rhoon en Pendrecht, in

telde in haar bloeitjd meer dan 100000 in- 1609teDelfshaven,voerde eenheftigenstrjd
woners.M eermalen werd zj belegerd,bjv. tegen den Rotterdamschen predikantNieolaan

in 1611doordenPoolschenkoningMegmwndI1I Grtptl
izlc/rl.
prdzlen zag zich in 1620beroepente
e
:
Dn in 1654 door czaar AleœéiA ïcAcl/t?f,tlif.
e/
. Amsterdam ,maar jverde hier z0ogeweldig
en 17denAuyustus1812behaaldeNapoleon I Van den kansel tegen de Remonstranten en
ereene overwlnning op de Rl
lssen en opende tegen de regéring,dathj van burgemeesters
zich daardoor den weg naar Moskou, doch de aanzegging ontving,de stad binnen 24l1llr

zjn leger leed er in November daaraan- te verlaten.Hj vertrok toen naarRotterdam ,
volgende biJ den terugtogt de nederlaag. alwaar hj in 1646 overleed.Hetis bekend,
Sm olka (Franz),eenOostenrjkschstaats- dat Vondel hem met den geesel der satyre
man, geboren den 4den November 1810 te duchtig kastjdde.Van zjne geBchriften verKaloesz in Galicië,studeerde te Lemberg in melden wj: rBode met twee seyndtbrieven,
de regten en vestigde zich in 1840 aldaar alg Prosperi ende H ilarii, aan August
num ivan
advocaat.â1s een der leiders van het rlonge deoverbljfselenvandeketterjederi
Pelaglanen
Polen''werd hj na een vierlarig procéster (1608)'' - lrEendracht van over vyftich
dood verooxdeeld, doch ontving genade. In schrif
ten tegen '
t Pelagiaansdom (1609)',Maart 1848 plaatste htl zich aan het hoofd XSchrittuurllc Ja over de vraghen of de leervan de nationale Poolsche beweging inGalicië poincten,die ten huydighen daghe in geschil
en was in hetbelang van deze werkzaam op getrocken worden, het fundament der salig-

den Rjksdag te W eenen en Kremsier,waar
hj eerst tot vice-presidenten vervolgens tot
den Rjksdag keerde hj terug tot de regtspractjk te tiemberg.In 1861 werd hj weder
naar den Rjksraad afgevaardiçd,voegde er
zich bj de Poolsche en Tslechlsche Foederapresidentgekozen werd.Na de ontbindingvan

heyt raken ofte niet (1613)/',- r:onse Vader
enz.(1618)'',- en pM.Grevinckhoviusheautontimorumenos etc.(1617)''.
Sm yrna',in het Turksch Ismir,dehoofdstad van het Aziatisch-rurksch qjaleet Aïdin
(lsmir) en de aanzienljkste koopstad Van

K lein-Azië, ligt aan de eVenZOO genoemde
listen en verzette zich tegen hetcentralisatie- Golf,een gedeelte der Aegésche Zee,datter
stelsel van von Schmerlkng.Toen in 1866 de diepte van 75Ned.mjlinspringtinhetland.De
HongaarscheLanddagontbondenwerd,bestreed stad is amphitheatersgew jsgebouwd,rondom

hjopenljk dezamensmeltingderverschillende een bergyop wiens top zich de overbljfselen

Staten; maar ook het dualismus van 1867, van een m iddeneeuwsch kasteel verhefen.
dat alleen aan de Magyaren zelfstandigheid Het inwendige van Smyrna beantwoordt weiwilde verleenen,vond in hem geen verdediger. nig aan zjn indrukwekkend voorkomen uit
Daarom weeshj een nieuw mandaatvoorden deverte.Behalve deFrankenwjk,hetfraaiste
Rjksraad van de hand en nam slechtsdeel gedeelte,uitsluitend door Christenenbewoond,
aan hetgewesteljk beheervan Galicië,waar heeft men er de wjk derGrieken en dieder

hj de zelfstandigheid des landszooveelm0- Armeniërs, terwjl in de Bovenstad slechts
geljk zocht te bevorderen.fntusschen is hj Turken gevestigd ztbn!in ditlaat8tegedeelte
ln 1872 weder t0tlid van de Kamer van Af- heeftmen hoofdzakeljk naauweysteilestraten
gevaardigden benoemd,waarhj t0tde leiders en stegen enellendigehoutenhuizen.Tusschen
derPoolsche fractie behoort.
de Boven- en Benedenstad ligt de vervallen
Sm ollett (TobiasGeorg),een verdiensteljk Jodenwjk. Smyrna is de zetelvan den gouEngelseh roman-engeschiedschrjver,geboren vexneux-generaal der provincie# van een R.
in 1721 te Dalquhurn House bj Renton in Katholieken) Griekschen en Armenischen
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Mrtsbisgchop, van talrjke consuls,van eene Sneeker Meer en aan den ontworpen Bp00r-

handelgregtbank en van eene wisselbank.Men
vindter eenige weinigbeteekenendeenslordig
onderhouden forten, vele moskeeën? onderscheidene kerken en kloosters, eenlge Protestantsche kapellen in de huizen vanconsuls,
eenige synagogen,eene evangelische school,
Griekschekostscholen,eeneArmenischesch001,

weg van Leeuwarden naar Stavoren,heett 5
kerken, een gymnasium , eene hoogere bur-

gerschoolmets-jarigen cursus,eenige fabrieken,eenaanzienljkenboterhandelenomstreekB
10000 inwoners.

Sneeuw is een dampkringsneêrslag,dieop

dergeljkewjzeontstaata1sderegen.Geschiedt

eeneDuitschemeisjesschool 3Franschescho- de verdigting vandenwaterdamgbjeenetem1en! eenige Engelsche collèges en andere in- peratuur,welke beneden het vrlespunt is gerigtlngen van onderwjs,- voorts:hospitalen, daald2 dan erlangt de neêrslag de gedaante
vondelings- en weeshuizen,magazjnen,ka- van tls en vertoont zich in vormen (sneeuwravansera'
s, baden enz.De njverheid iser iguren), die uit Ejne zeszjdige kristallen
nietvan grootbelang;zj bepaaltzichvooral bestaan,vaak totsierljkesterrengegroepeerd,
t0tdevervaardiging van taplitf.
n,van zjden, waarin de zeshoekige vorm de overhandheeft.
w ollen en katoenen stoFen,aardewerk,leder, In hetalgemeen zjn degedaanten vangelpksigaren enz.,terwjler in denjongsten ti
jd tjdig neêrvallende sneeuwvlokken volkomen
o0k machinenfabrieken en jzergieterjen ver- geljk. Ontstaat er echter eene tusschenpooB
rezen zjn.Vangrootbelangiserdaarentegen btj hetnedervallen van sneeuw ,dan ontwaart
de handel; tot de uitvoer-artikelen behooren men gewt
jzigde, doch ook weder onderling
er:katoen,zuideljkevruchten(rozt
jnenen vj- overeenkomende gedaanten. Nadert de lucht
gen),graan,gal-appels,dropgertjen,opium, t0t hetvriespunt dan neept men in die fgqmeekrap,tapjten,olie,huiden,zoetlout,tabak ren vooral naalden waar,terwjl zich bj
enwjn,- ent0tdeinvoer-artikelen:lakèn, vermeerderde koude jsblaadj
Cesvertoonen.Bj
katoenen stoFen, papier, porselein? glas, eene temperatuurvan - 20 C.valt er zelden
sieraden.galanterieën,rum enkolonialew aren. sneeuw.De sneeuwiguren zjn meestalplatte
In 1876 bedroeg de waarde van den uitvoer sterren,welke door hare vereeniging dikkere

1153/4de en die van den invoer 711/: millioen ligchamen vormen.Bj windstilte en bj afwezigheid van nevelen zjn de gedaanten het
ztliverst. Bj nevelontstaan ruwe kristalleny
en dewind doetdenaalden breken.Bj eene

francs. De haven van Smyrna is metnagenoeg alle koopsteden der Middellandsche Zee
door een dageljksch stoombootverkeer Verbonden. Ook heeft vaen er een telegraphisch
bureau,enerzjnspoorwegen aangelegd naar
Aïdin,Manissa en Alasiér.De bevolking,een

mengselvan allerleinakiën,wordtergeschat

gematigde temperatuur vereenigen zich vele
sterrentotgrootesneeuwvlokken.Hetvolumen
Van SneetlW is ongeveer 12-maal zoo groot
als dat van water, en een kubieke Ned.el

op 170000 zielen.Van deze beljdteen derde- sneeuw weegtgemiddeld 85 Ned.pond.Bljft
de sneeuw langliggen,dan wordtzj digter;
voorts zjn er 10- tot 15000 Israëlieten, de Zon doetkleine hoeveelheden smelten,en
deel de Mohammedaansche gpdsdienst, -

en voor 't overige Grieken, Armeniërs, hoewel het water aanstonds weder bevriest,
Franschen,Hongaren,Engelschen,Duitschers, verbindt het de sneeuwkristallenen doeteene
Italianen enz.- Smyrna isvermoedeljk eene vaste bovenkorsten indesneeuwmaBBaalleng:
kolonie der Ephesiërs,behoorde aanvankeltlk grooter wordende jskorrels ontstaan.Daaraan de Aeoliërs en kwam in 688 vôör Chr. doorontstaathetgletscher-js.Indroogelucht
in handen der Ioniërs.ln 639 w erd de stad verdampt het js zeer spoedig; wegenshare
door Alyattes,koning van Lydië,vernielden witte kleur dooit de sneeuw zeer lallgzaam
bleef langer dan 4 eeuwen een puinhoop, weg,en wanneerzjdoortrokkenisvanwater,
totdatAntI
Lqonn.
g 20 stadiën ten noordwesten absorbeert het door zonnew armte verdamvan de oude stad een nieuw Smyrna stichtte, pende vocht zooveel&iarnate,datde sneeu:v
dat, voorzien vgn eene uitmuntende haven, lang kan bljven liggen.Eenig donker poeder,
zich eerlang tot eene der rjkste koopsteden zooals: houtskool, zwarte aarde enz., over
van Azië ontwikkelde.Nadat hetreeds bjde de sneeuw uitgestrooid, bevordert hetw egverovering door Dolabella veel geleden had, doojen ongemeen.alsook hetbestroojenmet
werd het in 178 of 180 na Chr.nog vreese- zout, doordien hierdoor eene zoutoplossing
ltjker geteisterd door eene aardbeving,maar ontstaat, welke niet ligt bevriest. Zuivere
door M arens Anreliws w eder opgebouwd. sneeuw levertna het ontdoojen water,dat
Smyrna droeg er roem op, de geboorteplaats metregenwater overeenkomt.De verblindend
van Homeru8tewezen,en deedtezjnereer Nvitte kleur van de sneeuw geeft aanleiding
eenprachtiggebouw verrjzen.HetChristendom t0t sneeuwblindheid.In hethooggebergte heeft
verbreidde er zich metgrootekracht.Onderde de sneeuw wel eens eene roode kleur,ontByzantjnscheKeizerswarendelotgevallender staande door microscopisch kleine organisstad zeerverschillend.ln 1083 werd zj door men,zooals Sphaerella navalis (Protococcus,
den zeeroover Tzaeltasingenomen;de Byzan- Dicel
*aea),waaxvan dejongecellengroenzjn,
ttjners heroverden haar,dochmoestenhaarin maar later rood w orden.
1402 op nieuw prjsgeven.aan Tamerlan,
.in
Op die plaatsen der Aarde,waar de tem-

1424 echter,onderMoeradff,kwam zjvoor peratuur beneden hetvriespuntbljft,ligtde
goed onderde heerschappj derTnrken.
sneetlw voortdurend op hetland.Op dekoude
Sneek , eene welvarende stad in deNeder- gordels en Op hethooggebergte i:sneeuw de
landsche provincie Friesland,niet vervan het gewoneneêrslag uit4en dampkring.Hetrjk
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s (in Nederlandsche ellen): Spitsbergen
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xa
B.,460,- Ilsland 65ON.B.,936,-

sneeuw 9 maar de hoogte.waarop men haar Noorwegen,binnenland 70ON.B.,1021; kust
ontmoetj is te aanzienljker naarmate men 700,884,- Alpen 45- 470 N.B.,2700,-

zich digter bj den Evenaar bevindt. Het Caqcasus 41
.-441/2N.B.,oostzjde 4300 en
grcotstegedeeltevandewintersneeuw smeltin westzjde 3570, - Himalaya 27O N. B.,
den zomer.maartotopeene bepaaldehoogte; zuideljkehelling 4940ennoordeljke5670,daarboven bljft ztj het geheele jaarliggen. Tibet28-360N.B.,5820,- Kilimandslaro
Het sneeuwkleed der bergen strekt zich des 30 Z.B., 5000? - Andes 00, 4820,- Anwinters dieper in de dalen uit en wordtdes desin Patagonlë 4QCZ.B.?1830,- en Straat

zomerswedernaarde zjde van den bergtop van Magelhaens521/:0Z.B.,1100.Desneeuwopgerold. De gren: Van de sneeuw in den grens llgt derhalve het hoogst in Tibet en
zomer noemt men de sneewwl'
qn.Deligging daaltin Patagonië(0p de breedte vanRome)
van dezeisafhankeljk vandezomerwarmte t0t1830 Ned.e1.op hetnoordeljk halfrond
en van de dikte der hoeveelheid sneeuw in daalt de sneeuwgrens nergens t0t de opperden winter.De sneeuw valt derhalve geens- vlaktederzee,- 'tgeenweldegeljkplaats
zins zamen met den isotherm van 00;immers heeftop hetzuideljk hallèond;hetgeschiedt
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De sneeuwbal.

dan Z0u het groptste gedeelte van Siberië erreeds op heteiland Zuid-Georgia enophet
steeds onder eeuwige sneeuw bedolven zjn, Kerguelen-eiland, op de breedte van Engeterwjlindeomstrekenvan Jakoetsk bjeene land en Ierland gelegen.

gemiddeldeJaarlt
jkschewarmtevan - 100C.

Sneeuw bal(Viburnum Opulus).00k bal-

nog graan wordt verbouwd. De gemiddelde roos en Gelderseherpp,
:geheeten,is de naam
Jaarlj'kBehe warmtebj de sneeuwljn ligtnu van een heester uit de familie der Kampereens boven, dan weder onder hetvriespunt foelie-achtigen (Caprifoliaceën)enonderscheidt
van &iater;zj daaltte meer,naar gelang er zich door 3- of s-lobbige,grofgezaagde blaeen zaeer eontinentaalklimaatheerschten de deren met Q kleine, scbotelvormige klieren
hoeveelheid sneeuw in den winter geringer op de bl
adstelen,door witte,t0tlooze bjis.Daarom is 00k de verlegging deronderste schermen vereenigdebloemen,diegedeelteljk

sneeuwgrenzen gedurende het geheele Jaar klein en tweeslachtig,gedeelteljk grooten
het grootst in die gewesten, waar het ver- onzjdig zjn. Die bloemen hebben een s-tanschil tuBschen de zomerwarmte en winter- digen kelk en e'
ene s-spletige bloem kroon,
koude hetaanzienljkst ig.Zj is gering in waaroq 5 meeldraden zjn ingeplant.Debeseen kuetklimaat en zeerkleinop denEvenaar. sen, d1e in September r/p worden,hebben
,eene donkerroode kleur.Deze heester groeit
Wj voegen achter de volgende plaatsen de (
geographischebreedteendehoogtedersneeuw- 1in boschachtige streken,vooralaan den duin-

SNEEUW BAL- SNELL.
kant in het wild en wordt in de tuinen g0-
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Snelheid.Eenligchaam 1doareenekmcht

van buiten ixlbeweging gebragt! verandert
Sneeuwbes (Symphoricarpus racemosa van plaats;het snelt voorwaart: ln eene be*ïcA.) is de naam van een uitAmerikaaf- paalde rigting.Ondervindthetgeenerleiweerkomstigen heester, die onder den naam van stand,dan zalhetin die beweging volharden

kweekt.(Zie bjgaandeqguur).

n steeds in geljke tjden geljkeafstanden
radqsboompiealgemeen in onzetuinen voor- e
komt.Hj onderscheidtzich vooxaldoorzjne donrloopen. Aan den doorloopen afstand,geop radjzen geljkendevruchten en draagtin deelddoorden daartoe gebezigden tjd,geeft

den zomerkleinerozenroodebloemen.Hjbe- men den naam van nnelheld.Deze is alzoo
hoorttotde familiederKampertbelie-achtigen de ruimte,welke het ligchaam in eene bepaaldetjdseenheid,bjv. in eeneseconde,af(Caprifoliaceën).
Sneeuw hoen (LagopusVieill.4isdenaam legt.W erken gedurende die beweging andere
van een vogelergeylacht uit de familie der krachten op zulk een ligchaam ,dan kan men
boschhoenders (Tetraonidae Leael
tj.Hetomvat niet meer spreken van zjne Bnelheid in het
zeergedrongen vogels metvleugels van mid- algemeen,maar enkelvan zjnesnelheid op

een bepaald gunt zjner b>an ofop een ge-

delmatige lenqte, een korten, afgeronden
staart,een klelnensnavel,betrekkelj'k korte, geven oogenbllk.Men verstaatdan daaronder
gevederde pooten en lange nagels.Het'uitte deruimte? welkehetligchaam in (éne tjdsdledv'
l
nApel (L.albusNills.
) is39 Ned.duim eenheid doorloopen zou, wanneer het zich
lang en 64 Ned.duim breed, in den winter
wit metzwartestaartvederen en donkerbruine
strepen op de slagpennen,in den zomerbruin,
zwart en wit geteekend en met een rooden
kam. Het bewoont het noorden in de Oude
en Nieuwe W ereld en trekt in den winter
naar het zuiden,zoodat hetzich t0tin O0st-

met de op datpuntof op dat oogenblik ver-

kr
eqene neiging, zonder den invloed van
eenlge andere kracht te ondervinden, gedurendedietjdseenheidbewoog.Ineene8econde
is bjv.de snelbeid van de volgende voorwe
rpen de in Ne
d.eldMrachterçeplaatste:
;an eene slak 0,
00167,- van een lnfanterist
gewonen pas)1,(BtormpaB)1,5,- vaneene
PruisBen vertoont.Gewoonljk houdthetzjn (
verbljfop dehoogvlaktenenindetoendra's, bramzeilskoelte 2,Q, - van een snelzeilen;
schip 4,67,- vaneenestoomboût6,34,- van
voedt zich met plantaardige stofen, in den
w inter met knoppen van berke- en w ilge- een rendier vöör eene slede 8,- van eene
boomen,en de hen legtin een platnestonder locomotiefen van eengeoefendschMtsenrjstruikgewas 9 t0t15geelbruin gevlekteeje- der 12, - van een Btorm QQ,- van een
#0n.Dit hoen levert zeersmakeljk vleesch. windhond 27,- van een orkaan 44,- van
Voortsheeftmen het Saotsoh,e.
-ee?
xz
tl/
zpezl(L. eene postduif45,- van hetgeluid 333, scoticus Grayb,alsmede het Al
pensneenwhoen van een 24-p0nds kanonskogel550.De snel(L.alpinusNills.j,welk laatstein deAlpen, heid van het middelpunt derAarde op hare
baan om onze Z0n is 4,- die van hetlicht
Pyreneeën enz.grvonden wordt.
42000 en die van de electridteit60000 geogr.
Sneeuw klokle,zie Galantknn.

Sneeuwlijn,zie Sneeuw.
mtjlin deseconde.
Sneeuwschoenen zjnhot
lten,opschaat- Snell.Onder dezen naam vermelden wj:
Lqdwi.q AeII,een uitst
ekend voorstander
sen geljkende toestellen,terlengte van 1,5
t0t 2 Ned. el, w aarvan m en zich in Skan- dervrjzlnnigebeginselen in Zwitgerland.Hj
dinavië en eldersop de Jagtbedient,om met was geboren den 6den April1785 te Idstein
snelheid over eene bevrozene sneeuwvlakte

in hetvoormalighertogdom Nassau,àtudeerde

tejlen.Om zich teondersteunen bezigtmen te Gieszen en werd leeraar aan het gymnatevens een stok, die van onder voorzien is Bium in zjne geboorteplaats en vervolgens
directeur van dat te W etzlar.Na de beruchte
van eene schjf.
Sneeuwval (De) of lawiene ontstaat in Bepalingen van Karlsbad''evenwelontving
het gebergte, wanneer de vochtige sneeuw hj wegens zjne vrjzinnige gevoelens zjn
op of nabj den top zich losmaakt van de ontslag!ging in 1824 naar Londen,waarh:
helling,langsdezevoortrolt,daarbj gestadig door pnvaatlessen in zjn onderhoud voorzag,
toeneemt in massa en eindeljk met groote m aar keerde weldra om redenen van gezondsnelheid en donderend geraas nederstort in
het dal.De sneeuwvallen komen op sommige

heid naar het vasteland terug en hield te
Baselvoorlezingen overGriekscheletterkunde

plaatsen in hethooggeberyte dikwj'lsvooren en wdsbegeerte.Na deJulj-omwentelingvan
zjn gevaarljk voorderelzigers,dieerdoor 1830 werkte hj jverig mede aan de staatmedegesleept en eronderbedolvenworden.Om kundi
gehervorming#anZwitserland,belaBtte
die reden heeft men Op de bergwegen boven

zich ln 1831 met de redactie van d6n ,Re-

de meeBt bedreigde plekken gaanderjen ge- pqblikaner''? erlangde het burgerregt in het
bouwd, waaronder men veilig zjn togtkan canton Ziirlch en w erd er gekozen t0t lid

vervolgen, omdat de sneeuwvallen er over- Van den Grooten Raad. Na de stichting der
heen rollen.Reizigers, die in den zomer het hoogesehoolte Zi
irich aanvaarddehj ereen
BernerOberlanddoorkruisen,zjn alligtinde professoraat en later een te Bern.Hierechter
gelegenheid1 een sneeuwvalwaar te nemen, kwam hj in strjd metdeheerschende partj

wanneer zj den W engern-Alp bezoeken en en moestin hetnajaarvan 1836 hetcanton
vandMr het 00g vestigen op den Jungfraq, verlaten.Nu keerdehj naarZi
irich terugen

van wiens helling er gedurig in het Triim- kwam er zoowel in verzet tegen het beroep
letendalnederdalen.
van D. F. Stv- nz als tegen het toenemend
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yiëtismus en hadin hetalgemeen doorzjne schap:,!De tael is gansch hetv01k''
,- voorts
verstandige oppositie een gunstigen invloedop in 1847 hettjdschrift:pKunst-enletterblad''
,

hetvolk.In 1844 ontwierp hj depetitie aan hetwelk hj t0tin 1843redigeerde.MetBlomden grooten Raad, waarin de opheëng van maertwektehj in 1840 hetvolk opt0teene

de Orde der Jezuïeten werd gevraagd.Gedu- algemeen petitionnementterogruimingderhinrende een vrj lang verbljfin Nassau washj dernissen,die aa'n hetgebrulk derVlaamsche
in denzelfden geest in Duitsche dagbl
aden taalwerden in den weg gelegd enbleefsteeds

werkzaam. Na zjn terugkeer in Zwitserland in wpord en geschrifteen onvermoeidstrjder
in 1847 jverdehj wedertegen deJezuïeten voo1.deze beweging. Zjnellschetseenerg0en den Sonderbond en vö0'r de invoering schiedenis der Nederlandsche letterkunde (3de
eener nieuwe Bondsconstitutie.Hj vestiyde druk 1855)1' vond grooten bjval, en zjne
zich vervolgens te Kiisznachten hield erzlch XVlaamsche bibliographie (1851en 1857)''niet
bezig methet onderzoek dersocialistischebe- minder.In 1847werd hj lidvandeAcadémie
ginselen. Hj overleed den 5den Julj 1854. te Brussel,en na den dood van W illemn beYan zjnegeschriftenvermeldenwjhettweede zorgde hj detweedeuitgavevan diensrReideel van het pHandbuch derKant'
schen Phi- naertdeV0s(1850)'5,leverdeeenevolks-uitgave
losophie(1833)'',waarvan heteerstegeleverd van de rlol
lde en nieuwe liedjes (1853)'',
was d00r zjn vader en zjn 00m (desgeljks plaatste ill de door de Académie uitgegeven
geleerde mannen,inzonderheid op hetgebied verzameling van Oud-vlaamsche dichtwerken

der wjsbegeerte),
en lrHandbuch des dellAlexander'sgeesten''vanuHaerlant(1860Schweizerischen Staatsrechts (1844,6 d1n)''. 1861,2 dln)'',en deed daarenboven velekleiW ill
telm &
%eIJ,een verdiensteljk regtsge- nere geschriften,redevoeringen en gedichten
leerde en een broeder van den voorgaande, in hetlichtverschi
jnen.
Hj werd geboren te Idstein den 8stenApril Snellen Van Vollenhoven (Samuël
1789, studeerde te Gieszen en zag zich be- Constant),een verdiensteltjk Nederlandsch ennoemd totregter van instructie teDillenburg. tomotoog,geboren te Rotterdam den19den0cW egens een geschriftover de Domeinen van tober 1816, studeerde en prom oveerde in de

Nassau ontving hj zpn Ontslag,aanvaardde
in 1819 een hoogleeraarsambt te Dorpat,
maar zag zich doorreactionaire vjanden gedrongen daarvan afstand tedoen,waarnahj

wis-en natt
lurkunde en wa8eenigen tjd($0nservator van 'sRjks muséum teLeiden,doch

naar Bern terug,waar hj den 8sten Mei1851
overleed. Hj is de stichter van eene nieuwe,
zeerinvloedrjkeregtsgeleerdeschoolinZwitserland.
Karl &zl8l, een verdiensteljk wis- en natuurkundige,tot de bloedverwanten derbeide
voorgaanden behoorende. Htj was geboren
den 19den Januarj 1806 te Dachsenhausen,

gedaantewisseling en levenswjze (1879,met
255 afbeeldingenl'',enz.Hj is voorzitter der
Entom ologische Vereeniging in Nederland.
Snellius of Snellins 1J# Royen. Onder
dezen naam vermelden wj:
Rwdolf A edliv.
s,een Nederlandsch geleerde,
geboren te Oudewater den 8stenOctober1546.
Hj studeerde te Utrecht in de letteren,be-

legde die betrekking neder en vestigde zich

te 'sGravenhage. Hj leverde vele bt
ldragen

in 1821 beroepen werd alsprofessor te Basel. in rNieuwenhuis'W oordenboek van kunsten
Vanhiervertrok hjin die betrekkingin1823 en wetenschappen'',de pAlgemeene Konst-en
naar Ztirich en in 1834 naar Bern.00k hj Letterbode'' en den pspedator'' en schreef
werd hier,evenalszjn broeder,wegens vrj- onderscheidene werken 0Ver natuurljke hiszinnige jevoelens uit het canton verbannen. torie, zooals: De insecten welke den landNu vestlgde hj zich in Baselland, werd er bouwer sc'haden (1852)11 - pGelede dieren
1id van den Landraad,doch keerdevervolgens (1859- 1860,2 d1n)'',- rDeinseden,hunne

werd in 1829 leeraar aan het gylnnasium te zocht voorts buitenlandsche hoogescholen en
Ilresden, in 1854 hoogleeraar te Jena en zag zich te Marburg belast methetonderwjs
schreef o.a.: lrEinleitung in die DiFerential- in de Grieksche en Latjnsche talen.Na ver-

und Integralrechnung (1847- 1851,Qdln)'',- 100p van 14 jaarbezochthjItalië en legde
XLehrbuch der geradlinigen Planimetrie (zde te Pisa zich t0e op de geneeskunde.Hierverdruk (1869)'',- pKreislehreund ebeneTri- toefde hj 2 Jaar, begaf zich naar Rome,
gonometrie(1858)''- pNewton und dieme- keerde naar zjn Vaderland terug, gaf te
c
hanischeNaturwisschenschafttzdadruk1858)'', Leiden onderwjsin devoorbereidendewetenen pDie Schöpfung des Menschen (1863)''. schappen: werd erbuitengewoon hoogleeraar
Snellaert(Ferdinand Augustjn),eenver- in de wlskunde, zag er zich belast metde
diensteljk Vl
aamsch schrjver, geboren den lessen in hetHebreeuw scb,werd ervoorts in
Qlsten Julj 1809 te Kortrjk,studeerde aan 1601 benoemd tot gewoon hoogleeraar in de
de militaire geneeskundige schoolte Utrecht, wjsbegeerte,en overleed den2denApril1613.
werd in 1829 oëcier van gezondheid te Ant- Hj schreef0.a.:pcommentariaaddialedicam
a, m ethodo Ramea
W erpen?bleeft0t1835 inNederlandschedienst Petri Rami''1 - slEthic'
en vestlgde zich in 1838 alspractisch genees- conscripta'',- rExplicationes in arithmeticam

heer te Gent, waar hj den 3den Julj 1872
overleed. Om den Franschgezinden geest in
België te bestrjden en de liefde voor de nationale letterkunde aan te wakkeren,stichtte
hj reeds in 1836,gedurendezjn verbljfte

Rami(1596)'',- mAnnotationes in ethieam etc.
Coxnelii Valerii (1596)''
, - en ppartitiones
Physieae''.

W illebrordn 8I8J1.
:, een verdiensteljk
wis- en natuurkundige en een zoon van den

Gent, met anderen hetletterkundig genoot- voorgaande.Hj werd geboren te Leiden in
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v,een broeder van denvoor1591, z0u in de regtsgeleerdheid studéren,
maar gevoelde zich veel meer aangetrokken gaande en desgeljks geboren te Bladelden
door de w iskunde. Reeds op zjn lTdejaar 9den Mei 1824.Aanvankeljk legde hj zich
beproefde hj het,één der verloren werken t0e op de b0ekdrukkul1st,doeh werd in 1845
van Apollonins Ter#@:Md.
'gDe sectione deter- medewerker aan hd ,ilandelsblad van Ant-

minata'
'teherstellen engafzjnenasporingen
(1601). ln 1610 hield hj voorlezingen over
den pAlgamest''van Ptolemaeu en deed eene
reis naar Duitschland,waarhj kennismaakte
met Tycho WrJAJ en Kepler. Voorts bezocht
hj Frankrjk en Zwitserlandenwerdin 1613
buitengewoon en 2 jaar later gewoon hoogleeraar te Leiden.Hj heeftgrooten roem ver'vorven door de naar hem genoem de wetvan
de straalbrekinr,nameljk,datbj denover-

werpen'' waarvan hj sedert jaren hoofdrezangen (1848)'', - pDe arme schoolmeester
(1851)''- pDe Landverrader,een verhaalmet
geschiedkundige herinneringen(1853)'',- oDe
Dorpspastoor, historische tafereelen uit den
tjd der Fransche overheersching (1853)'' draajer, een verhaal uitdenjare
pDe Orgel

uit onder den titel van Apolloni'us .
flfcr'
?x,
: dacteur is.Hj schreef 0.a.: rMjne eerste

gang van een llchtstraalvan de eene stofin
eene andere, het qeotiëntvan den sinus van
den hoek van invaldoor dien van den hoek
van breking eene standvastige waarde heeft,
alsmede door de invoering van de tligono-

metrische methode bj de graadmeting,eene
methode, die n0g altjd wordttoegepast.In
één zjnerwerken,nazjndooddoorHortensius
uitgegeven, w ordt het eerst de supplement-

driehoek vermeld, en zjn geschrift over de

zeevaart, getiteld: s,rlaiphys Batavus'' bevat

1817 (1854):',- pDe Gasthuisnon (1855)''-

ooteling,uithethedendaag8cheleven
pDe Verst

(1856)'' - rllet Vervallen Huis(1867)'',?De Fortuinzoekers (1858)'', - pDe W 0lfJager (1860)'',- nArme Julia (1861)''
,letJan Klaassen spel,met levende beelden
pl
uitonzen tjd (1863)''
,- pverborgen geluk
1867)'',- s?Gedenkboekvandenoorlog(18701871)'', - pDe Koningin van het voetlieht
(1875)',- pDeSpeelduivel(1877)''
,- poranje
in de Kempen (1876)'/1- en pAntwerpen in
brand,tafereelen uit den jare 1576 (1876)''.
Snijbiet,zieBeetwortel.

Snkders (Frans),een verdiensteljk die-

belangrjkeopmerkingenoverdeloxodromische
ljn.Intusschen was hj nietvrj vanbjgeloof,
zooals bljkt uit zjne nDescriptio cometae
anni 1618 (1619)''. Hj overleed den 3osten
October 1626?en van zjne overigegeschritten
vermelden wj: pDe re nummaria (1613),,?nCyclometricus seu de cireuli dimenslone
(16Q1)'' - en 9,De cursu navium etre navali
(1624)''.

renschilder, geboren te Antwerpen in 1579,

het koppen bezigt men den kopsnepper m et

rStillevens'' en eene plagt op krokodillen''.

onderscheidene mesjes, welke insnjdingen
maken in de huid.
Snieders,Onderdezennaam vermeldenwj:
Jan .& zlier Sblieders, een verdiensteljk
Vlaamsch letterkundige,geboren te Bladelin
Noord-Brabantden 22stèn November1812.Hj

Hj ovgrleed in 1657.

ontving onderwjs in de kunst van M t)
x
a?alen en koos reeds vroeg hetgenre,waarin
hj een Européschen naam verwierf.Men weet
nif
?t met zekerheid ofhj Italië bezochtheeft.
Een paarjaar vertoefde hj aan het Hot
'van
aartshertog A lbert te Brusselen legde in de
school van Rubens zich t0e op het schilde-

ren van hetjagtbedrjf.EenepW ildezwjnen-

Snelpers zie Boekdrnkkuttst.
jagt''inhetmuséumteDresdenwordtvoorzjn
Snepper is de naam van een heelkundig meesterstuk gehouden.O0k teMiinchen,W eewerktuig,waarvan eene veer en één et'meer nen en Parjs vindt men stukken van zjne
meslesdevoornaamstebestanddeelenzjn.Voor hand. ln het Mauritshuis te 'sGravenhape
hetaderlaten gebruiken velen den laatsnepper heeftmen van hem eenegrootepllertenjagtz
',
met één mesle,datbj hetloslaten derveer alsmede eene!Keuken metwildengroenten'''
den wand van hetbloedvatdoorsnjttt,en bj en in het Trlppenhuis te Amsterdam twee

studeerde te Leuven in de genees-,beel-en
verloskunde en promoverde in 1838,W aarna

Snkdervogels noemtmen kleine Oost-

Indische vogels, t0t de Zangvogels en wél
t0t de geslachten Orthotomus en Prinia be-

hoorend.Zj onderseheiden zich door een ongemeen kunstigen nestbouw . De m eest be-

kende is die van Ceylon en Hindostan (Orthotomus sutorius L.); deze kiest t0t het
hj zich te Turnhout vestigde en de bevorde- vervaardigen van zjn nest een heester met
ring derVlaamsche letterkunde zeerterharte vrj groote bladeren, plukt katoen van den
nam.Hi
j stichtte de maatschappj:pDeDage- katoenbnom, spint daarvan met bek en p00'a3.d/#, en schreef 0.a.: rHet kind metden ten een draad,en naait dan 2 of3 dier blahelm (1852):: - rDorpsverhalen (1854)/' - deren door middel van lange steken aan de
D
hut van W artje Nulph (1854)',')- puit randen aanéén. In de daardoor gevormde
dDe
e kronyken van ,l'
urnhout (1855) ,- pDe holte brengt hj katoen en vederen om er
meesterknecht (1855)',, rAmandy (1855,2 vervolgens ejeren in teleggen.DeJavaandlnl'' pDoctor Marcius (1858)'7, - pDe sche snjdervogel (Prinia familiaris Horsf.)
lelie van het gehucht (1860)'', - pOp de handelt op dezelfde wjze,maar bezigtals

gr
enzen (1860)''1- rBrechtBakels(1861)''1 naaigaren zjde, nameljk het spinsel van
?De goude
llem (1866)''/ - HetPa- rupS8ey.
,, n Wi

nlkken is een krampachtig inademen,
radjs (1866),- pOp de pjnbank (1867,2
dln)''
,- plletwonder van St.Hubert(1869)''1 door zenuw-aandoeningen veroorzaakt.Het is
-'5-- en pllegeuzen vermaagschapt metden hik,doch deze heeft
sAlentor (1870,2 dlnl'
van Kempen (1875,2 dln),.
bj elke inademing slechts eenmaal plaats,
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terwtl het snikken gednrendeééne ademha- is verre van onverschillig!men denke Blechts
ling peermalen geschiedt.
aanhetbloeden vanden wjnstok.Mensnoeit
Snlppen zjn vogelsuitde ordederSteltloopers (Grallatores) en uit de familie der
Langsnaveligen (Longirostres). Zj hebben
een langen,tengeren,regten bek,aan weêrszjdenmeteenegroevevoorzien,doorboorde,

gewoonljk in hetmidden van den winteren

van den zomer. In het eerste geval om het
overtollige hout weg te nemen, - in het
tweede om de onderlinge verhouding der takken te regelen en lichtte bezorgen aan de
lange neusgaten aan den wortelvan den bek, vruchten.

Snoek (Es0x luciusL.
4 isdenaam van
vrj groote oogen,matig lange,dunnepooten
en van voren m et schilden bedekte voetwor- een visch uit de afdeeling der W eekvinnigen
tels.Zj leven van insecten,wormen en slak- (Malacopterigii) en de tàmilie del.Snoekachken, sommige o0k van zaden,toeven in het tigen.Hj onderscheidt zich door een lang,
voor- en najaar in 0ns land,maarbroeden dik ligchaam met langen rom p en korten
er zelden.W j kennen in Nederland 4 soor- staart,zoodat de aarsvin en rugvin ver naar
ten, nameljk: de howtsni
p (Scolopax rusti- achteren liggen.Van onzen inlandschen snoek
cula Z.),de grootste soort,op den k0p,den is de vöôrkop evenzoolang a1s de k0p achter
nek en derugzjde grjs,roestbruiù en don- deoogen,terwjl de onderkaak vöôr deb0kerbruin gemarmerd, aan de keelwitaçhtig, venkaak uitsteekt. De staart beslaat het
op deborsten denbuikgrjsmetbruinestre- kleinste vierdedeeldes ligchaams.De staartPen en aan de punt van denstaartbruingrjs; vin is grooten diep gevorkt,en de buikvinzj trekt bj nacht en houdtzich desdaags nen hebben 9 stralen. De bek ig t0t onder
verscholen in het boseh; - depoelsnip (S. den voorrand der oogen gespleten en met
major Z.
), die slecbts zelden voorkomt;- talrjke puntige, kleine tanden op verschil-

dewatmsnip (S.gallinagoZ.)meteenrossen, lende beenderen bezet, terwjl men aan de

aan wem
erszjden bruin gestreepten k0p,don- zjden der onderkaakgroote,krachtigetanden
kerbruine vlekken op valen grond op halsen ontwaart.De schubben zjn zeer klein.Op
krop,witteborstenbuik,roestkleurigestaart- den rug i: de huid donker oljfkroen met
pennen metzwarte zigzagbanden,en donker- groene en geelachtige vlekken! en de buik
zw arten rug en vleugels, gemarm erd met is vuil wit.De borst- en bulkvinnen zjn
roestkleurige vlekken. Deze snip komt het lichtbruin,de overige vinnen donkerder,met
zaeest vooren broedtinGroningen en Noord- groengele en witte vlekken. De vraatzucht
Brabant.Zjne ejeren zjn grj'sachtig groen van den snoek is z00 groot, dat men hem

metbruine vlekles5- eindeljk hetbokjeof den wolfder zoete wateren noemt;hj verde ltaarsni
p (8. gallinula A ), veel kleiner slindt niet slechts visschen en kikvorschen,
dan de voorgaande soorten , met puntige, maar o0k kiekens en ratten.Hj kan zeer
vale staartpennen en groene, metaalglanzige oud en zwaar worden;men vangt weleens
vederen op den rug.Deze vogel broedt zel- snoeken van 15 Ned.pond;doch hun vleesch
den j)P
** 0n8 en iB zeer ongestadig in zjne isvooralbj zulk een gewlgtzeerdor.
vlugt.- A1 die soorten leveren uitm untend
Snoek (Andries), een uitstekend Nederandseh tooneelspeler en niet ten onregte rde
wi
S
ldnoeue
braaj.n (Het),eenebelangrjkekunstbe- lNe
derlandsche Talma''genaam d,werdgeboren
w erking in tuinbouw en houtteelt,bestaatin teRotterdam in 1766.Reedsvroegmoesthj
het wegnemen ofinkorten van takken en ge- zjn vader missen,zoodathj metzjne zeer

schiedt hoofdzakeljk om de sappen, welke jeugdige zusters door het geven van tooneel-

gebruikt zouden worden voor de afgesneden
loten, ten voordeele te doen komen van den
gesnoeiden boom ,en o0k we1om aan dezen
eene bepaalde gedaante te geven en toegang
te verschafen aan lichten lucht.Is hetsoms
ter verkrjging van betere vruchten van belang,.die sappen in een kleineraantaltakken

voorstellingen in hun onderhoud zocht te
voorzien. Dit geschiedde eerstin een afzon-

derljk locaalen daarna in den door hen gehuurden schouwburg te Rotterdam. Na de

gebeurtenissen van1793begaven zjzichnaar
de zuideljke Nederlanden, maar keerden in
1795 naar hunne vaderstad terug,waarzj

te cnncentréren, men verlieze daarbj niet in het gebouw putile et amusanf', alsmede

uithet 00g,dat een boom nooit te veelbla- te Amsterdam , meermalen met z00 grooten
deren kan hebben. Eene vermindering van bjval optraden, dat zj eerlang verbonden
deze leidt alligt t0t eene vertraging der 1e- werden aan den Amsterdamsehenschouwburg.
vensverrigtingen.Daarom i: hetsnoejenvan Hier w erd Snoek het sieraad van hettooneel,
opgaand hout,waarbj hetnietom vruchten, vooral in het hooee treurspel. Begaafd met
- eene krachtige gestalte, eene volle,welluim aar
wo
onlj
0k
D1 houtvermeerdering tedoen is,*ge
@
niet aan te bevelen. H et Bnoeyen dende en bui
gzame stem , yeoefend in een
Van vruchtboomen vereischt veel kennis en indrukwekkend en eenvoudlg gebarenspel,
omzigtigheid? daar men zorgeri moet, het zich vereenzelvigend m et de door hem voorvruehthout nlet weg te nemen.De plaatstoch gestelde karakters,wekte hj de algemeene
w aar de boom en de vruchten vorm en,iszeer bew ondering, zelf'
s die van Talma, hoew el
deze de NederlandBehe taalnietverstond.Hg
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van hetzelfde Jaar,de wjnstok op datvan w ist de toeschouwers zöö w eg te slepen,dat

het tweede Jaar,appel-en pereboomen op men zjn gevorderden leeftjd nietzag,wan4atvan vroegerejaren.O0k de tjd van het neer hj een Jeugdig persoon voorstelde.Hj
j>r, wurop diekunstbewerking gegchiedt, overleed den 3denJanuarj 1829.
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Snoer zonder eind (Het)iseeneenig- de rKringla'' en plöfraskinna'',welke beide
zinsveerkrachtig,meestalvan leder vervaar- in 1728 te Kopenhagen verbrand, maar in
digd, in zichzelf terugkeerend snoer, dat afschriften bewaard gebleven zjn. Omtrent
over twee rollen gespannen wordt,teneinde hetaandeelvan Snorr%
'tgflrlxt
sol aan die verde omwenteling van de eene op de andere zameli
ng zjn de 6evoelens verschillend;het

over tebrengen.Gewoonljk bezigtmen het is niet zeker of hj die Baga,s vervaardjgd of
t0thetoverbrengen van kleinekrachten,bjv. bjeengevoegd en omgewerktheeft,- voorts
tothetin beweging brengenvan sljpsteenen, ofmen ze allen dan welgedeelteljk aanhem
spinnew ielen, draaibanken enz.;doch in den moet toekennen. Het is intusschen bekend,
Jongsten tjd heeftmen hetsnoer,van tollw dathj gebruikmaaktevanvoorhandensaga's,
vervaardigd,ook aangewend tothetoverbren- en het is zjne voornaamste verdienste, dat
gen bjv.van 1000 paardenkracht.
bj de voorhandene bouwstofen geschift en
Snorken noemt men hetgeluid,hetwelk gebruikt heeft.Voortszjn,volgensoudegedikwjls de adembaling van slapenden verge- tuigenissen,de oudste gedeelten derjongere
zelt. Het ontstaat doordien de luchtstroom XEdda''van hem afkomstig.Zie onder Edda.
Snottolf (Cyclopterus lumpus L.) is de
der ademhaling het zachte gehemelte (zie
Gehemelte) doettrillen.Ditgebeurtteeerder naam van een merkwaardigen zeevisch,die
naar mate de huig langer is.O0k ontstaathet op onze kusten meermalen gevangen, maar
snorken bj eene ziel
teljke verlampillg van niet gegeten wordt.In plaats van buikvinnen

hetzachtegehemelte,bjv.bjeenaanvalvan heefthj eene :aauw uitgeholdegchjf,waarberoerte,bj hersenschudding enz.Ishetdan mede hj zich aan steenen en rotsen kan
met bewusteloosheid verbonden, z0o wordt vastzuigen.Hj wordt bjna 1/
'
cNed.ellang

het a1s een ongunstig teeken beschouwd.Niet en heeft een hoog ligchaam meteen middelzelden ontstaat het snorken voorts bj eene matigen k0p, kleine oogen en een kleinen
uitzetting der amandelen, zoodat het alleen mond;zjnehuid isnietmetschubben,maar
door eene verwjdering van deze weggenomen met ruwe,beenige korreltjes bezaaid en met
kan w orden.
zeven overlangsche rjen grootere,kegelvor-

Snorri Sturluson, een verdiensteljk mige knobbels bezet.Zjn geraamte isbjna
geheel kraakbeenig; zjne borstvinnen zjn

Ilslandsch geleerde, die in de geschiedenis
derSkandinavische en Ilslandscheletterkunde
eene gewigtige r0l vervult, werd geboren
in 1178 op de hoeve Hvamm op llsland en

behoorde er tot een der aanzienljkste geslachten, dat der Stwelwngen.Van zjn derde
Jaar af werd hj opgevoed bj Jon Z& f#8on,den kleinzoon van Sömund.Hj besteedde
een aanzienljk gedeelte zjner schatten aan

afgerond en korter dan de kop, maar loopen

ver naarvoren totonder de keel,terwjlde
eerste rugvin bjna geheel onder de huid
verscholen en de staartvin regt afgesneden

is. In den rjtjd is hj tkaai gekleurd; de
buik en vinnen zjn dan oranlekleurig, de
Overige deelen bruinachtig geel met oranle,
purperrooden blaauw,en deoogen donkerrood.

de verbetering van llet landgoed Reykholt.

Snuitkever tcurculio) is de naam van
Meermalen bekleedde hj hetambtvanopper- een jeslacht van schildvleugelige insecten,
regter, in die dagen de hoogste waardigheid datzlch onderscheidtdooreen hoornachtigen,
op Ilsland. Aan de familietwisten der Rtnr- vooruitstekenden snuit,knodsvormigesprieten
Ixlm#:p,
na
h,jwaarover depsturlungasaga''handelt, en 4 draadvormige voelertjes.OnsVaderland
jverig deel, schoon niet altjd op teltdaarvan onderscheidene soorten, waartoe

loFeljke wjze, terwjl hj geengzins is vrj ook de korenworm (zie aldaar)behoort.Voorts
te pleiten van eer-en hebzucht.ln 1237m oest noemen wj:hetwnnkevero'
e(C.Bacchus.
r.
),
ulier-snwitkererLie (C. Populi Z.)!den
hj voor zjn broeder Si
yltvat en dienszoon het popt
de wjk nemen naar Noorwegen t0t hertog elken-snnitkever (C.Quercus L.)en den'
al
genSkuli,metwien hj tjdens zjn eerste verblj'f' .swlïfkerdr (C.SalicisL.).
in Noorwegen (1218) eene harteljkevriend- Soane (Sir John),een beroemd Engelsch
schap had aangeknoopt. Koning H akon,die
hem van medepligtigheid aan den opstand

van Sknli verdacht, zag hem in strjd

m et het uitgevaardigd verbod in 1239 naar
Ilsland terugkeeren, beschuldigde hem van
hoogverraad en zorgde, dat hj den 22sten
September 1241 te Reykholtdoorzjn eigen
schoonzoon Gourr overvallen en vermoord

architect? geboren den loden September 1752
te Readlng in Berkshire, ontwikkelde zich
onder de leiding van Geor.q Danee en M n de

Koninkljke Académie en vertrok,doorden
Koningonderstennd,vervolgensnaarItalië.Na

zjn terugkeerdeed hj onderscheidenegroote
gebouwen verrjzen,onder anderen hetW estminsterpaleis. In 1802 werd hj 1id der Aca-

werd.Roemrjker dan de staatkundige l00p- démie en in 1806 aan haar verbonden als
baan is de letterkundige werkzaamheid van
Snorri kvflrllzpl. Deze bleek vooral in de
Heimskringla'
',eene verzameling van 16 saga'somtrentkoningen van Noorwegen,zooals:

hoogleeraarin dearchiteduur.In1833stichtte

hj van de doorhem verzazaeldekunstwerken
een muséum enbestemde eene s0m van 30000
pond sterling t0tonderhoud en verrjkingdier

HavdandeZmcrfd,Haraldt
gcAoolF
llcr,Hakon stichtinq.In1830gafhjbelangrjkepMemoirs''
de Goede, Harald Graafell,Olaf Trgf.
ç/
pd.
vol, in hetllcht,en overleed te LondendenQosten
Olaf de .
&ei!'
i#:,M agn'
usde Goedeenz.Vöör Januarj 1837.
dien bundel heeft m en eene voorrede en de
SoPo
bilëen.
ski-,zHe
ietonddce
Iih&kk
neg
mythische pYnglingasage''.Deplleimskringla- van
Ar
ïl#Jo
vh
aa
nnt
%Il
io
in
:i
d
saga'' is overgeleverd in twee handschriften n%m van een sterrebeeld van hetzuiieljk
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hemelhalfrond,tusschen 273056/- 28:019'regte
klim ming en 4054/- 14057/ zuiderdeclinatie.
Het is alzoo genoemd door Herelius ter eere
van voornoemden KoningvanPolen,en bevat
11 voor hetongewapend 0og zigtbare sterren
van de 4de grootte en daarbeneden,alsmede
een sterrenhoop.
Sociaaldem ocratie isdenaam van eene

de stichting van Bocialistische werkvereeni-

gingen (coöperatie) met bjstand van den
Staat, - algemeenj geljk en regtstreeksch

stem- en kiesregt met geheime en verpligte
stemming,- regtstreeksche w etgeving door
het volk, - beslissing over oorlog en vrede
door de burgers, - kostelooze regtbanken

en scholen.Zj eischt,datdegodsdienstworde
rigting of van eene partj,dieden toestand aangemerkt als eene private aangelegenheid,
derarbeidende klasse door eeneomverwerping

als de zaak van iedersgew eten,- dat eene

van den bestaanden burgerljken en staatkun- algemeene progressieve inkomstenbelasting
digen toestand wil verbeteren, inzonderheid

worde ingevoerd ten behoeve van den Staat

doorhetverschilvanmaatschappeljkestandea en van de gemeenten,- dat een onbeperkt

en hetkapitaalop te heFen.Ditstrevenwordt regt van vereeniging worde toegestaan, 00k wel met den naam van soeialismws be- en datdedageljkschewerk-t
lren naardebestempeld eà aan het woord noeialist geeft hoeften der maatschappj worden vastgesteld.

men dikwjlsdezelfdebeteekenisalsaan het Daarenboven wilzj,datmen denarbeid van

wooTd .
noeiaaldemoeraat, doch ten onregte, kinderen verbiede,alsook dien der vrouwen,
daar de oplossing der sociale kwestie o0k voorzx ver deze nadeelig isvoordezedeljklangs andere wegen wordt beproefd.Anders heid en gezondheid.Eindeljk vordertzj van
dan in de meeste andere landen,waar zj den Staatbeschermende wetten voor hetleven
sleehts eene schjngestalte was vanheteom- en de gezondheid der arbeiders,een gezondwzxzlïq
szlv.
s(ziealdaar),ontving zjinDuitsch- heidstoezigtop de arbeiderswoningen,alsmede
land onder de leiding van I'eedinand Lassalle tnoezi
deorverschillende werkplaatsen der
jvegt
rheiop
d do
ambtenaren, welke door de
(ziealdaar)eenezelt
btandige,nationale,politieke beteekenis.De vereeniging derverschil- werklieden gekozen zjn,- regeling van den
lendesocialistische yroepen op hetcongrèste arbeid der gevangenen en een zelfstandig beGotha in 1875 geschledde onderdeverklaring, stuur voor de hulp-en ondersteuningskassen
dat het communismus de grondslag is der derwerkl
ieden.Debeweqing dersociaaldemoDuitsche sociaaldemocratie.In hetlater vast- eratieheeftaanvankeljk ln Duitschlanf
lgroote
gestelde programma vindt men als beginselen vorderingen gemaakt, zonals inzonderheid
opgenomen, pdat arbeid de bron is van allen bleek in 1877 bj de verkiezingen voorden

rjkdom en van alle beschaving,en daara1- Rjksdag. Van de 5% millioen uitgebragte
gemeen voordeelbrengendearbeid Blechts door stemmen vielbtlna 1/2millioen aan decandide maatschappj kan verrigt worden,z00 be- daten der sociaaldem ocratie ten deel,en van

hoort de opbrengst daarvan aan alhare leden deze werden 12 gekozen.Het algemeen dag-

bj algemeene verqligting t0tarbeid,volgens blad dier partj is: rvorw:rts'',te Leipzig

g
eljk regt, naar leders redeljke behoet
ten; uitgegeven,en zj beschiktdaarenboven over
in de tegenwoordige maatschappj zjn de onderseheidene andere bladen en over de so-

hulpm iddelen tot den arbeid een monopolie
der kapitaalbezittersen dehierdoorontstaande

cialistiscbe revue: nDie Zukunft''o- Na de
aanslagen van H ödel en N obiling meende
afhankeljkheid der arbeidende klasse moet eehter de regéring, maatregelen te m oeten
beschouwd worden alsde oorzaak van ellende nemen tegen de uitspattingen der sgciaaldem oèn slavernj,in allerlei vormen''. De arbei- eraten. Nadat het eerste ontwerp van eene
dende klasse,die alzoo tegenover alle andere wet op de socialisten den 24sten M ei 1878

klassen eene reactionaire partj vormt!streeft
volgens ditprogramma naarpvrjmaklng van
den arbeid''door de m iddelen tot den arbeid
te veranderen in een gemeenschappeljk eigend0m der maatschappj,- voorts naar eene
maatschappeljke regeling van al den arbeid
met eene gemeenschappeljke aanwending en
regtvaardige verdeeling der opbrengstvan den
arbeid. Jammer slechts, dat bj dit alles in
den regelwordtuitgegaan van eenegeljkheid
in jver.bekwaamheid en kraeht der verschillende individu's; hieraan toeh faalt het
dermate, dat veelal ten bate van luiheid en
onkunde komen z0u,wat m en aan naarstigheid en bedrevenheid diende t0e te kennen.

doorden Duitschen Rjksdag verworpen was,
werd die vergaderlng door von .pïdzzllz'ck ont-

bonden.Naeenhevigenverkiezingstrjd,waarin

het den soeiaaldemoeraten gelukte,alhunne
zetels op drie na teheroveren,werdechter de

conservatievepartjzoodanigversterkt,datmen

eene vaststelling van het w etsontwerp verwachten kon. Onde? deze omstandigheden

werd den 9den Septembex 1878 de Rijksdag

geopend. Reeds uit de troonrede bleek,dat

die vaststelling het éénige doel der zitting
was. De m otleven van het ontwerp gaven
een uitvoerig overzigt van het ontstaan der
soçialistische beweglng in Duitschland; zj

w ezen inzonderheid op haar staathuishoud-

Desocialistischearbeiderspartj verlangtalzoo kundig karakterjterwjlzj harestaatkundige
een vrjen Staat, eene socialistische maat- rigting nagenoeg onaangeroerd lieten.Zj beschappj, de vernietiging der jzeren loonwet toogden het onvoldoende van repressieve
dooratschaëng vanhetstelselvanloon-arbeid, m aatregelen.Vangrootgewigtwarenintusschen
deopheëng dercxploitatie vandenmensch al dadeljk de presidentskeuzen, welke bedoor den mensch en de verefening van alle wezen,datdenationaal
liberalepartj n0r almaatschappeljkeen staatkundigeongeljkheid. tjd de meerderheid had ;immersde presldent
Jn bjzonderheden begeert zj van 4en stmm.
t en de vice-presidenten van den ontbonden

-
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Rjksdagwerdenherkozen.00k degesteldheid vrj van gebreken ofslechtsbesmetmetz00der partjen tegenover het wetsontwerp waB danige gebreken,datmen het verhelpendaarweinig gewjzigd, zoodat alles aankwam op van gerust kan overlaten aan den geschied-

de houding der nationaalliberalen.De eerste
lezing der wethad plaats op den 16den September,en na eenige beraadslaging werd het
ontwerp in handen gesteld eener commissie
van 21 leden van den Rjksdag.Na vele en
ernstige onderhandelingen over den duur der
wetenz.w erd hetontwerp door de meerderheid der commissie goedgekeurd voor eene
tweede lezing. Deze had plaats den 9den
October.Aan hetdebat nam 0ok ronWid-lrcà
deel met eene indrukwekkende redevoering,
zoodat het olytwerp ten slotte met221 tegen
149 stemmen aangenomen werd. o0k de
Bondsraad hechtte daaraan zjn zegel.De
wet kwam den 22sten Octoberin uitvoering

en za1van krachtbljven t0taan den 3lsten
Maaxt.1881.Zj iBgerigttegen desociaaldemocratische agitatiez tegen het verspreiden

van denkbeelden, d1e vjandig zjn tegen de

r
egéring,zoowelin hetdageljksch leven als
doormlddelvan dedrukpers,- verbiedtalle
vereenigingen, w elke de omverwerping be-

oogen van Staat en maatschappj,en plaatst
de overige vereenigingen onder het tpezigt

van den Staat, bepaaldeljk van deyolicie,

kundigen ontwikkelingsgang? W ie aan de
overlevering vasthoudt,geeft op deze vragen
een toestemmend antwoord. Luidt dit echter
ontkennend, wordt eene doortastende hervorm ing verlangd van den bestu nden toestandj
dan verhefthet sodalismus het hoofd.
Met hetvolste regt mag m en vragen of de

maatschappeljke gesteldheid bevredigend isj

daar de onvolkomenheid haar merk druktop
alles,wat door den mensch wordt t0t stand
gebragt.Het maatschappeljk leven der menschen is in onze dagen gebeelanders dan in

vroegere tjdperken.Die verandering is het
zj zal dus in latere tjdperken wederom
wjzigingen ondergaan.Daarnu deze laatste
van genoemdeontwikkeling afhankeljk zjn,
kan men ze nietopeenewillekeurigewjze
bespoedigen.Gedeelteljk echterisdehervormi
ng val
zhetmaatschapyeljk leven ontstaan
door de veranderingen ln de regtsregeling.
De slavernj gaf aan het maatschappeljk
leven der Ouden eene geheel andere kleurj
dan die,waarin datvan onzen tjd zich vertoont.Het maatschappeljk leven in demidgevolg van de toenemende ontwikkeling,en

en deze strekt ook haar toezigt u1t over den6euwen verschilde evenzeer van dat der
drukwerken, geld-inzamelingen, eolportage Ouden als van dat van onze dagen. Het
enz. Bezwaren tegen de handelingen der po- zuchtte onder den druk van het leenstelsel
liciebeambten kunnen ingeleverd worden bj en verdween met ditlaatste.Er bestaat dus
eene daartoe benoemde commissie,maar ver- grond voor de vraag,ofdoorverandering der
zet tegen de beschikkingen dier beambten regtsbeginselen geene hervorming in hetmaatwordt gestraft m et eene boete t0t een m axi- schappeljk leven kan worden veroorzaakt,
m llm Van 1000 mark ofmet gevangenisstraf die tevens als eene schrede op den weg van
tot een maxim um van 6 maanden.De sociaal- vooruitgang kan.worden beschouwd. Het
democratie heeft daardoor als staatkundige hedendaagsche regt berustop de hoofdbegin-

partj den doodsteek ontvangen.De wegen, Belen derpersoonljkevrjheid,dergeljkheid
welkezj thansbewandelen moet,liggenbui- voor de wet en der onschendbaarheid van
ten het gebied der wet.Door het aannemen den eigendom.Hetbeantwoordtaandeeischenj
der socialistenwet hebben eindeltik de ge- die na het eindigen dermiddeneeuwen werdw eeë volgelingen der regéring de meerder- den gesteld.W at mannen als Hkxqq de G'
roof,
heid vrrkregen op den Rjksdag.
M accltiarelli,K obben,&wlzzozl,R onssean,M onSoclahsm us, eigenljk een maaiseltappe- fetvg'?xidy, Kant, Adam ,9p?,
ifA als een ideaal

Wk stelsel,is volgens de gewone beteekenis beschouwden,istbanswerkelsjkheidgeworden.
het geheelvan aldie leerstellingen en pogin- Maar als wj nu eens nieuwe ideal
en konden
gen, die eene doortastende hervorming der aanwjzen,wierverwezenljking een nieuw
bestaande maatschappeljke verordeningen be- tjdperk der geschiedenis z0u openen? In
oogt ter gunste van eene nieuwe regeling, elke maatsehappj ha4 men tot nu toeeene
welke aan de eischen van het algemeen wel- bevoorregteeneenevan voorregten verstokene
zijn en regtsgevoel beter beantwoordt dan de klasse. D e eerste heeft velen tot ontevredenbestaande. W j hebben de geschiedenis van heid gestemd,maar werd door de tevredenen
het socialism us op een practisch gebied be- verdedigd. Armoede en ellende hebben ten
handeld in het artikelCommwnismus, zoodat allen tjde bestaan, en de hoop,datstaatwj 0nshier bj de theorie kunnen bepalen. kundiqe vrjheid en geljkheid voor de wet
Het onderwerp van de volkshuishoudkunde die belde zouden verbannen,is niet vervuld.
is de bestaande burgermaatschapj; het is, W at is daarvan de oorzaak?
evenals van elke w etenschap, hare taak,
D00r hetantvzoord,hetwelk Karl
feiten te onderzpeken en in onderlingverband op die vraag gegeven heeft, ontstond een
voor te Btellen. De volkshuishouding echtex nieuw tjdperk van theoretisch sodalismus.
is, evenals het regten de Staat,geen voort- Terwplde oudere socialisten,zooalsFourier,
brengsel der natuur,maar hetgewrocht van fzz/lzl/ïzl en Cabet, zich vergenoegden met

devrje,zedeltjkehandelingen dermenschen. hersenschimmen en luchtkasteelen, die zj
De beBtaande maatschappj is, evenals het gaarne in werkeljkheid zouden herschapen

regt en de staatsregeling, onderwoxpen aan zien, vestigde M arœ den critischen blik op
de critiek en alzoo vatbaar voor verbete- den bestaandentoestand.Hetiszjngevoelen,
ring.Isdemaatschappeljkeordebevredigend, dat d0 staatkuniige vrjheid en degeljkhei;
XIII.
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or de wetniet bj maqte zjn,een einde organisatiemoetbestaan.Hj kan welligt bete maken aan de exploitatle van den mensch schouwd worden als de vader der Katltederdoor den mensch.Hj zegt:,Derjkekoopt nodali8ten (zie aldaarljdaar o0k deze,evendearbeidskrachtvandenarmevoordenprjs, als Rodbertu,een afkeerhebben van geweldwelke t0t onderhoud dier arbeidskracht v0l- dadige omwentelingen en langs den weg der

strektnoodzakcljk is.Hjhaaltuitdiearbeids- wetgeving hervormingen t0t stand wenschen
kracht al wat er uitte halen is,en ditheeft te brengen.Bj velen van hen beweegtzich

eene hoogere waarde dan de kosten van 0n- de hervormingsgezindheid tusschen z00 enge
derhoud.De arme intusschen is genoodzaakt, grenzen, dat er in beginseltusschen hen en
zjnearbeidskrachtteverkoopen,omdatdeze de staathuishoudkundigen der oude school
zonder de noodige middelen van onderhoud schiergeen onderscheid bestaat,terwjlandeverloren gaat en de jzeren wet van het ren in hunne theoretische gevoelens zeer digt

arbeidsloon belet hsm een hoogeren prjste naderent0tdesociaaldemocraten.Seltjmegeeft
bedingen, omdat 0ok het arbeidsvermogen in zjn rouintessenzdersocialen Frage (4de
onderworpen is aan de algemeene wet,dat

druk 1877)'' eene beknoqte voorstelling van

de prjs eener waar zich op den dutlrniet het strevep van het lociallsmusen formuleert
veel boven de kosten van voortbrenging verhefen kan. Het verschil tusschen arm en
rjk, dat zulke verfoejeljke gevolgen heeft,
moest echter niet bestaan. De rjke is niet

de voorraamste vragen zoodanig,dat men de
sympathie vandenschrjvervoorsocialistische
hervormingen en zjn afkeervan denbestaan-

den maatschappeljken toestand duideljk gerjk geworden doorzjnedeugden,doorvljt voelt.VondcF
leelin zjnerTheoriedersocialen
en spaarzaamheid, en door die zjnervoor- Frage (1871)''beschouwt als hoofdzaak der
vaderen evenmin; maar de eerste kapitaal- sociale kwestie detaak,datmendenstrjduit
vorming was eene daad van geweld, en toen den weg rui
me,daarin gelegen,dat0? den
het kapitaal eenmaal bestond,heefl hetzich, grondslag van het beginselder vrjheld en
onder het bestaande staathuishoudkundige gel
jkheid de maatschapgeljke onvrjheid en
stelsel gestadig uitgebreid op kosten van den ongeljkheid zich gestadlg sterkerontwikkearbeid''. Z00 critiseert M arœ op eene onbe- len. Seltmoller heeft in zjn boek: rueber
schroomde wjze den bestaanden toestand, einige Grundlagen des Rechtsund derVolksmaarhj istevenszeeromzigtig en schroom- wirtschaft (1875)''vooralhetdenkbeeld ontvallig bj deaanwjzing dermiddelent0tver- wikkeld,datmendoorwjziyingderwetgeving
betering. Zjn aanhanger Lassalle was van verandering moest brengen ln den maatschapmeening, dat er coöperatieve vereenigingen peljken toestand.Adol
f Wco
qxdreindeljkheeft
moeten gevormd worden,waartoe de Staat beweerd,dat men t0t eene andere verdeeling
het kapltaaldiende televeren;ditzou bjv. der inkomsten moetovergaan;men dienthet
voor Pruissen 300 millioen mark bedragen. arbeidsloon te verhoogen en de winst van
O0k Marœ wildedeprivate njverheidsonder- den ondernemer te verminderen.
nemingen vervangen zien door de genootBj eene behandeling van de bedoelingen
schappeljke ondernemingen,maaropdevraag, en uitzigten der socialisten ontm oet men
op welke wjze hj zulks ten uitvoer zou hoofdza,
keljk de beide volgende vragen: Is
kunnen brengen, gaf hj geen voldoend ant- eene vermeerdering der algemeene w elvaart,
woord.Hj vermeed dit zelfs met opzet,om- eene aanmerkeljke verbetering van den toedatnaarzjnemeeningeenevolkomeneomver- stand der arbeidende klasse mogeljk door
w erping van den bestaanden staatkundigen eene andere verdeeling der aanwezige goedetoestand aan de maatschappeljke hervorming ren, der beschikbare middelen t0t bevrediging van 'smenschen behoeften? - Is het
psychologisch te vermoeden, is het in overdenkbeelden;hj heeftze echterslechts met eenstemming m et 's menschen aard, dat het
algem eene trekken aangeduid. Volgens hem individuzjnemaatschappeljkepligtenmeteven
ontstaat een tjdperk van volkomen vrjen grootenaauwgezetheid vervullen zal,wanneer
handel ofliever van onbeperkte maatschappe- zjn wel en wee, zjn rjkdom en armoede
m oest voorafgaan.Behalve M arœ noem en wpRodbertu a1seenverkondigervan socialistische

ljke vrjheid op elk gebied,wanneer eene niet langer afhankeljk zjn van zjne vljt,
bestaande maatschappeljke gesteldheid ten overlegen spaarzaamheid,- wannrerdegeval neigt en eene nieuwe n0g geboren moet stadige mededinging het individu nletlanger
worden.Hj heeftgezochtaan tetoonen,dat noodzaakt t0thetbepeinzen der vraag:langs
de antieke maatschappeljke toestand onder welken weg zullen mjne pogingen de v00rde Romeinsche Keizers gevolgd is door een deeligste ultkomsten leveren? Op de eerste
tjdperk van onbegrensde vrjheid, hetwelk vraag antwoordt de staathllishoudkunde,dat
echter voor de nieuwemaatschappeljke vor- alleenvermeerderingdervoortbrengingdemaatmen der midddneeuwen plaats maakte.O0k schappeljkeongelegenheid verhelpen kan,dethansbestaande maatschappeljke vrjheid, voorts dat eene nieuwe verdeeling de bezitde heerschappj deronbeperktemededinging, terg geenszins gelukkig z0u maken.Vermeeris volgens hem een overgangstoestand,waar- derde voortbrengi
ng zalweliswaarde ongeaan eene nieuwe sociale organisatieeen einde ljkheid in bezlt niet wegnemen,maar den
zal maken. De thans bestaande wetgeving toestand van alle klassen der maatschappj
begunstigt het kapitaal en legthetgrondbe- op voldoendewjzeverbeteren.Bj de tweede
zit en den loon-arbeid aan banden.Doch ook vraag wordt opgemerkt, dat het gocialism us
Rodbert- deeltnietmede,waarin de nieuwe hen, die t0tnu t0e over hun verm ogen kon-
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4en beschikkenj veranderen wi1 in bestuur- een Poolschen edelman;hiernverlee;hj den
ders van een gemeenschappeljk vermogen, 3den Maart1604.
De voornaamste zetel der Sodnianen was
en datJuisthierdoorhetoverleg,debelanp
stelling, de jver vernietigd worden,zonder in den beginne Rakow ,vanwaar hunne leerwelke wj onsgeen maatschappeljken voor- stellingen zich naar elders verspreidden.Hun
uitgang kunnen voorstellen.
bloeitjd valt zamen met het einde der 16de
De noâale àYedfi: is derhalve geen bepaald en met hetbegin der lldeeeuw.Doch reeds
vraag8tuk. Onder dien naam vat men alle in 1638werden zj in Polen doordeR.Kavragen zamen, welke betrekking hebben op tholieken als Arianen op velerleiwjzen ver-

den mu tschappeljken toestand! in verband volgd en van degodsdienstvrjheid,zelfsaan

met de vraag, of door eene verandering der Israël
ieten toeyekend,uitgesloten.Toen zich
wetten de gesteldheid der behoeftige klasse, omstreeks hetJaar1657 gedurende den 00rl0g
inzonderheid die der daglooners,kan worden tusschen Zweden en Polen eenige Socinianen
wegens geleden onregt onder Zweedache beverbetrrd.
Soclëteit (Doopsgezinde), zie Doopsge- scherming hadden geplaatst, werd zulks aan
ginden.
de geheele secte alslandverraa; tcegerekend,

Sociötiets-eilanden , zie Gezelsel
tapsdlanden.
Socinianen uoemtmen deaanhangersder
godgeleerde gevoelens van LaelLns enFaustu
focïsld, die aan hunne volgelingen,de Unitariërs of Antitrinitariërs, bepaalde leerbe-

grippen en een kerkgenootschappeljkenvorm

schonken. Eerstgenoemde, Laeliun? een telg

zoodat zj nietmogt deelen in de amnestie,
aan de Hervormden toegestaan.Gedwongen,

hun vaderland te verlaten,begaven zj zich
gedeelteljk naarHongarje en Mi
'ebenbiirgen,
waarzj eehtereerstdoorhettolerantie-edid
van Jozef11 geljkeregten verkregen metde
beljdersvanandereerkendeChristeljkekerkgenootschappen, - voorts naar Silézië en

uithetaloud Italiaansch geslachtderSozzénq Brandenburg,alsmede naardeNederlanden,
was in 1525 geboren te Siéna.Hj wjdde waar zj zlch met de Arminianen (Remonzich hier aanvankeljk aan de studie der stranten) vereenigden.Uit Engeland, waar
regtsgeleerdheid en vervolgens aan die der

hun de godsdienstoefening verboden werdj

theologie, waarna hj begon te twjfelen aan vertrokken zj reed: vroeq naar Amerika.
de leer der Drieéénheid. Sedert 1547 reisde Eigenljke symbolische schrlften zoekt men
hj
in Frankrjk,Engeland,deNederlanden, bj hentevergeefs.Hunneleerstellingenvindt
Zwitserland en Dultschland en kwam te men in den pRakower Katechismus (CateZiirich met .
BullLnyer, te W ittenberg met chesis ecclesiarum Polonicarum ,1605),''uit
M elanehtkon in aanraking.Alleen de ongewone de werken van Fc-fl.
s Rocinu.g opgemaakt.
voorzigtigheid, waarmede hj zjnegevoelens Hunne leer is rationalistigehj en zj beuitsprak , beveiligde hem tegen verkettering schouwen het kerkeljk dogma der Drieééndoor de Protestanten, terwjl de lnquisitie heid als in strjd met het gezond verstand
beslag gelegd had op zjnegoederen in Italië. en met de Heilige Schrift. Christ%.gisvolgens
Hj overleed teZiirich in 1562.Denaarhem hen een mensch, die echter wegens zjne
genoemde partj erlangde ee'
hter eene veel bovennatuurljke geboorte door den Heiligen
grootereuitbreiding en vastheid doorzjnneef Geest en door wegvoering naar den hemel
Flldfl.: k%olin%œ. Deze was geboren in 1539 (raptusin coelum)ln staatwas,dermensehte Siéna, maar moestwegens kettersche ge- heid zuivere denkbeelden te brengen omtrent
voelens in 1559 zjne geboortestad verlaten. God en het eeuwigg leven.Door zjn dood
Hj woonde eerst te Lyon en begafzich in heefthj dewaarheld zjnerleera1sbloedge1562 naar Ziirich, waar hj door het lezen tuige bevestigd en tevenseen zinnebeeld gevan de letterkundige nalatenschap van zjn geven der goddeljke liefde al8 tegenstelllng
o0m volkomen in diens meeningen ingewjd tegen de oFeranden derlsraëlieten.Doop en
en bevestigd werd.Hj keerdetoenterugnaar avondmaal ztjn nuttige, maar niet volstrekt
Italië,vertoefde 12 Jaar lang aan hetHofte noodzakeljke qleytigheden. De kerkgenootFlorence en verspreidde zjne denkbeelden schappeljke inrlgtlngderSodnianenverschilt
door m iddelvan naamlooze geschriften.Toen weinig van die der overige Protestantsche
hj tegen devervolgingenderInquisitieelders seden. Men ziet, dat de m oderne theologen
veiligheid moest zoeken, begaf hj zich in van onzen tjd niet alleen de voornaamste

1574 naar Basel en in 1578 naar Siebenbiir- stellingen der Socinianen bezegelen,maar n0g
gen, om a1s scheidsregter op te treden in veel verder gaan op den door hen ingeslagen
den twisttusschen Inraneiseus.lltzritfi:en Georg Weg.
zldsAlfl over de aanbidding van Christws.
Sociologie (De)ofde leervan hetmaat-

Daar zjneuitspraak wegenszjnevrjzinnige schappeljk leven,behelstde natuurkundeof
gevoelens geen ingang vond,vertrok hj in liever de physiologie der menschheid. Haar
hetvolgendejaarnaarKrakau,doch 0okhier naam is het eerst door Comte en vervolgens
wilden de Unitariërs hem nieta1s geloofsge- door Speneer gebezigd. Volgens die beide

noot erkennen, daar hj nietalleen den kin- schrjvers vormt de sociologie de kroon der

derdooy,maaro0k den wederdoop afkeurde. door hen gerangschikte reeks van positieve

Eerst ln 1603 werd het anabaptismus door wetenschappen, waarin elke voorgunde de
de gemeente derUnitariërsverworpen.k%oeinus basis vormt van iedere volgende.Zj omvat
woonde sedert1587 wederte Krakau enbegaf (
volgens Comte) in klimmenden rang dewiszich in 1598naarLuclawice bj Krakaunaar kunde, de sterrekunde, de natuurkunde en
15*
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de scheikunde a1s wetenschappen van het0n- trekkeljkheid voor de meest verschillende
bewerktuigde,en de biologie en de sociologie personen en verkeerde metvelejongeman-

a1swetenschappen van hetbewerktuigderjk. nen, die eene belangrjke r0lvervulden op
De biologie behandelt in het algemeen alle staatkundig gebied. O0k schitterendq, maar
levende voorwerpen,planten,dieren en men- zeerjdelepersonen,zooalseenAldbfc#eden
schen,nameljk dezelaatsten a1sindividuën, zelfseen Critias,wisthjteboejenenachting
terwjl de sociologie hen beschouwtalsver- in te boezemen.Zjnedegeljkheidopenbaarde
bonden met hunne medemenschen, als een

zich niet alleen in woorden maar 00k in

maatschappeljk geheelmet bepaalde wetten daden;hj nam deelaan drieveldtogten,naar
voorzjn leven en zjne ontwikkeling.Geljk Potidaea, Delium en Amphipolis, en legde
de natuurkunde des hemels aan die der daarbj eene ongemeene dapperheid aan den
Aarde, de natuurkunde van het onbewerk- dag.Doch Jt
list zjne aansgoring t0tdeugd
tuigde aan die van het bewerktuigde, z00 in dagen van bedorvenheid,Juistzjnepoglnmoet 00k de pnatuurkunde van het individu'' gen,om de jeugd van deuitspattingen der
aan die van het geslacht, voor zoover dit zedeloosheid te brengen t0t de verhevene
eene gezellige vereeniging vormt,voorafgaan. werkzaam heden des geestes, waren oorzaak

Rpeneer wjkt hiervan af,door tusschen de van zjn marteldood.DeSophisten en staatkundige drjvers bragten eene aanklagttegen
ylaatsen (welke bj Comtealsphrenologieéén hem in; zj beschuldigden hem , dat hj de
1s met de physiologie)en op een en anderde Jeugd verdierf en andere goden dan die van
ethica tedoen volgen.Denatuurljkeontwik- den Staat verkondigde. A1s zjne beschuldibiologie en de sociologie de psychologie te

kelinqswet dermenschheid,wiervoorstelling gers worden genoemd de dichter M elit%n,de
den lnhoud uitmaakte der sociologie en de
plaats inneemt van de yphilosophie der geschiedenis'', openbaart zlch volgens Comte in
hetdrietaltrappen van beschaving,den theologischen,metaphysischen en positieven,doch
volgens Speneer in eene gestadige ontwikke-

lederkooperen demagoog Anyt- en de rhetor

Lyeon. Hj verdedigde zich op eenemoedige
en waardige wjze,doch zonderzjneregters
te verschoonen.Nadathj met eene geringe
saeerderheid veroordeeld Nvas en nu volgens

een oud rebruik zjne straf bepalen moest,

ling,in een voortschrjden van hetlageret0t weeshj dltvan dehand çn deedspottenderhet hoogere. Bunkle, Leeky,Draper, Tylor, wjsden voorslag,datmenhem t0tl00nzjner
Lel
resen anderen zjn verdergegaan op dien verdiensten in hetPrytanéum mogtopnemen.
weg. Comte beschouwt Kantwegensdiensge- Daaroververontwaardigd,veroordeelden zjne
schrift:pldee zu einerallgemeinenGeschichte

regters hem metgroote m eerderheid terdood.

in W eltbiirgerlicher Absicht (1784)''alsden Volgens hetgodsdienstig gebruik,hetw elk de
voorlooper van deze rigting.

voltrekking van een doodvonnis ongeoorloofd

S6crates, de beroemdsteGriekschewjs- achtte vöördat het naar Delos gezondene

geer,een zoon van den beeldhouwer Ropkro- DHeilige schip'' was teruggekeerd,vergunde
lïycsl.
ç en Van de vroedvrouw Pl
taenarete, men hem n0g30dagenteleven.Gedurendedien

werd geboren te Athene omstreeks hetJaar tjd sprak lltjin de gevangenis metzjnevol469 vpör Chr. Hj oefende zich eenigen tt
jd gelingen overwjsgeerige onderwerpen,inzonin de werkplaats van zjn vader en eene derheid overden dood.H etaanbod van Crito,
groep aan den voet van den trap,welkenaar hem de deuren der gevangenistedoen openen,
de Acröpolis voerde, werd als van hem af- weeshjvan dehand.Metdegrootstekalmte

komstig beschouwd.Eerlang echter gaf hj
kosteloosonderwjsin den vorm van gemeenzame gesprekken; tevens zocht hj onafhankeljktebljvendoorzjnestoFeljkebehoeften
t0thetvolstrektnoodzakeljketebeperken.Men
zef't,dathjdageljksslechtseenigeobolen(stuivers) daartoe gebruikte en o0k nagenoeg geen

dronk hj den gifbeker en overleed in 399,
in den otlderdom van omstrecks70Jaar. Tot
in den Jongsten tjd toe is de verhouding van
Sôerates t0t de Sophisten op eene zeer verschillende en w el eens op eene zonderlinge

wjze voorgesteld.Zekeris het,dat vele van
zjne tjdgenooten hem als een sophist bevermogen bezat. Intusschen heeft men 0m- schotlwden,bjv.Aristôphanesin hetdrama:
trent zjne middelen van bestaan geene ge- De wolken''. O0k heeft Hegel ten onregte
noegzame zekerheid, en het vermoeden ligt beweerd,dat de Athenersmethetvolsteregt
voor de hand, dat hj eenige ondersteuning hetdoodvonnisoverhem haddenuitgesproken.
genoten heeft van zjneaanhangers,alsmede Hçt groote gewigt van het optreden van
dat die ondersteuning vermeerderd werd door ,
9oc
'rates is gelegen in de opwekking, door
de verdiensten van zjne Xantippe, die ten zjneleeren vooraldoorzjndoodveroorzaakt.
onregte al8 een toonbeeld van boosaardigheid Zjn voortreFeljkeleerling,deedeleenschranen kjfzucht wordt voorgesteld.Te midden dere Plato, heeftin werdldberoemde zamenvan de beginselloosheid der Sophisten en spraken het karakter en de gevoelens van
Van de algemeene bedorvenheid van het zjn meesteri
n een dichterljk gewaad,maar
privaat en openbaay leven der Grieken tevens naar waarheid voorgesteld.Eene zeer
onderscheidde zich 8oe
'rcfd.v in alle opzigten eenvoudige,maarJuistdaarom hoogst bçlangdoor voortreFeljkheid van leer en wandel rjke schets van den omgang van 8Jcrcfd.
v
en door eenejverigeverdedigingdereeuwige met zjne leerlingen bezitten wj in de pMebeginselen van regten zedeljkheid.Doorde morabilia''van Xenoqhon,die desgeljkst0t
vastheid van zjn karakter en de helderheid den kring zjner vrlenden behoorde. Daar
7an zjn verstand bezathj eenegrooteaan- tglcrcfd: zelfgeenerleigeschrift heeftnagela-
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ten,ishetmoejeljk,zjneleervastteBtellen. Duideljk is het intussehen, dathj de
wjsbegeerteafriepvanharehoogestandplaats
en overbragtnaarhetqebiedderzedeljkheid,
np deze wjze eenenleuwe rigting volgend.
Zjne methodebestond in eene soortvancritiek overdezedeljkebeginselenaan dehand

wjsbegeerte ontwikkelden.De denkbcalden

kend,en zjne eigenaardigewjzevan behandeling der onderwerpen draagt 00k thansn0g
den naam der Socratische methode.Hj zelf
verzekert van deze: dat zj a1s eene soort
van verloskunde moet dienen, om denkbeelden aan hetlichttebrengen,en dathjalzgo

koorljk dal,142 Ned.elboven de oppervlakte der zee.Het is docreen zjtak naar

vaardigheid, om zich op het standpunt te

zigd tot baden als om hette drinken.Voorts

van So
'cates leertmen voûral kennen uit de
drie zamenspraken van Plato, bestempel;
metdenamen:rcrito'',rphaodo''en pApologia
Socratis''@
Soda,zie onder Natriwm.

Soden is de naam van eenebadplaat:in
der ervaring. DoorArht6teles wordthem de het Pruissische regéringsdistrict W iesbaden,
invoering der inductie en der deinitie toege- aan den voet van den Taunus, in een beHöchst met den 'raunus-spoorweg verbonden.
Men vindt er 24 zoute bronnen met eene
temperatuur van 150- 24,50 C., een nieuw j

fraai en doelmatig ingerigtba.
dhuis,sierljke

ndelplaatsen, schoone landhuizen en 1380
o? geesteljk gebied hetbedrjfzjnermoeder wa
ultoefende.Diemethodeberustteopeenezekere inwoners. Het water wordt er zoowelgebe-

plaatsenvandegenen,dieonderwjsverlangden, is er in denjongstentjd eenebrongeboord,

van dat standpunt vraqen te doen en uitte welke water levert, dat eene warmte heeft
gaan van de onderstelllng eener volkom ene van 31OC.Vooralljdersmetlong-aandoening,
onwetendheid. De vermaarde Socratische ironie bestond in eene VoorgeWonde onWetendheid en een verzoek 0m inlichting.llaarbj
was de bekende beljdenis, dat naen niets
weet,tegenover deaanmatigingder8ophisten,

onderbuikskwalen en chronische ontstekingen
begeven zich derwaarts.

dat zj alles wisten,een belangrjk bestanddeel der Socratische wjsbegeerte.Men verhaalt trouwens o0k, dat Sôcrates juist om
diereden doûrhetorakelteDelphidewjste
der stervelingen is genoemd.Dezebeljdenis
van pniet weten''was niets anders dan eene
veroordeeling der hglle waanwjsheidjwaarmede de Sophisten bj gebrek aan degeljke
kennis praalden.Opmerkeljk en tevensraadBelachtig is het beroep van Sôoratesop zjn
Xdaemonium'', nameljk op eene inwendige
stem ,diehem bj gewigtigeaangelegenheden
waarschuwde, maar hem nooit bjstond met
een bepaalden raad. Dit daemonium , door
hem als een goddeljk wezen aangemerkt,

in de dagen van Abrakam wegens de goddeloosheid harer inwoners verwoest en nnder
de wateren der Dnode Zee bedolven.

Sodom en G om orrha,twee aloude ste-

den van Palaestina, in het'da1 Siddim ge-

legen, zjn volgens de berigten des Bjbels

Sbdoma,eiyenljk GionannidlfppipAlzzi

ofk aq
qi,een ultstekend Italiaansch schilder,
-geboren te Vercelli in Piémnnt en volgens
anderen te Vergelle,een dorp op het gebied

van Siéna,in hetjaar 1479, behoorde oorspronkeljk tot de scbool van Milaan,maar
bxagt zjne dagen grootendeels door te Siéna.
Hj schilderde op laBt van J%li%8 11 in
het Vaticaan, en Leo 11 benoemde hem tot
ridder. O0k op de verdieping van hetpaleis
cltiqi bevinden zich bevallige, welbewaarde

stukken van zjne hand,doch de bestetreft

kan beschouwd worden als het geheel van m en aan te Siéna.Hiertoe behoûren:schrisdie waarschuwende en instinetieve magten, tusgegeeseld''in hetFranciscanerklooster,w elke m en niet m et naauwkeurigheid kan de mlleilige Sebastiaan''in het muslum , omschrjven, terwjl zj een beslissenden in- de rlleilige Catharina van Siéna in onm agt''
vloed hebben op 'smenschen w il.- DeSocra- in de kapél van den Heiligen Dominic%n?tische denkbeelden deden onderscheidene wjs- en bovenal de rAfnem ing van hetKruis''te
geerige secten ontstaan,nameljk in deschool San Franceseo. Vasariisten onregte weinig
van M egara die van de voorstanders der met hem ingenomen, en dit heeftzjn roem
xedeneerkunde,- in de Cynische schoûleene zeer benadeeld. Hj overleed in den toestand
eenzjdige,ascetischerigting derzedeleer,- der grootste armoede in hethospitaalteSiéna
en in de schoolvan Cyrene die vanhetHedo- in 1554. In den laatsten ttid heeft men er-

nismus, nameljk van eene leer,welke in de kend, dat hj tot de beste sehilders van zjn
aangenam e bevrediging van allebegeerten het ttjd behoort.Daar hj nagenoeg alleenfresco's
doeldes levens zocht.De drie vertegenwoor- geschilderd heeft?is buiten Italiëbjna niets
digers van deze hoofdtakken der Socratische van zjnehand tevi
yden.
wjsbegeerte, nameljk E'
sclides, dlffdfAepe,
s Soeehoem -kale of Sogko- -kala, eene

en Aroti
pp%.
g, moet men beschouwen als vesting en tevens de hoofdstad van hetRuBvoorstandersvanverschillendexigtinren,welke sische district Soechoem ,datop 157 D geocr.

in die wjsbegeerte haar vereenlgingspunt mjlbjna 71000 inwoners telt,ligt aan de
hebben. Eene vierde school, door Philo te

Zwarte Zee en heeft eene goede ankerplaats,

Elis gesticht,was van ondergeschikt belang. maar naauweljks 1200 inwoners. Dezestad
DM rentegen omvatte Plato en later ArhtJ- werd in 1810 door de Russen veroverd en

teles het geheel de wjsgeerige 'gevoelens, voorzien metgroote magazjnen en meteene
door D6svate.%gekoesterd.- S6catenwasmeer bazax.Den Q4sten April1854,bj denadering
een wjze,dan een w/sreer,en hj heefthet der Engelsch-FranBche vloot,werd zj d00r
zud uitgeBtrooid,waarultzich vervolqensde de RuBsen ontruimd,gedeelteljk verwoesten
merkwaardigBte gewrochten der Gneksche

doordeAbchasiërsieplunderd.InSepiember
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SOECHOEM.KALt-SOEMBAw A.

1
855 landde Omarpas
ja aldaar met 00n Soelina,zie k*llna.
Turksch leger, om vervolgens naar Tiiis te
Soeloe-eilanden (De)vormeneenegroep
trekken.In Mei1877 werdzjnpgmaalsdoor in de Molpksçhe Zee,ten oosten van Celêben,
de Turken bezet,doch in Septembervan dat tusschen 1030'en 2030'Z.B.Zjbehoorent0t
het gebied van den Sultan van Ternate en
Jaak'wederdoorhen verlaten.
Soedan (Nigritië)iseen gedeelte van het tellen op 113 D geogr.mjlomstreeks1000
binnenland van Noord-Afrika. Het grenst in inwoners. Zj zjn hoog,bergachtig en met

het noorden aan de Sahara,in het zuiden bosschen bedekt, en de vruchtbare bodem
aan den Evenaar,in het westen aan de berg- levert erveelsago en rjst.HetHoofd-eilan;
streek van Senegambië en Guinéa en in het is in 1876 door deSpanjaarden bezeten bj
oosten aan de woestjn tusschen Darfoeren hetgebied der PhilippjnscheEilanden ingeKordofan en aan den voetvan hetAbessinisch ljfd.Niettemin iseen gedeeltevan dathoofdgebergte, zoodat het zich over ongeveer 16 eiland n0g altjd aan een onafhankeljken
breedtegradenen36-40lengtegradenuitstrekt. Sultan onderworpen.
Het omvat behalve het lange en breede da1
Soem adang is de naam van eene afdeevan den middenloop der Niger een aantal ling op Java in deresidentiePreanger-Regentanderegewesten,nameljk:Bambarra,Dsjinni, schappen engrenstinhetnoordenaanKrawang
Haoessa, Bornoe,Mandara, W adaï, Darfoer en Cheribon,in hetoosten aan Cheribon,in
enz.Zie voorts onder Afrika.
hetzuiden aan deregentschappen Soekapoera,
Soeleiman-pasja,eenTurkschgeneraal, Limbangan en Bandong en in hetwestenaan
geboren in 1838inThracië,ontving zjne0p- Bandong.Deze afdeeling heeftin 14districten
leiding aan eene militaire school,trad in1854 eene bevolking van ruim 200000 zielen.Het
in de gelederen,was reeds in 1862 kapitein, bestuur is er in handen van een assistentonderscheidde zich in den oorlog in Monte- resident, die er den regentter zjde st
aat.
negro,werd daarop als kommandant van een Men heeft in die afdeellng 8 warme en 16
batallon bj de Keizerljke garde geplaatst zoute bronnen. De evenzoo genoemde hoofden naar Creta gezonden, waar hj bj het plaats ligtaan den voetvan den Tampomâs,
bestormen van den berg Rovabljkengafvan 450 Ned.el boven de oppervlakte der zee.
ongemeenekrjgskundigebekwaamheid,keerde Men heeft er eene ommegaande regtbank,een
vervolgens naar Constantinopelterug enwerd landraad,eenegevangenis,een zoutpakhuisenz.
er professor in de letterkunde aan de miliSoem anap is de naam eener afdeeling,

taire school. Hj schreef in dien tjd onder- die hetoosteljk gedeelte van heteiland Mascheidenewetenschappeljkewerken,nameljk: doera beslaaten in hetwestenaanPamakasan
eene rAlgemeene geschiedenis'' in 3 deelen grenst.De oosteljkstr hoek,Tandjong Lapa
en eene pTurkschespraakkunst'',streedonder geheeten,ligt op 6059'Z.B.,en debevolking
hetbevelvan Redifpafa in Yemen,zagzich dezer afdeeling bedraagtongeveer210000 zie.

bevôrderd t0t generaal-majoor en t0tonder- len,verdeeld over399 dorqen en gehuchtendirecteur,eindeljk t0tdirecteurvan de mili- Dr hoofden voeren erden tltelvan radén en
tairesch001,welkehjnaarEuropeeschmodél mas,maar worden niet door het gouverneverbeterde en uitbreidde, en nam vervolgens ment bezoldigd. De kusten zjn moerassig,
deel aan de onttrooning van AbdoelH#i'
:.In vooral aan de oostzjde, en men vindt er
1875 werd hijdivisie-generaal(ferik)envoerde voorts vele kalkheuvels en bosschen.Devoorin den oorlog van 1876 tegen Serbië eerst naamste rivier,de Sarokka,doorsnjdtdeze
het bevelover eene divisie,daarna over een afdeeling over hare geheele lengte en is t0t4
korps,veroverde Knlasewatzen dehoogten palen boven haren mund voor kleine schepen
van Dloenis en waseen van de eersten,die bevaarbaar. Deze en eenige andere rivieren
in Alexinatz doordrongen.Nadat hj als 1id komen er uitstekend te pas terbesproejing
van de grondwetscommissie metM idhatmede- derrjstvelden.Voortszjn ertalrjkebronnen
gewerkt had, werd hj in 1877 tot moeslir en groote binnenw egen. M en verbouwt er
of opperbevelhebber van Bosnië en Herzego- vooralrjst,docho0k de veestapeliseraanwina benoemd;hj voorzag Niksitsl van le- zienljk.Hetbestuuriserin handen vaneen
vensmiddelen en viel in Montenegro, maar regent en van een assistent-resident.De evenwerd in Julj,toen de Russen in Roemelië z00 genoemde hoofdplaats ligt aan de rivier
binnenrukten teruggeroepen.Hj versloeg de Maringan en isdeaanzienljkstestadvan het
Russen bj EskiSagra,tastte hen van 21t0t geheele eiland. Men heeft er een fort met
26 Augustus vruchteloos aan in den Slipka- eene bezetting, eene gouvernements lagere
pas, waarbj zjn uitstekend leger veel te school,eene regtbank van omgang,een landld
'den had,zette 00k in Septemberzjneaan- raad,een Protestantsch predikanten een buivallen voort, werd den zden October opper- tenverbljfvan den assistent-resident.
bevelhebber van het Donau-leger en trok in
Soem atraj zie Sumâtra.
Januarj 1878meteengedeeltedaarvanachter Soem baw a, een eiland, t0t de Kleine
den Balkan terug.Bj Philippöpelwerd den Soenda-eilanden behoorend, grenst in het
16den en l7denJanuarj zjn korpsgeheelen noorden aan de Zee van Flores,in hetwesal vernietigd waarna m en hem in M aart te ten aan straat Allas, in het zuiden aan den
Constantipopel, op lastvan Reoefpafa,mi- Tndischen Oceaan en in het oosten aan Straat
nistervanOorlog,inhechtenisnam en voorden Sapi. Het ligt met het noordeljkst gedeelte
krjgsraad bragt,waartoe meerdanvoldoende op 807'Z.B,isverdeeld inde rjken Soemredenen hestonden.

bawa, Dompo,Biam en Sangar en beziteene
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oppervlaktevan Q78 D geogr.mjl.Hetwes- raakten door het overloopen der Albanésische
teljk gedeelte heeftden vorm van een scher- aanvoerders naar Kl
torsjid,pasia en doorde
pen hoek en oostwaarts strekt hetzich uit
met onderscheidene armen.In hetnoordoosten
vindt men vele diepe inhammen,van welke
de Baaivan Soembawa de voornaamste is en

rampspoedige uitkomst van den veldtogt der
Grieken, in 1822 t0t hunne ondersteuning

ondernomen, in groote ongelegenheid; zj

moesten de vesting Soeliaan de Turken over-

in den oostmoesson eene qoede ankerplaats leveren.omstreeks3000 Soeliotenwerdentoen
vormt.De bodem van hetelland isbergachtig op Engel
scheschepennaarCephaloniagebraqt,
en vulcanisch; de bergen zjn er steil en terwjldeoverigeneenewjkplaatszochten m
sommigen bereiken eene hoogte van bjna het gebergte.Velen van hen namen deelaan
2000 Ned. el; de Tambora eene van 3000 den Griekschenbevrjdingsoorlogen klommen
Ned. e1. Laatstgenoemde,een vulcaan,heefl laterop t0t hooge waardigheden,zooals Wpzbj zjne uitbarsting van April 1815 om- zleï: en Tzavfllas.
Btreeks 12000 menschen doen omkomen en
Soenda-ellanden ig de de naam van de
de rjken Tambora en Papekat verwoest. eilanden, welke zich in de Indische Zee van
Daardoor werd de plantengroei van het ge- het schier-eiland Malakka tot aan Nieuwheele eiland nagenoeg vernietigd. In 1836 Holland uitstrekken.Zj tellen op 31631 D
deed er zich eene aarbeving gevoelen, en geogr.mjlruim 26millioen inwonersjonder
in 1860 had er eenç uitbarsting plaatsvan welke zich sleehts 50000 Europeanen bevin-

den Goenong Api. Op enkele plaatsen is het den, en Yiorden verdeeld in Groote Soendaeiland met zwaarhoutbegroeid,en menheeft eilanden, nameljk Sumâtra,Java, Bornéo,
er in hetalgemeen fraajehoutsoorten.Groote Celébes, Banka en Biliton, en in Kleine
verscheurende dieren zjn er nietaanwezig, tsbdzl#tx-dïlcl#ezl, van welke Bali, Lombok,
doch in de bosschen vindtmen erwildezwj, Soembawa, Flores, Sandelhout-eiland, Adanen,herten en wilde katten.Vôôr de uitbar- nara, Solor, Savo,Lomblen, Pantar,Alor,
sting van 1815 had men er eene bevolking Ombaai, Timor, Samao, Kambing,Rottien
van 170000 zielen, doch dit aantal was in Daw de voornaamste zjn.Aldeze eilanden
1847 tot ruim 74000 verminderd.De inboor- zjn vulcanisch van aard en door smallestralingen behooren t0t den Maleischen stam en ten van elkander gescheiden.De bodem is er
komen meer overéén met de bewoners van in hetalgemeen vruchtbaaren deplantengroei
Celébes, dan met die van Java en Sumâtra. welig.De saizoec n zjn er zeerregelmatig;
De meest beschaafde bewoners zjn er M0- de westmoesson waait er van Novembert0t
hammedanen,terwjlin hetgebergten0gvele April en de oostmoesson Van April tot N0-

Heidenen gevestigd zjn.Van den landbouw vember.Dezeeilanden zjn nagenoegallen0nwordt veel werk gemaakt,en rjstiserhet derworpen aan hetmiddelljk ofonmiddelljk
voornaamste gewas.O0k worden er velepaar- gezag van Nederland.- Straat &%:4#g is de
den uitgevoerd naar Java. - Roembawa is zeeëngte tusschen Sumâtraen Java.Zj vervoorts de naam van eene rjke en groote bindt de Indische Zee met de Java-zee en
kampong op gemeld eiland aan Straat Allas. bevattweemerkwaardigevaarwaters.Schepen,
Hier is de Sultan van Soembawa gevestigd. van Bengalen ofEuropa naareene derhavens

Debevqlkingbedraagterongeveer6000zielen. van Java bestemd, kiezen gewoonljk het
Soehoten is de naam van een Albanési- vaarwatertusschenhetPrinsen-eilandenJava's
esthoek (BehoudenPassage),terwjlschepen
Bchen volksstam ,qevestigdin hetzuiden van W
het paslalik Janlna, het oude Epirus. Zj uit straat Banka het vaarwater kiezen tusstammen af van een aantal huisgezinnen ,die sehen Prinsen eiland en Sumâtra. Stroomen
in de 17deeeuw aan deverdrukkingderTurken en winden zjn er echter dikwjls ongunzochten te ontsnappen in het gebergte van stig, zoodat van dien regel m oet worden
Soeli, in den omtrek der stad Parga.Zj be- afgeweken. Het naauwe gedeelte begint
hooren t0t de Grieksch-Katholieke Kerk en tusschen kaap Lesong en het eiland Krabezigen deGrieksche en de Albanésischetaal. katao, waar de breedte 17 Engelsche mjl
Behalve van de veeteelten van den landbouw bedraagt.Tussehen kaap Bangkoewan opJava
'ra isdebreedte
leefden zj van rooverj, daar zj gedurig in en den Varkenshoek op Sumat
dien omtrek aanvallen deden op de Turken tot 12 Engelsche mj1 verminderd.De straat
en voorts doorhun stelselvan verdedigingge- is 70 Engelsche mjllang.Midden in hetvaarruimen tjd staud hielden tegen deovermagt water liggen de eilanden D wars-in-den-weg
hunnervjanden.Zj bezweken eerstin 1803, en Toppershoedje. O0k heeft men er onderverlieten hunne woonsteden en trokken eerst scheidene andere eilanden.Bj Anjerop Java
naarParga,vanwaarzjdoordebedreigingen verheft er zich een vuurtoren.- Eindeljk
van Ali-pajia werden verdreven.Toen be- vermelden wj n0gde 8oendanlzen,eenvolksgaven zj zlch naar de Ionischeeilanden en stam ,die hetwesteljk gedeeltevan Javabetraden er in krjgsdienstbj deverschillende woont.Zj beBchouwen zitsh a1sdeoorsqronMogendheden (Rusland,Frankrjk,Enseland), keljke inboorlingen deslandsen verschlllen
dieerheersehappjvoerden.All-paqja,ln1820 in alleopzigten veelvan de Javanen,terwtjl
in Janina door de Turken onder Kltoerfid- hunne taaleen afzonderljken tak vormtvan
yJ#J ingesloten en door de Albanézen ver- den Maleischen stam.Men heeft:een rNederlaten,zocht hulp bj de Soelioten en opende duitsch.Maleisch en Soenth sch W oordenboek''
voor hen de vesting Kiagha. De Soelioten van A. de 1FïI#:, uitgegeven in 1841 door
gaven gehoor aan zjne roepstem ,maar ge- den hoogleeraar Roorda.
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SOENNA- SOERAKARTA.

Soenna, een Arabisch woord, hetwelk
wey ot'ri
gting beteekent, is de overlevering
omtrent Mohammed, welke als wet geldt in
zoodanige gevallen, waarover de Koran in

partieulierestoomfabrieken,scheepstimmerwer-

ven,kazernes,tuighuizen,eeneaanzienljke

bezetting,eenraadvanJustitieyeeneHervormde
gemeente m et twee predikanten,onderschei-

hetgeheelgeeneofslechtseenetwjfelachtige denescholen,eenevrjmetselaarsloge,eenmuuitspraak doet. Later is de Soenna te boek ziekgezelschap, eene liedertafbl enz.T0t de
gesteld,en zjvormtnaastdenKorandev00r- aanzienljkstegebouwenbehoorener:hetstadnaamste bron voor het godsdienstig leven huis of residentiegebouw , de Protestantsche
van den regtzinnigen Mohammedaan. De kerk,de R.Katholieke kerk,het stapelpakm eestberoem devexzam eling ondereen alsecht huis der Handelmaatschappj en hetbureau
erkend zestalisdie van ElzocFzlri(840 na van in- en uitgaande regten. O0k is er een

Chr.)onderdentitel:rEddsjâmi-essahîhtW aar- drjvend droog dok.
achtige verzamelaar)M;deze bevat7275 over- Soerakarta , eene residentie op Java,
leveringen,door den schrjveruiteen aantal grenst in het zuiden aan de Indische Zee,in
van 600000 gekozen.- Men geeft den naam het westen aan Dlokjokarta,in het noordvan Soenniten aan de Mohammedanen, die
naast den Koran de Soenna als kenbron der
godsdienst aannemen en de eerste khalifbn,
uibo6 z?
ekr, Omar en O/AAAIJ. als de wettige

westen en noorden aan de Samârang,in het
oosten aan M adioen en in het zuidoosten aan

in het noorden en westen aan de Java-zee
en aan de straat van Madoera in hetoosten
en zuiden aan de residentie Pasoeroewan en

mies,een tolk,eenhoofdregter,eenresidentieraad, enz. De Keizer is leenman van het

Kediri,en in het westen aan Rembang.Zj
bestaat uit een zestal regentschappen. Van
deze staat Soerabaja onder het onmiddelljk
bestuur van een resident,terwjl deoverige
5 onder 3 assistent-residenten gesteld zù'n.

deronbeperktemonarchie(despotismus),maar
de magt van den Vorst is er begrensd door
de bemoejingen van hetNederlandsche gouvernement,zoodatverminkende straFen zjn

Patlitan, en heeft eene oypervlakte van
bjna 113 D geogr.mjl.Zj lsverdeeld in 2
opvolgers van Mol
tammed erkennen,terwjl afdeelinren,Padlang e: Soeka-Wati,teltruim
de Sllïten deze waardigheid uitsluitend toe- 728000 lnwoners en vormt metDjokjokarta
kennen aan Alien zjnenakomelingen.Het de Vorstenlanden, welke door den Keizer of
geesteljk opperhoofd der Soenniten is de Soesoehoenan van Soerakarta en den Sultan
Sultan van Turkje.T0t hen behooren nage- van Dlokjokarta worden bestuurd.Van wege
noeg alle Mohammedanen in Afrika,Egyptej het gouvernementbevindt zich te Soerakarta
Syrlë,Tllrkje,Arabië en Tartarje,
een resident, bjgestâan door een assistentSoerabaja,eeneresidentieopJava,grenst resident,belastm etdepolicie,dooreenkom -

Ne
derlandscheyouvernementen hoofd derinlandsche bevolklng.De regéringsvorm iserdie

Het eiland Bawean behoort mede tot dit ge- afgeschaften een doorhem uitgesprokendoodwest en vormteen afzonderljk regentschag, vonnis niet volvoerd kan worden zonder bew aarin het Europeesch gezag desgeljks ln krachtiging van dengouverneur-generaal.Hj
handen is van een assistent-resident,terwjl wordt bjgestaan door een Pangeran Adipati
vöör 1857 Madoera ook eene onderhoorigheid ofRjksbestuurder,ondergoedkeuring vanhet
van Soerabaja was.De grond is er gedeelte- Nederlandsch gouvernem entbenoemd;deze is
ljk vlak,gedeelteljk heuvel-ofbergachtig. tevens kolonel-kommandant van een legioen,
O0k de noordeljke helling van den Ardloeno dat door het gouvernement bezoldigd wordt.
behoort totSoerabala.De voornaamsterivie- Ileze residentie vorsateene door bergen inge-

ren zjn erdeSoloendeKedirie.Hetklimaat sloten kom.De voornaamste toppen zjn er
is er niet ongezond,en t0t de voornaamste de Lawoe (3500 Ned.elhoop op degrenzen
voortbrengselen behooren er: rjst, koëj, van Madioen, de Merbaboe (bjna even zoo
suiker,indigo,tabak,katoen en klapper-olie. hoog) op de grenzen van Samârang, en de
H ier en daar w ordt veel zoutgewonnen en Merapi, slechtswei
nig laqer,gedeelteljk tot
kalk gebrand,terwjlvisscherj en scheeps- Kadoe behgorend. Het kllm aat i8 er in het
bouw ert0tde middelenvan bestaanbehooren. al
qemeen gezond.Nabj den Lawoeheeftmen
Men heeft er vele en goed onderhpuden we- mlneralebronnen en sljkbronnen,elderszoute
gen, en omstreeks 11/: millioen inwoners, bronnen en 00k eenige kleine meren.Devooronder welke zich ruim 4000 Europeanen be- naamste en tevens éénige bevaarbare rivieris

vinden. - De hoofdplaatn Soerabaly ligt aan erdeSolo-riviermetharetalrjkezjrivieren,
den Grooten W eg en aan de KaliMas,welke welke uitstekende diensten bewjzen t0tbedoor de stad stroomt. Deze telt met hare syroejing der rjstvel
den.Men heefterveel
voorsteden ongeveer 130000 inwoners. Het tlmmerhout, en t0t de voornaamste uitvnerar
t
i
kel
e
n
behoor
en
oudstegedeelte,opHollandschewjzegebotlwdy
0r: rjst koëj,suiker,
ligt ten westen van de KaliMâs en is door indigo, maïs,tabak,thee,vruchten,zadels,

den Grooten W eg ineen noordeljk en zuide- tuigenen gebatiktekleedles terwjlerlinnenj
ljk gedeeltegescheiden.Tusschen dezeEuro- laken,meubels,glas,porselein,jzer,staal,
pésche wjk en de vestingwerken,die dege- goud,zilver, was,gambir,syecerjen,paarheele stad omgeven, liggen inlandsche kam- den, runderen, gedroogde vlsch en st
erke
pongs. D e citadélPrins H endrik ligtop den dranken worden lngevoerd. De Javanen der
oosteljken oever der KaliMâs.Men vindt te Vorstenlanden zjn hoogmoedig en minder
worpen dan die der overige regidentiën.
Soerabajaeenartillerie-constructiewinkel,eene onder
fabriek van stoomwerktuigen voor demarine,

De l
toof@taatsSoerakarta,doorgaansS:1n

SOERAKARTA- SOEW AROW .
genoemd, ligt aan het vereenigingspunt der
S010- en der Pépé-rivier in eene vlakte tusschen de bergen Merapi en Lawoe.D00r de
kraton van den Soesoehoenan iserhetAloenAloenplein in twee gedeelten gescheiden en
op e1k gedeelte heeft men twee heilige

waringie-boomen,alsteekenen vanvorsteljke
magt. De kraton heeft een aanmerkeljken
omvang en onderscheidene vertrekken. Ten

noordoosten van hetAloen-Aloenplein verrjst
de Europésche stad.Devoornaamstegebouwen
zjn er: het residentiehuis, de woning van
denRjksbestuurderendeProtestantscheKerk.
Voortsheeftmen ereenegouvernementslagere
school, de kazerne der Keizerlt
jke ljfwacht,
een Belaouwburg,eene sociëteit,eene kweekschoolvan onderwjzers,eenemoskee:en in
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Fridp en vervolgens aan de 8tadhouder: W !-

lem IV en F.In 1795 werd hetbj de d0meinen gevoegd, en in 1817 door de StatenGeneraalgesehûnkenaandenPrinsvanOrJ4#
wegens door hem betoonde dapperheid bj
Quatre-Bras en Waterloo.Vervolgenskwam
het doûr eroating in hetbezitvan prinsHentfrià der Nederlanden?terwjl hetthans t0t
zjnenalatenschap behoort.
Soet (Jan)ofZoet,een.Nederlandscht00neeldichter, geboren te Am sterdam den 6den
Maart 1608,toonde zich een jverig voorstander van het Huis van Orahl'e en alzoo een

tejenstandervan denraadpensionarisdeWiff.

Hg overleed den llden Januarj 1674. Van
zjne geschriften vermelden wj:rlledendaagsche Mantel-eer,voorstellende de grote geldin hetmidden der stad hetgrootefortVasten- suchtdeserbedorveneeuwe(1636)'',- olochem
burg, door eene breede gracht omgeven en

Jool,oftejaloersche Pekelharing (1636)''treurspel (1640)'',- m'
rhimoklea, treurspel
(1641)1',- pzabynasa(1648)'',- pKornelia
Bentivogliot
'geluckigeongelucken(1650)'',en rllelen Heemel(1675)''.
Soeteboom (Hendrik Jacobs),o0k we1

met dertig kanonnen gewapend.Erzjn 0m- DChlorindeenDambise(1640)'',- rolimpiasj
streeks 150000 inwoners.

Soesdal ofSsoesdal,eenearrondissementshoofdstad in het Russische gouvernement
W ladimir, vindt men reeds in 1024 in de

kronieken vermeld. Zj wasonderJoerl
j.
DpIgoroekl
j dehoofdstad van een zelfstandig vorstendom ,totdat dienszoon ztjftzetelvestigde
te Wladimir.In1390vereenigdeWasill
j,grootvorst van Moskou, het gebied van Soesdal
met het zjne,en in de 13deeeuw werd de
stad tot dxiem aal t0e door de Tartaren geplunderd en verbrand.Tegenwoordig zjner
25 Grieksch-Russische kerken,4 kloosters en
ruim 7000 inwoners. Te voren was ztjeene
deraanzienljksteen rjkste koop-enfabrieksteden van Rusland,doch zj heeftzich niet
kunnen herstellen van de herhaalde verwoesting. Er zjn 6katoenfàbrieken en van ouds
bloeiterdewarmoezerj.
Soest, eene arrondissrmentshoofdstad in

Zoeteboom ofeenvoudig Zoet ofSoetgeheetenj
een Nederlandsch gesehiedkundige,geborente
Oost-zaandam in 1616,wasboekhandelaarte
Amsterdam en overleed aldaar omstreekshet

jaar 1678. Hj leverde: pBeschrjvinge van
Oud-zaendenenz.(1640)'',- pBataviseEnéas
enz.,treurspel(1645)'',- psanerdamsBloemecrans(1645)''.- r'
tKleyn lusthoflev0lvan
bruiloftszangen enz.'', - rOp-en nedergang
van deoudekoningljkeenloFeljkeAnsestadt
Stavoren enz.(1647)'',- pDe Nederlandsche
beroerten en oorlogen omtrent hetIJe enaaa

de Zaen (1658 en laterl'',- mDe soetstemmende Zwaane van W aterlandt (16584'', rDeZaanlantsArkadia(1658!2dedruk1701)''j
hetPruissische xegéringsdistrict'
Arnsberg,ligt - rvroensbegin,middenenelndeenz.(1661)'',
in eene vruchtbare vlakte aan den W estfaal- - rDe historie van W aterlandt (1661)'',schen spoorweg, van welken hiereen zjtak HetrNederl
ant:Schouwtooneel(1678)''enz.
uitgaat naar Dûrtmund. Men heeft er eene
Soew alki of Ssoewalkl, een Russisehregtbank, 6 Protestantsche kerken, eene R. Poolsch gouvernem ent,in hetwestenaanPruisKatholieke domkerk , een gym nasium , eene sen en voor 'toverigeaan de gouvernem enten
kweeksehoolvooxonderwjzers,een doofstom- Kowno,W ilna,GrodnoenLomshagrenzende,
men- en blinden-instituut, een groot aantal telt op Q28 D geogr. mt
llomstreeks 524000
fabrieken, veel land- en tuinbouw ,een gar- inwoners, meestal R. Katholieke Polen. De
nizoen en ruim 13000 inwoners.In dem idden- bodem is er vlak en met vele w ouden en
eeuwen was Soest eene der aanzienltjkste en m oerassen bedekt,hoewelmen er o0k goede
rjkste hanse-steden met eene bevolking van bouw- en weilanden aantreft.- De evenzoo

60- t0t 70000 zielen, terwjl haar stadsregt genoemde l
toofdstad, aan den oevervan het
(1144- 1165 te boek gesteld) in veleandere W igrische M eer gelegen, is regelmatig gesteden tot voorbeeld diende. Soestw erd be- bouwd,heeftgoede inrigtingen van onderwjs
schouwd als de hoofdstad van hetlandEngern en een levendigen handelen teltbjna 16000
in hethertogdom Saksen,en na 1180waszj inw oners.
een taistappel tussehen de aartsbisschoppen

Soew arow (Alexéi Wasiljewitsl? rraaf

Van Keulen en onderscheidene wereldljke van Soewarow-Rymnikski,prinsItall
jshjof
vorsten.

Roeworow# een vermaard Russisch veldheer,

SoestdMk isdenaam van een vorsteljk geboren den Qssten Nnvember 1129 inFinlan;

lustverbljf in de Nederlandsche provincie uit een Zweedsch geslacht,nam deelaanden
Utrecht,in de gem eente Baarn.Het werd in Zevenjarigen Oorlog, zag zich in 1762 be1674 gesticht door Willem III '
pcs Oranie, noemd t0t kolonel van het Astrakansche reaan wien de Staten het regtsgebiedindeheer- giment grenadierB,voerde bj den Poolsehen
ljkheden Soest,Baarn en ter Eem ,later00k opstandvan 1768hetbevelbj debeBtorming
dat indebeideEemnessen,haddenopgedragen. van Krakau, rukte overwinnend voorwaarts
Na zjn dood verviel het aan Joan '
rïlld- tot Lublin en keerde na de eerste verdeeling
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vanPplen alBgeneraal-malonrnagrPetersburg
terug. In den oorlog tegen de Turken zegepraalde hj in 1774 bj Kosloedgi.Na zjne
bevordering t0tluitenant-generaalontving hj

Rymnik. - Diens zoon Aleœqnder 2#H #.#-

tober 1781 behaalde hj bj Kinburn eene
overwinning op de Turken,- voortsin 1788,
gesteund door de Oostenrjkers onder den
yrinsran&Jk,
:d>-Cob%ry,bj Fokslani,alsmede
ln 1789 aan de Rymnik,weshalve hj den
eernaam van Ilymniknkiontvingent0tDuitsch
en Russisch rjksgraafverheven werd. Den
22sten December 1790 veroverde hj stormenderhand de vesting Ismaïl enJoeg erde inwoners over den kling. Na het sluiten van
den vredewerd hj gouverneurvan Jekaterinoslaw , de Krim en de veroverde ge&vesten
aan den mond van de Dnlestr en bleefeenige
Jarenin Cherson,waarhjdekustverdediging
in orde bragt. Aan den Poolschen opstand
van 1794 maakte hj spoedig een einde door
deebestorming van Praga en de innemingvan
W arschau, waarna hj' bevorderd werd t0t
generaal-veldmaarschalk.Hierop begafhjzich
naarzjn landgoed Kantslanskiinhetgouver-

infanterie,adludant-generaalen lid van den
Rjksraad.
Sofala, een Arabisch woord voor rHet
lage land'',is een kustgewest van oosteljk

lastte, welke met de Oostenrjkers in Italiö
tegen de Franschen zouden strjden.Hj versloeg laatstgenoemden den z7sten April bj
Cassanp,den 17den,18denen 19denJulj aan

Kiloa.ZjbragtendezeendenaburigeKaFers

bazend groote moejeljkheden en kostte hem
het derde deel van zjn leger, de grootste
helft van zjne paarden, alle lastdieren,benevens het geschut en een trein.Toen hj
eindeljk het dalvan de Rjn bereikte,ontving hj hetberigt,datde Bondgenooten inmiddels bj Zi
irich door M assêna, aan de
Linth door 8o.lt en bj MollisdoorMolitor
warengeslagen.Hjaanvaarddederhalvedoor

mede de bouwvallen van Zlmbable, zoodat

aitn
'
jz
gp-lrpo-Ay-lik.
skï,prinsItal#H,ge-

boren in 1805, een Russisch staatsman en
generaal,diende in den CaucasuseninPolen,
in 1780 hetbevel,tegen de oproerige volken werd meermalen met zendingen belast naar
in den Caucasus te velde te trekken; dââr Duitsche Hoven, zag zich in 1848 benoemd
bragthj na bloedigegevechten de Lesghiërs tot gouverneur-generaal der Oostzee-provint0t onderwerping en werd t0t generaal der ciën,in 1861 t0tmilitair gouverneur van Peinfanterie en t0t gouverneur der door hem tersburg en in 1866 t0t inspedeur-generaal
veroverde gewesten benoemd. Den lsten Oc- der infanterie. Htjwerd tevensgeneraalder

Afrika. Het strekt zich uit van de Sambesi
t0taan de Delagoa-baaien be8taatuitvlakke
oeverlanden met de daarvöör gelegene groep
der Bazaroeto-eilanden en eeneverder in het
binnenland gelegen bergstreek. Onderscheidene rivieren, van welke de Bazi,Sabia en

Limpogo de voornaamste zjn, storten zich

hier ult in den Oceaan en overstrpomen er

telkenJarehetland.Degrond iserlangsde
kustzeervruchtbaaren levertervooral:rjst,
orseille, indigo, kaoetsjoek. suikerriet en
k0ëJ. In het binnenland bevindtzich veel
goud, koper en jzer, en de inboorlingen
(KaFers) brengen erveelivoornaardekust.

De Portugèzen,die tegen heteinde der 15de
eeuw deze kusten ontdekten en in bezitnanementNowgorod,totdatin 1799keizerPawl m en, vonden er Arabische volkplantingen,
hem met het opperbevelover de troepen be- die afhankeljk waren van den Sultan van

t0t onderwerping en gaven aan de nieuwe
bezitting den Daam Van koningrjk Alqarve.
Yanhier ondernamen zj,inzonderheid ln de
gten in hetbinde Trebbia en den 15denAuqustusbj Novi, 16de eeuw ,onderscheidene toKa
veroverde Alessandria en vergoeg in den ttjd nenland,naar degoudrjke ferstaten Af0van 5 maanden den vjand u1tgeheelOpper- karanga en Monomotapa. Het verstnaar het
Italië. Daarop trok hj naar Zwitserland,om binnenland liggen in Sofala de goudmjnen
zich met Korsakow te vereenigen. Zjn togt van M anika, voorts onderscheidene in 1871
over de St.Gotthard ging vergezeld met ver- door Karl AllcA ontdekte goudmjnen,al
s-

Graauwbunderland den terugtogt naar ltalië
en vandaar,als generalissimus van alle Russische legers,in Januarj 1800 naarRusland.
N0g vöör zj-n terngkeer echter vielhj wegens verwaarloozing van weinigbeteekenende
Keize
ie
rke
ltike
ljke
di
nent
so
tb
ee
st
vaend
leninongenade,bereikte
ill
den zden Mei 1800
Petersburg,en overleed aldaar den 18den Mei

daaraanvolgende.Alezander I deed te zjner
eere in den keizerljken tuin derhoofdstadeen
reusachtig standheeldverrjzen,en de Brief-

wisseling van Soewarom over den RussisehOostonrpkschon veldtogt van 1799'9ie door
Ton FlcA.gin hetlicht gezonden.- Zjnzoon
Arkad#2IezJï'
u)6f:.
/Roewarow,geborenin 1783,
nam deel aan den veldtogt van 1807,werd

m en Sofala reeds in de 16deeeuw voor het
land Ophir hield. - De stad Sofala aan het
kanaalvan M ozambique iseene zeervervallen
plaats met slechts 1200 inw oners.

Softa isin Turkje de naam van een stu-

dent in de godgeleerdheid. De softa's zjn
afkomstig uit de geringste volksklasse en

verkeeren gedurende den studietjd in de
grootste bekrompenheid. Zj moeten onderscheidene examens aieggen vöôrdat zj den
titelvan rmolla''en eene aanstelling alsgees-

teljke ofalsregtererlaugen.In denJonysten
tjd hebben zj 00k aan politiekebeweglngen
deelgenomen.

Sogneiord is de naam van een diep in

het land doordringenden flord aan dewestkustvan Noorwegen.Hj heeft eene lengte
van meer dan 200 Ned.mjl,eindigtin den
Lysterf
lord en is naauweljks ergens7Ned.
mjl breed en bjna overalmethooge,steile
rotswanden bezoomd.H et land8chap,datdezen
fjord omgeeft, is bergachtig,en devoogdj
Sogn behoort t0t de meestwoeste oordendes
lands. O0k de zjtakken van dezen flord

luitenant-generaal en verdronk in 1811 in de grenzen Vn rotsen, die zich loodregt ter
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hoogte van 1600 t0t 2000 Ned.elverhefen. lingen te Amsterdam , Berljn en Parjs de
Een derzj-fjorden strektzichuitt0taanden groote gouden medaille.
gletscher van Jostedalsbrs,eene reusachtige
Soissons, ecne arrondissementshoofdstad
sneeuw- en jsmassa, onderscheidene dalen in het Fransche departementAisne,ligt aan
vullende en de grootste van hetvastelandvan de Aisne,waarover eene brug is gelegd naar
Europa.
de voorstad St.Vaast, en aan den NoorderSohar is na Maskatedeaanzienljksteha- spoorweg (meteen zjtak naarRheims);hetis
venstad van het Arabisch landschap Oman; eene vesting van den tweeden rang,de zetel
zj ligtaan de Golfvan Oman en heefteene van een bisschop,heefteen paarregtbanken,
goede reede. een sterk kasteel, omstreeks een e.
ollége,eengrooteneenklein seminarium,
24000 inwoners en eene bloejendenjverheid. eene teekenschool, eene openbare boekerj
Sohl, een Hongaarsch comitaat,door de met 30000 deelen en vele handschriften,een
comitaten Liptau, Gömör, Neograd, Hont, oudhei
dkundigrenootschap,eenhospitaal,een
Bars en Thurocz omgeven, teltop ruim 51 weeshuis en rulm 10000 inwoners, die zich
D geogr.mjlomstreeks100000inwoners,meest vooralbezig houden metde vervaardiging van
Slowaken.Hetland is geheelenalmetbergen aardewerk,kaarsen en chocolade,metjzerbedektjvooralmettrachietgevaarten metaan- gieterj en met een uitgebreiden handel in
zienljke ertslagenjen de Gran kronkelt er meeltpeulvruchtenenz.T0tdemerkwaardigBte

door een vruchtbaar dal.De mjnen leveren
er:zwavel! zilver, koper,jzer,vitrioolen
kwik.00k lser de veeteeltvan grootbelang,
en m en vindt er voorts eenigen wjnbouw en

gebouwen behooren er:de hoofdkerk (uitde

Neusohl.

en wasde hoofdstad derSuëssonen,weshalve

12de eeuw),de kerk St.Léger,de kerk St.

Pierre,de overbljfselen derln 1076geBtichte
abdtl St.Jean des Vignes en het stadbuis.
onderscheidene fabrieken. De hoofdplaats is In dedagenderOudheidheettezjNoviodunum
Sohn isdenaam van tweeverdiensteljke men haar later Suëssioen eindeljk Soissons

schilders te weten:

Karl Feztlïlcst
sk
%ohn, geboren te Berljn
den loden December 1805.Hj oefende zich
onder de leiding van Rchadow, dien hj in
1826 naar Diisseldorf volgde,en behandelde
bj voorkeurantiekeonderwerpenof0ok tafe-

noemde. De Romeinsche Keizers hadden er
een paleis, zoodat er nog vele oudheden uit

die dagen gevonden worden, en bj dever-

deeling van hetFrankische Rjk (511)werd
zj de residentie van Cltlotarins 1. Op eene
rjksveryaderingteSoissonsin751werdPipi;n
reelen uit de werken van Tasso,Göth,e enz. t0tKonlng uitgeroepen,en in 833 werd LodeT0t zi
jne beste sttlkken behooren:mRinaldo zpï/k deVromeergedwongen,deKroonneder
en Armida''
1- rDe schaking van Hylas''1- teleygen.In demi
ddeneeuwen bleefzj eene
XDiana en Adaeon'', - !
?De luitspeelster''1 aanzlenljkestad,enerwerdenonderscheidene
-

rHet oordeel van Parls''1 - rRomeo en kerkvergaderingen gehouden. InmiddelB was
Julia'' - De beide Leonore's'' - en pDe zj dezetelvan afzonderltjkegraven uitvervier Jaargetjden''. Hj is een meesterin de schillende H uizen en vervieleerstin 1734 aan
behandeling van het vleeBch en in hetschep- de Fransche Kroon.A1s vereeniging8puntvan
pen van vrouwenfguren,alsmede in het ver- groote wegen werd deze stad, die reeds in
vaardigen van portretten. ln 1830 verge- 1814- 1815 eene belegering verduurd had en
zelde bj Sehadow naar Italië,bezocht ver- in 1840 op nieuw versterktwas,in October
volgensBelgië,NederlandenFrankrjk,werd 1870 door eene landweerdivisie onder den
in 1832 leeraar aan de Académie te Diissel- Groothertog van Mecklenburg ingeBloten.Den
dorfy in 1838 professor in de schilderkunst lzden van die maand nam het bombardement
aldaar,en overleed te K eulen den 25sten No- een aanvang, en na eene hardnekkige vervem ber 1867.
dediging moestzj zich 3 dagen daarnaoverW ilhelm zgoFls,een neefvan den voorgaande geven, waarbj 4600 gevangenen en 128
en geboren te Berljn in 1830.Hj vertrok in stukken geschut in handen der Duitschers
1837 naar Diisseldorf en ontwikkelde zich vieleq.
Soza M oenek is de naam van een plantenonder de leiding van ztin o0m,waarna hj
zich op reis begaf.Hj schilderde aanvanke- geslacht uit de familie der Vlinderbloemigen.
ljk historiestukken,zooals:rchristus bjden Het heeft slechts ééne soort, S. hispida

storm op het meer (in hetstedeljk muséum

teDi
isseldorfl'',- pchristusop denOljfberg
(teJauerin Silezië)'',- en nGenoveva'',maar
bepaalde zich vervolgens btJ
'hetgenre.Zjne
llGe
wetensvragen (1864,in het muséum te
Karlsruhel''
, - en vooral zjn rconsult bj
een advocaat(1866,in hetmuséum te Leipzigl'' worden zeer geroemd. Daarop werd
hem een groot stuk besteld voor hetPruissisch NationaalMuséum,en hj leverdedaarvoor: rDe avondmaalsviering van eene aanzienljkeProtestantschefamilie''.In1874werd
hj leeraar aan de schilder-académieteDiiBseldorf.Hj is1idderAcadémieteAmsterdam

M oenck (DolichusSola L.t,eeneéénlarige,in

China en Japan te huis behoorende, maar
thans 00k in geheel Zuid-Azië gekweekte
plant. Deze heeft een stengelter lengte van
1 Ned.e1,langgesteelde,drietallige bladeren

en klçine, t0t trossen vereenigde bloemen.
De zaamgedrukte,ruigharige peulen bevatten
3- 5 niervormige, witte of bruine boonen,

die zeersmakeljk zjn en vooralt0thetbereiden van de pikantq saus dienen, welke
onderdennaam van solaalgemeenbekendis.

Die bereiding geschiedt door de gekookte
boonen met gerooBte gerst gedurende 2 of3
maanden in zout water te laten liggen en een
en te Stnkholm en verwierf op tentoonstel- en ander dan uit te persen.Hetbruine vneht
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wordtvoortBin kruikenofQesschengegotenen
in delxhandelgebragt.

soms aan de toppen zamengegroeid,meteene

overlangsche spleet of met een 4ataan den

S6koto of.Saekatoe is de naam van een top openspringend. Het vruehtbeglnselis b0rjk der Fellatahs in hetwesteljk gedeelte venstandig, z-hokkig of onvolkomen 4-hok-

van Soedan(Afrika).Hetgrenatinhetnoorden kig en heeft in den binnenhoek der hokken

aan de Sahara,in het oosten aan Bornoe en eene dikke,m etveleamphitropezaadknoppen
in hetwesten aan Gandoenomvathetgrootste bezette placenta. De stamper is eindstandig
gedeelte van Haoessa Met eene oppervlakte en enkelvoudig, de stempel enkelvoudig of
van omstreeks8000 D geogr.mjl.Dehoofd- gelobd. De vrucht is eene bes ofeene zaadstad deslands en de resldentievan denSultan doos.De talrjke,min ofmeerniervormige

istegenwoordigW oerno.Ditrjk,datonderhet en zaâmqedrukte ofovale zaden hebben veel
beheer van de sultansBello(1819-1832)en vleezig klemwit en eene geheelofhalfcirkelAtikoe(1832-1837)bloeide,kwam daarna in vormig gebogene, zelden regte kiem. Deze
verval.- De evenzoogenoemdentad,devoor- familie telt in omstreeks40 geslachten ineer
malige hoofdstad desrjks,gelegen aan eene dan 600 soorten,die grootendeelsin de keerriviervan denzelfdennaam ,eenezjriviervan kringslanden en voorts o0k op de beide gede Niger,isdoor een muur omrinyd,regel- matigde gordels te huis behooren Vele van
ma
tipgebouwd,beziteen grootpalels,onder- haar bevatten narcotische alkaloïden en zjn
scheldene moskeeën en fabrieken,en teltruim belangrjke artsenjgewassen of gevaarljke

20000 inwoners. De eerste Europeaan, die gi
fplanten (Hyoscyamus, Datura, Atropa),
deze stad bezocht,was de Engelsche reiziger anderen wegens haarmeelgew igtige voedsel-

Clappertonq hj bereikte haar in 1824,bleef gewassen,terwjl n0g anderen t0t de sierer 7 maanden,en overleed in hare nabpheid planten worden gerekend.In onderscheidene
den l3den April 1827. In 1853 vond Bartln soorten vindtm en solanine (04sI1rlN016),00k
in de aardappelen,vooraliudekiemen,welke
haar gedeelteljk a1seen puinhoop terug.
Sokotora of Sokotra:afkcmstig van den in den kelder ontspruiten. Laat men deze
Griekschen naam DLo.
%côr%de.
gsis een eiland in trekken metazjnzuurhoudendwater,en doet
den Indischen oceaan, 220 Ned.mjl ten men het uittrekselneêrslaan met ammoniak,
oosten van kaap Gardafui, met eene opper- dan ontneemt alkohol aan dien neêrslag de
vlakte van 80 o geogr.mj16n eenebevol- solanine. Deze vormt naalden zonder kleur
king van 5000 zielen.Hetis metuitzondering of geur, maar bitter, eenigzins prikkelend
van eene smalle strook langs de kust met van smaak,lost moejeljk op in water en
hooge,t0t 1360 Ned.elzich verheFende ber- 'aether, gemakkeljker in alkobol,smelt bj
gen bedekt,karig besproeid,in hetalgemeen 2350 C.
,reageertzwak alkalisch en vormt 2
w oest en van plantengroei verstoken, m agr rjen van zouten,van welkede neutrale niet
alleen in de dalen nabj dekustvruchtbaar. kristalliséren?bitter en brandend van smaak
Dââr groejen de aloë,de dadelpalm en de zjn,in Nvater en alkoholgemakkeljk en ill
drakenbloedboom.Voorts heeft men er civet- aether ternaauwernood oplossen,terwjlm en
katten en aan het strand schildpadden. De door amm oniak amorphe solanine uit die opbevolking is er grootendeels van Arabisehen lossing kan neêrslaan. Kookt men solanine
oorsprong,metNegersen afbtamm elingen van met verdunde zuren, dan wordt zj ontleed

Europeanen vermengd.Zj houdtzich hoofd- in suiker en solanidine (C:sH4IN0). Deze
zakeljk bezig met handel,veeteelt en een laatste reageert sterker alkalisch en vormt
w einig landbouw.De hoofdplaatsis Tamarida kristalliseerbarezouten.Solanine is een zwaar
aan de noordkust. In de 4de eeuw kwam er vergif.
Solanum L.of Naehtsehade is de naam
uit Arabië eene Christeljkegemeente,die er
tot in de 17de eeuw bleefbestaan.In de 13de van een plantengeslacht uit de familie der

eeuw werdzjdoorM areoPolobezocht.Sokotora wa'
s tjdelgk van Maskate, daarop van
den Sleik van Fartah,aan de zuidoostkust
van Arabië,afhankeljk;doch in 1876werd

Solanaceën. Het omvattalrjke gedoornde en

van omstreek,150000gulden.

lendragende uitloopers,verstrooid geplaatste,

het doorEngeland aangekocht voor eene s0m

ongedoornde, vaak met klieren en haren bekleede kruiden, heesters en boomen,inzonderheid in de keerkringslanden van Zuid-

Amerika, somttjds met onderaardsche,knol-

Solanacedn i: de naam van eene twee- gave ofverdeelde,m eestalgesteeldebladeren,
zaadlobbige plantenfamilie uit de orde der en okselstandige ofniet-okselstandigebt
lscherTubiforen.Zj bevatéénjarigeenoverbljvende men,somtjds ook metalleenstaande bloemen
kruiden, heesters en boomen, met afwisselende, zittende of gesteelde, enkelvoudige,
vaak getande,gelobde ofvindeelige bladeren
en volkomene, regelmatige blgemen, die a1-

en sappige,veelzadigebessen.8.#vlcl-cr:L.

(bitterzoet) heeft een heen en weêr gebogen

ofgewonden stengel,ei-ofhartvormige,oorofliervormigebladeren,tegenoverdebladercn

leen staan of in bjschermen geplaatst zjn. geplaatste bjschermen, paarse bloemen en
De kelk is éénbladig,meestal s-spletig of5- roode,langwerpige bessen.Deze plant groeit
deelig,rad-,klok-,trechter-ofschotelvormig,
m eestalm et een s-spletigen zoom.De 5 meeldraden bevinden zich in de bloemkroonbuis
en wisselen afmetde bloemkroonslippen.De

op vochtigeplaatseninEuropa,AzldenNoord-

Amerika.De st3ngels hebben bj hetdoorbre-

ken een onaangenamen, narcotischen reuk ,

doch verliezen dezen bj hetdroogen,en onmeeldraden zjn draad- of priemvormig, de derscheiden zich door een bitteren smaak met
helmknoppen binnenwaarts gekeerd,Q-hokkig, een zoeten nasmaak.Zj bevat/n voorzeker
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solanine of eene dergeljke zelfstandigheid. veel paraënebevat,dan verBtjftzj alBpoeS.e8-lent'
- D>s.,behoort in Zuid-Amerika dig bj verlaging van den warmtegru d.
en Afrika te huis.DitgeWa: heefteen kruidSoldanella .
5.,zieAl
penklokje.
achtigen,stekeligen stengelter hoogte van 6
Ned.palm ,eironde,gaafrandige ofgezaagde,
van onder viltige bladeren, paarse, groote
bloemen en ovale, paarse, gele of w itte
vruchten,die de groottehebben van eenhoenQerei en tot het bereiden van saus en soep
gebezigd of0ok we1 geroosterd gegeten wor-

Soldeersel ofsoldeer is een metaalofmetaalmengsel,hetwelk dient om de oppervlakten van twee verwarmde stukken m etu lmet
elkanderteverbinden-vangoedsoldeerselishet

smeltpuntlaqerdan datderteverbindenmeta1en,- het 1svlûeibaargenoeg om de voegen

spoedig aan tevullen,- hetverstjftniette
den.Men verbouwt er vooral in 8panje,in snel,- en hetkomtin kleureenigzins over-

de omstl-eken van Rome en Napelsen in W a- één met genoemde metalen.In hetalgemeen
lachje.8.Z#rl- L.,uitAmerikaafkomstig, onderscheidt men week-tdzle?- of tinsoldeersel
heefteironde,getande bladeren,witte,zelden en hard- of slaysoldeersel.H eteerste bestM t
paars-achtige bloemen,schermvormige trossen uit weeke, ligt sm eltbare, het tw eede uit
en bessen ter grontte van erwten.Voortsnoe- hardere en moejeljker smeltbare metalen.
men wj 8.vilïcfv- Bernlt.metroodebessen Het eerste wordt gemaakt van tin.lood of
en S.Gllonwm Lam.metgelebessen.Delaatst- bismuth en dient tot hetaanéénhechten van

gemelde drie soorten zjn gifplanten.S.Q.i- tin,jzerblik,smeedjzer,koperleyéringen en
toense Lam.draagteetbarevruchtentergrootte zink,- hettweede van koper,zlnk,tin en
vankleineoranle-appelenimaardebelangrjkste lo0d, en men gebruikthet t0t hetverbinden
soort is voorzeker S.t'
uberosum L.ofdeaard- van jzer,koperen koperlegéringen.Om gouden en zilveren voorwerpen te soldôren, beczye
So
llar
(zii
eoaldaar).
(Antonio de),0ok welilZ1.
ç>o zigt men mengsels van goud,zilver,koqer

genaam d, een beroemd Italiaansch schilder, ofzink.T0thet soldéren van aluminium dlewerd geboren te Venetië tcgen heteinde der nen zinl
j en aluminium,metofzonderkoper.

14de eeuw.Hj wasaanvankeljk een smids-

Soldk ,afkomstigvanhetLatjnschewoord

leerling,m aar zjn aanleg vûor dekunsttrok
de opmerltzaamheid van Colantonio delFypr:
te Napels. ln de woning van dien schilder

solidus keene Rom einsche gouden m ant,waar-

verliefde hj op diens docbteren ontving de
toezegging van hare hand, zoodra ht zich
t0teen degeljk schilderz0u gevormdhebben.
Nu begaf hj zich naar Rome en toen naar
Bologna,waarhj in IippoDalmasio eengewens
chten leermeestervond.Nadat hj zeven
-

gegeven wordt voor bewezen dienst,inzon-

Jaar in verschillende ateliers was w erkzaam

geweest,keerde hj naarNapelsterug,waar
hj,voorgesteld aan koningin Johanna,deze
eene pMadonna''van zjn penseelaanbooden
vervolgens haar portretvervaardigde,waarna
Colantoniohem zjnedochterten huweljkgaf.
Nu werd hj metbestellingen overladen,t0t
Hofsehilder benoemd en overleed in 1455.Hj

mede de krjgsknecht om de 4 maanden betaald werd)iseenzekergeldeljkbedrag,dat

derheid voor krjgsdienst.Vandaar denaam
soldaten,mannen die om soldj of100n dienst
hadden genomen?zooalsin de dagen derOudheid de Grieken, in de middeneeuwen de

Duitschersen in den nieuweren tjd de Zwit-

80rS.BI
*Jhe
* t vervalvan de ridderschap,van
den heerban en van de dienstgevolgschappen
vormden tot aan het einde der 18de eeuw
geworvene soldaten de hoofdmassa derlegers.

Zj ontvingen behalvede soldj o0khandgeld.
Eenegeregeldeuitbetalingdersoldj hadeerst
plaats bj devorming derstaandelegers.Bj
de dienstpligtigen strekte de soldj ter voorwas een dervoorloopers van de groote mees- ziening in hetnoodig onderhoud,en zj werd
ters der 16de eellw .Te Napels heeftm en on- reeds ten tjde van Gustaaf Adolf telkens na
derscheidene schilderstukken en fresco's van

tien dagen aan de manschappen ter hand ge-

zjne hand,en men vindter0ok teFlorence steld. Het bedrag der soldj is verschillend
en te Mi
inchen. Zi
j onderscheiden zich door naar de Nersctiillende w apens en rangen en
eene ongemeene bevalligheid.
tevens afhankeljk van de duurte derlevensSolar-olie is eenelichtgevendestot'
,welke

middelen.M en zorgt veelal, dateen soldaat

uit de teer, bj drooge destillatie van bruin- even kan rondkomen en nietm eer.D euitbetakolen verkregen)atkescheiden wordt. Zj be- l
ing geschiedtin 0nBland kompagniesqewjze
staat uit ZW are1 vlugtige koolwaterstoFen bi
j het appél door den sergeant-mapoor in
en onderscheidt zich van photogeen door een tegenwoordigheid der oëcieren.De ultgaven
hoogerkookpunt,dooraauzienljkersoorteljk voor demenageen de kortingenvoorhetkleegewigt en door veel geringere ontbrandbaar- dingfonds worden dadeltjk ingehouden.

heid.Zj kookttusschen 2500en3500C.Goede
Solfatara's ofzwarel
groeren zjn vulcanisolar-olie heeft een soorteljk gewigt van Bchekraters,wiermondallengsyeslotenwerd?
0,83- 0,86;zj moeteene lichtwjngelekleur zoodat er geene gloejend-vloelbare stolenj
hebben en bt
jeen omschudden metl00ghier- maar enkelgassen,w ater- en zwaveldam pen
aan geene daarin oplosbare zelfstandigheden

uitgestootenworden,waarnaallengseenedikke

afstaan.W ordthare kleur hierbj donker,z0o zwavelkorst zich neêrzet Op de wanden.De
verandertzj 0ok doorgaans,wanneermen ze meest bekende solfatara's bevinden zich in
eenigen tjd bewaart,enriektdan zeersterk. Italië.Vooralwoxdtdie naam toegekend aan
De pit mag niet spoedig verkolen,evenmin

drie meren in de provincie Rome, 22 Ned.

alsbj photogeen en bj hetbranden nietrie- mj1ten Oosten van den weg naarTivoli.De
ken.W ordtdeze olieverkregenuitteer,welke grootsteheefteenemiddelljnvanG0schreden
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en eene diepte van 48 Ned.el.Uitdenbodem

afhankeljk van zjne medeverbondenenj en
rjzen zwaveldampen omhoog; zj scheidt evenals of ieder hunner eene afzonderljke
eene op marmer geljkende,zeer vastwor- verbindtenishadaangegaan(obligatiocorrealis
dende zelfbtandigheid af.- De solfatara van en obl
igatio in solidum). - De eigenljke
Puzzuoli is één van de 27 kraters, welke solidariteit kan slechts op twee wjzen ontzich op de vlakte bevinden,door de Ouden staan,öfdoordewet,dieuitdrukkeljksomde pphlegraeïache velden''geheeten.Zj ligt migeverbindtenissenhoofdeljknoemt,öfdoor
2 Ned.mjl van het meer van Agnano en overeenkomst en 00k door testament, daar
van de Hondsgrot en vormt een bekken ter een erfater zjne gezamenljke erfgenamen
lengte van 344 en ter breedte van 291 Ned. hoofdeljkkan verpligten t0tbetalingvaneene
e1jhetwelk aan allezjden,behalveaan den schuld ofvan een legaat.Hetis dus eenvaste
zuidkant, door heuvels omgeven is.Op som- regel, dat de solidariteit nooit ondersteld
mige plaatsen iserde bodem warm ,opeenige wordt, maar altjd bepaald moetzjn.Voorts
zelfs brandend heet.Hier en daar komtzwa- verwarre men hoofdeljke verbindtenis van
vel opborrelen. Andere solfàtara's vindt men schuldenaren niet met borgtogt. Hoofdeljke
in W est-lndië en in Mexico. De grootste, schuldenaren zjn allen, verbonden t0t het
welke men kent,is die van Oeroemtsibj de betalen der schuld, en kunnen datzjn o?
Chinésche stad van dien naam ,tusschen 2 verschillende wjzen,maareenborgkannoolt
Vl1l1rSPRWend0 bergen, met een omvang van t0t iets anders of t0t iets meer verbonden
57 Ned.mjl.HetbekendeDoodendalopJava zjn dan de hoofdschuldenaar! 0ok kan hj
het voorregtvan uitwinning inroepen,'twelk
is desgeljk!eenesolfatara.
Solfegglo is in de muziek de naam van een hoofdeljke schuldenaarnooitdoenkan.eene zangstudie,waarin de gewone tekstver- Men heeftvolgensgemeldewjzevanontstaan
vangen wordt door een telkens te herhalen alzoo eene legale en eene conventionéle soliklank,bjv. door ha-a-a-a.Zulk eenestudie dariteit. Eerstgenoemde komt in hethandelsdient om aan eerstbeginnenden vastheid te regtdikwjlsvoor.
geven op de intervallen en eenezuivereintoSôlidus, eene Romeinsche goqden munt
natie.Hetactsompagnementissteedszeereen- uitdentjd van Constantnnde Grooteenlater,
voudig. Uitstekende solfeggio's zjn geleverd had een gewigtvan 4,55wigtles.Somwjlen
door Porpora, A lzzoé , Creseentini en Con- is de waarde van den sôlidus door hetR0epld, - voorts door Mngel. Mareltesi, TotJ- meinsche cjfer LXXIIofdoordeGrieksche
teekens OB aangewezen.Een onderdeel van
mann, W idmann, Wïdcà, W ûllner enz.
Oudtjdsbediendemen zich bj zulkezang- den sölidus was de tremin8is of tréenn, het
studiën van de Aretinische hexachorde en derde van den sôlidus.Stukken van 21/:j2
men gaf daaraan den naam van solmoatie. en meer sôlidi zjn zeldzaam.
Deze is echter in de tweede helft der 17de
Solim an is de naam van 3 k%ultans t)J4
e0uW bj de invoering der heptachorde ver- Twrkl
je,teweten:
dwenen.
Roliman .
f,een zoon van BajesidL Nadat
Solferino, een vlek in de Ifaliaansehe zjn vader in 1402 bj Angora was gevangen
provincie Mantua,in hetdistrict Castiglione, genomenjliethjzieh teAdrianopelt0tsultan
op eene hoogte 3 uur gaans ten w esten van uitroepen, doch zag zich den troon betwisde Mincio en even zoover van hetten zuiden ten doorzjn broederM oesa,werd in Adriazich bevindende Garda-meer Felegen, telt nopel belegerd,op de vlugt gevangen genoslechts 1200 inwoners,maar isln de geschie- men en aan zjn broederuitgeleverdjdiehem
denismerkwaardigdoordebeslissendeoverwin- in 1410 deed w orgen.
ning,aldaar den 24sten Junj 1859 doorde
Soliman 11elXcsclï(deGroote),,eenzoon
verbondene Franschen en Sardiniërs op de van Relim T, de m eestberoem de sultan der
Oostenrjkers bevochten,weshalve deze laat- Turken. HP
**Yverd geboren in 1496,wasbj
sten over de Mincio terugtrokken'
, waarna 't overljden zjns vaders (1520) stadhouder
den llden Julj bj den voorloopigen Vrede van Magnesia,gafdedoorzjnvaderverbeurd
van Villafranca keizer Frans JbzefLombar- verklaarde goederen aan de oorspronkeljke
eigenaars terug en bestrafte metgestrengheid
dje afjtondaan KeizerN apoleon.
Solldair, in het Nederlandsch hoofdelj;k, de ambtenaren, die zich aan verkeerdheéén voorallen en allen vooréén,wordtvooral den schuldig maakten.De weigering der gegebruikt bj verbindtenissen, wanneer van wone schatting deed hem te velde trekken
meer schuldenaren iederafzonderljk voorde tegen Hongarje,waarhj zichmeestermaakte
geheeleschuldaansprakeljk bljft,ofmenvan van Sjabatz, Semlin en Belgrado.Daarna
meer schuldeischers iederafzonderljk dege- maakte hj toebereidselen t0t verovering van
heele sehuld vorderen kan. Het kan zjn, het eiland Rhodus,hetwelk na eene verdedidat zulk eene verbindtenis,hoewelsleehtséén ging Van 6 mM nden den 25sten Ilecenaber
zjnde, voorhetgeheelop iederder schulde- 1522 door verraad bezweek.In April 1526
naren rust of dat zj voor het geheel ten trok hj met 100000 m3n en 300 kanonnen
voordeele van ieder derschuldeischersisaan- op nieuw tegen Hongartje te veldeenbehaalde
gegaan, zoodat de bytaling, door één der den 29sten Augustus de overwipning van

schuldenaren of aan e'én der schuldeischers Mohâcs, waarna den loden September Pesth
gedaan, de geheele schuld delgtj - en het en Ofen de poorten voor hem openden.Na
kan 00k zjn,datiederderverbondenen ge- het dempen van een opstand in Klein-Aziö

acht wordt dat voor het geheelte zjnj0n- ondernam hj tergunste van JohanZlwolyl,
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banusvan Siebenbiirgen en dooreenebepaalde muntende degen-en sabelklingen,alleBoorten
partj t0tKoning gekozen,in 1529eenderden van messen,vorken,heelkundige instrumen-

veldtogt naarHongarje,veroverdeden 8sten ten,echaren,bajonetten,tangenjsporenenz.,
September Ofen en rukte den 27sten van die die zelfs naar de meest verwjderde landen
maand met 120000 m an voorwaarts naar worden vervoerd.Voorts heeftmen erfabrieW eenen! maar moest, na een verlies van ken van patroontasschen, helmen enz. Men
40000 man,den 14den Octoberhetbeleg voor zegt,datde tjzerindustriealdaardoortoedoen

deze stad opbreken.Nu keerdehj zjnewapenen naar het Oosten.Reedsin hetnajaar
van 1533 zond hj een leger onderhetbevel
van zjn grootvizier Abrakam naarAzië,waar
de vestingen Ardsjisj,Achlath en W an be-

van Adol
f IV nan Wer.
g in 1147 dooiwapenBmeden uit Damascusgebragtis,- volgens
anderep door Stiermarkers in 1290.
Solls y R ibadeneira (Antonio de)jeen
Spaansch dichter en geschiedschrjver,gebo-

zweken en Tebriz,de hoofdstad van Perzië, ren den 28sten october 1610 te Alcalâ de Heden 13denJulj 1534 hem binnen hare muren nares, studeerde te Salamanca in de regtenj
ontving.O0k Bagdad werd eerlangingenomen werd vervolgens a1s secretaris geplaatst bj
en vanhier het geheele land bestutlrd.lnmid- den graafvan Oropesa,onderkoning van Nadels had de vloot van k
%oliman onder Barba- varre en later van Valenda en beweesin die

goddl in 1533 aan de Spanlaarden Koron betrekking belangrjkediensten.W egenszjne
ontrukt, in 1534 de kusten van Italië en de groote t
alenten voegde Pltilèp%.
%JF hem t0e
eilanden der Middellandsche Zee verontrust aan het staatssecretariaat en benoemde hem
en eindeljk Tunis veroverd,datevenwelin daarna tot zjneigensecretaris.8olQ bekleedde
1535 door de expeditie van Karel F weder dit ambt 0ok bj deKoningin-Regentes,die
verloren ging. Soliman stelde zich daarvoor hem daarenboven in 1666 totkroniekschrjver
schadeloos door onderscheidene eilanden in van Indië verhief.Nietlang daarna nam hj
den Archipelin bezitte nemen.In 1541werd

het besluit, de &vereld vaarwel te zeggen,

Hongarjewederom hettooneelvan zjnever- ontving de priesterwjding en overleed den
overingsplannen.Hj maaktezich meestervan 19den April 1686. Hj schreef reeda op 17de helftvan hetland,en de zoon vanZapolya jarigen leeftjd het drama: pAmory obligamoest zich met Siebenbi
irgen vergenoegen. cion''. Zjne gpoesias variassagradasy proEindeljk werd in 1547 een vjtlarigewapen- fanas'' verschenen eerstna zjn dood en verstilstandgesloten enaan SolimaneeneJaarljk- heFen zichnietbovenhetmiddelmatige.Groote
sche schatting van 50000 ducaten toegezegd. lot'Nvordt echter toegekend aan zjne ,CODaarop ondernam hj een tweqjarigen 00r10g medias'',zooals:nLa gitanella de MadridM,tegenPerziëenvernieuwdein 1b51den strjd E1 alcazar del secreto'', - en ,Un bobo
tegen Hongarje.Eerstin 1562werd devrede hace ciento'', die zich door zuiverheid van
metHongarjegesloten.Hoewelhjdenouder- taal en sierljkheid van stjl onderscheiden.
d0m van 76 Jaren bereikt had, trok hj in Den meesten roem heeft hj intusschen ver1566nogmaalstejenHongarje tevelde,maar worven door zjne pllistoria delaconquista
bezweek voor Szlgeth op den 5den September de Mejico (1684 en laterl/'.O0k zjnmerkvan datJaar.Met zjn overljden eindigtde waardige brieven van zjne hand uitgegeven.
Sollohoeb (W ladimir Alexandrowitsj,
bloeitjd van het TurkscheRjk.De Turken
huldigen hem als hun grootsten Vorst.Hj graaf),een ltussischschrjver,geboren tePewas voorspoedig in den 00r10g,en tevens een tersburg omstreeks hetJaar1815,werdattaché
wjs wetgever en schrander staatsman.Toeh bj hetgezantsehap te W eenen en wjddezich
is hj niet vrj te pleiten van verregaande vervolgens aan de beoetbning der letteren,
wreedheid; ter gunste nameljk van zjne totdathjin 1850metdentitelvan staatsraad
meestgeliefde vrouw Roœelane deed hj alde aan vorst W oronzow, gouverneurvan Transkinderen, hem door andere vrouwen geschon- Caucasië,werd toegevoegd.A1sschrjvertrad
ken, ter dood brengen, om aan k%elLm , den hj op in 1841meteenereeks van verhalen
zoon van eerstgenoemde,de troonopvolgingte en gafvervolgensmetSl
toekowskn,Benedictom
en de gravin Rotoptn'in een litterarischenbunverzekeren.
sol'
iman 111,een zoon van lbrahim en een del: rGister en heden (1845)''in het licht.
broeder vanM ohammed1V.Hjwerdgeboren Zjn meest bekend geschrift is: pTarantas
in 1647, volgde dezen op in 1687,had met (1845)'', een vermakeljk beeld van het Rusmenigen opstand te worstelen, voerde een sischevolksleven.Daarnawerktehjvoorhet
rampspoedigen oorlog in Hongarje,totdathj tooneelen leverde0.a.devaudeville:nZwjetoM oestapha Ard
/rilï tot groot-vizier benoemde, beysie (1845)*'9Ook plaatste hj eenaantaln0en overleed in 1691.
vellen en schetsen in tjdschriften.Nadathj
Solingen? eene arrondissementshoofdstad eenigen tjd te Dorpatgewoondhad,vestigde
in het Pruisslsche districtDiisseldorf,opeene hj zich in 1865teMoskou.
hoogte niet ver van de W iipperen aan een
Sollok-eilanden (De)vormeneenegroep
zjtak van denspoorwegHamm-Deutzgelegen, van althans 156 eilanden,zich uitstrekkende
bezit twee Protestantsche kerken en e
'éne
R. Katholieke,eene synagoge,eene hoogere
burgerschool, een zieken-, armen- en weeshuis en ruim 15000 inwoners. Deze stad is

in het noordoosten van Bornéo t0t aan Mindanao.Men kan ze in drie afdeelingen splitsen, en de middenste van deze,de S01l0kgroep,omvat 0.a.deeilanden Sollok,Bala-ngi-

met Remscheid het middelpuntvan jzergie- ngi,Kankangan!Tetajan,Baboen,Boeanenz.
grjenen stalb
àbrieken en levertvooral:uit- Dezebevinden zlchonderdeopperheerschappj
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van Spanle,welke door den Sultan en de
Rjksgrooten wordt erkend,terwjlde bevolking, die zich gedeelteljk wjdtaan zeerooverj,zich daarom weinigbekreunt.DeS0110kkersbeljden deMohammedaanschegodsdienst

Solnhofen ofSoonkofen,een dorpin het
Bejersche district Midden-Franken, aan de

jzer, en men zegt, dat er00k goud wordt
er zwjnen en herten.Men verbouwterveel
rjst en maïs,en aan de kusthouden velen
zich bezig metdevisscherj.Dehoofdplaats
is Doemlahat, en aldaar komen dikwjls
vreemde schepen ten anker.Zoowelde Spanjaarden alsdeNederlandershebben pogingen

Solo (De), Bengawan of Sambaja is de
grootste en dieyste riviervan Java en loopt
er door de resldentiën Soerakarta,Madioen,
Rembang en Soerabaja.kj ontspringtin Soe-

Altmiihl en aan den spoorweg van Miinchen
naarW iirzburg,teltomstreeks1000 inwoners

en isvermaard wegensden RolnhoferIesdfdep,

en hebben eene eigene taal metverschillende eeneschilferige bovenlaag van den Jura-kalk,
tongvallen. Het eiland Sollok heefteene uit- welke in dien omtrek den Jura-kalk en het
jebreidheid van 18 D geogp mjlen telt0n- dolomiet bedekt en er inzonderheid ten begeveer 100000 inwoners.Er verrjzen hooge hoeve der lithographie gedolven wordt. In
bergen,maar de grond is er in hetalgemeen datgesteentevond men deoverbljfselen van
vruchtbaar. Men vindt er een overvloed van den oudsten vogel(archaeoptryx).

aangetrolen. Tot de wilde dieren behooren

rakarta met 2 arnaen! van welke de eene
gevormd wordtdoor de ':ateren van den Alerapi en den M erbaboe en de andere door die
van het Kadoewang-gebergte. Deze armen
aangewend om den zeeroof op de S01l0k- vereenigen zich niet ver van de hoofdplaats
eilanden te vernietigen, maar t0t nu t0e te Soerakarta en ontvangen alsdan den naam
vergeefs.
van r 'Ii Rolo of Solo-rivier. Deze stroomt
Solm isatie is het aangeven der toonen langs het gebergte Lawoe,ontvangtbenevens
met de lettergrepen lf, re, -6 enz.,welke eenige andere rivieren de belangrjke rivier
door Guido rJs Arezzo in de llde eeuw in van Madioen, spoedt zich daarna onderden

zwang zjn gebragt.Zie voorts onderNoten naam van Bengawanvoortin eenenoordeljke
rigting,kronkeltdaarna oostwaartsdoorRemen Sovegqio.
Solm ona, eene arrondissementshoofdstad bang en Soerabala,splitstzich in 2 takken,
in de Italiaansche provincie Aquila, ligt in omvat daarmede een moerassig eiland en
eene bekoorljke bergstreek aan de rivier stort zieh uit in de Straat van Madoera.
Gizzio, nietver van den spoorweg van Pes- De oevers van den bovenloop derrivierzjn
caranaarNapels.Zj isde zetelvaneen bis- overalhoog en steil,onbewoond en digtmet
schop, en men vindt er eene regtbank,een bosch,vooral metdjat
i-hout,begroeid.Men
gymnasium , eene technische school, een se- vindt er onderscheidene stroomversnellingen;
m inarium , onderscheidene kerken, een fraai zj is echter t0t op aanmerkeljken afstand
stadhuis,eene oude waterleiding enomstreeks van hare monden voor vrj groote praauwen
13000 inwoners.Zj ishetaloudeSulmo,de bevaarbaar.
geboorteplaatsvan Oîûdiws.
Solo (Een)noemtmen in demuziek eene
Solm s is de naam van een oud grafeljk, com positie of een gedeelte daarvan,bestemd
gedeelteljk vorsteljk geslacht. Zjn stamslot voor één instrumentofvoor ééne zangstem ,
w as sedert de 14de eeuw Braunfels in de terwjlhetaccompagnement,zo0 hetvereischt
W etterau,en aKarqvard,graafvan Solms in wordt, daarbj eene zeerondergeschikte taak
Hessengau,dien men in 1129 vermeld vindt, vervult. Tegenover het solo (alleen)staathet
w ordtals stam vader beschouwd.In 1409 ont- flf
fb (allen), waarbj alleoverige instrumenstonden de ljnen Solms-Brawnfels en Solms- ten ofstelpmen invallen.
> cA,die zich wederom in verschillende takSoloeclsm us of solechmns noemt men
ken verdeelden. T0t dit geslacht behoorde eene fout t
egen de regelen dersyraakkunst,
Amalia TGIt & !-:,de gemalin van prinsTre- vooral eene zoodanige, welke elgen is aan
derLk r estfrbk van OrJIJ':,alsmede deOosten- de bewoners van een bepaal
d çewest.Het
rjksche luitenant-veldmaarschalk prinsKarel woord is afkomstig van de Cillcische stad
van &Ivl.
:-.
#rg>>/e
'l.
:,geboren den zTstenJulj S010ë of Soli, wier bewoners a1s taalverbas1812 en overleden den 13de1,November 1875. teraars bekend stonden.
De vorst van Rolmn-k ohen-Solms-Lolt,LodeSolon 9 een beroemd Atheensch wetgever
ldk genaamd en geboren den 24sten Januarj en de eerste onderde zeven wjzen van Grie'
1805, bezitin Pruissen hetambtHohen-selms kenland, werd geboren te Athene omstreeks
en in het groothertogdom Hessen de am bten hetJaar640 vöörChr.Hj wasde zoon van
Lich en Niederweisel,meteenegezamenljke llœeeestides, den telg van een edel geslacht,
uitgebreidheid van220 D Ned.mjl.Hjhoudt dat Codrus onder zjne voorvaderen telde.

zjn verbljfteLich en iserfeljk 1id van de
Eerste Kamer in Hessen,terwjlhj tevens
stem heeftop den LanddagderRjnprovincie.
Zjn geschrift: pDeutschland und dieReprxsentivverfaszungen (1838)'' vond veel tegenspraak, en in 1847 werd hj doorden Koning

Solon wjddezichaan den koophandelenging

reeds vroeg op reis. Zjne hlerbj opgedane
ondervindingen en zjne kennismaking met
de uitstekendste mannen in den vreemdedroegen niet weinig bj tot zjne ontwikkeling,
en deze besteedde hj met warmen jver aan
van Pruissen t0t maarschalk van den eersten de belangen zjnergeboortestad.Eerst in 604
vereenigden Landdag benoemd. Ook andere betrad hj het staatkundig tooneel.De Athe-

leden van ditqeslachtzjn erfeljkeleden der ners,vermoeid door eene lange en rustelooze
lerste Kn.
m er ln Hessen en in Saksen.

worsteling metMegara om heteilandSalamis,

SOLON- SOLOTHURN.
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h
adden eene wet uitpevaardigd,welkeieder overbljfselen zjnergedichtenvindtmenverzamet den dood bedrelgde, die op eene ver- meld in pDelecttlspoesisGraecorum elegiacae
nieuwing van dien atrjdaandxong.Solonver- (1838)''van Deltnddewln,en zjne levensgescheen toen in de r01 van een krankzinnige schiedenis Ferd geschreven doorPlwtarchxs.

op het m arktplein,zong eene door hem verSolor-ellanden (De)vormeneene groep
vaardigde elegie:psalamis''en wistdaardoor in den Kleinen Soenda-Archipel; ten oo:ten
de gemoederen der Atheners zöö in vuurte van Flores. Het voornaamBte elland, Solor

zetten,datzj naarde wapensgrepenenhet geheeten,ligtmetzjn zuidoosthoek op 8030/
eiland veroverden. Niet lang daarna (600) Z.B.en telt op 5 D geogr.mj1omstreeks
werd op aandringen van Solon besloten,den 15000 inwoners.Hetisvulcanisch en gedeelteeersten Heiligen O0r10g tevoerentegenCirrha 1jk st
eenachtir,en degrond,dieveelbamboe
ter beveiliging van het heiligdom te Delphi. oplevert,weinlg bebouwd.Men vindterzwaAthene zelf bevond zich in dien tjd in een ve1en salpeter.In hetbinnenland wonen er

hagcheljken toestand;deverdorvenheid was Altberen en aan de kust Malejers. Aan de
groot,endeoneenigheidderpartjenbedreigde zuidoostzjde heeft men ereenegrootebaai,
den Staatmetden ondergang.Toen tradSolon
in het beslissend oogenblik wederom op a1s
redder des vaderlands,wistdoor EpimJ4i#:.s
eene algemeene verzoening te bewexken en
bragtden vrede t0tstand.Niettem in duurden
de ongeregeldheden voort, en er heerschte

waaraan het vervallen Nederlandsche fort
Frederik Hendrik zich verheft. Portugézen
hadden zich reeds vroeg op de oostkustvan
dit eiland gevestigd,maar hun kasteel werd
in 1613 door den Nederlandsehen zeekapitein
Apolloniws tgcAofbeschoten en ingenomen.Al

groote onrust bj de geheelebevolking,ter- de Solor.
eilanden zjn bj tractaat,den 64en
wjl, doordegewelddadigheden derEupatri- Augustus 1851 met Portugal gesloten, aan
den en door de uitspattingen van den ruw en

Nederland toegew ezen en behooren onderde

hartstogt,bj hetvolkallezedeljkheidendeugd residentie Timor.

w erden verguisd en met voetengetreden.Toen
Solothurn (Soleure),een ZwitserBcbcanvestigde zich aller o0g op Solon,die we1is ton,grenstinhetooytenaanBaselenAargau,in
w aar tot de Eupatriden behoorde,maaralge- hetzuidenenwestenaanBernenin hetnoorden

meen geacht was wegens zjne edele gevoe- Mn Baselenteltop 141/4deD geogr.mjlbjna
lens,z'
tne wjzegematigdheid en zjnschran- 78000 inwoners.O0k zonderdatmen debeide

der overleg. Deze nam de taak der bevredi- exclaven! Mariastein en Kleinliitzel, op het
ging en hervorming op zich, maakte al grondgebled van Bern gelegen, in aanmerdadeljk een eindeaan den woekerenopende king neemt,heefthetland eene zeeronregelv00r de schul
denaars de mogeljkheid, aan matige gedaante.Men kan het splitsen in een
hunne verpligtingen te voldoen. In 594 zag qedeel
te van de Zwitsersche hoogvlakte en
hP
** zich t0t eersten archon gekozen en gaf ln een gedeelte van het Jura-gebergte.T0t
de
e
e
r
ste behoort hetAaredalvan Sotothurn,
in die betrekking aan den Staateene nieuwe
grondwet.Vooralbejverde hj zich,de kloof waarmede de dalvlakte der Groote Emme
tusschen het volk en den adelaan te vullen# gemeenschap heeft,en hetAaredalvan Olten.

het eerste uit zjnevernederingopte heFen Beide dalen zjn gescheiden door eenvooruite
n deaanmatiginqvan den laatstentefnuiken springend gedeeltevan hetBernerOberaargau,
en alzoo hetheillge regtte handhaven.Daar- terwjleene Juraketen mettoppen ter hoogte
enboven schonk hjaan hetgeheelevolk eene van 12- t0t 1400 Ned.elhaar begrenst nM r
uitgebreide wetgeving, die zich tot de voor- de zjde van het Jura-gebergte. Eenigzins
naamste maatschappeljkeaangelegenhedenuit- evenwjdig aan de Aare loopt er de Di
innern
strekte. M en verhaalt, dat Solon aan de en stort bj Olten zieh uit in de Aare.Eene
Atheners de verpligting oplegde,in de eerste tweede Jt
lra-keten, die van de Paszwang
10Jaarnietsin zt
jnewetgevingteveranderen, (1005 Ned.elhoog), loopt er vanMiimliswyl
en dat hj voorts naar het buitenland trok, naar het gebied van Birs.Het klimaat iB er
opdat hj niet zelfwjzigingen daarin zou be- eerguurdan zacht,zondatmenergeenwjnhoeven voor te Btellen. Hj begafzich in de bouw aantreft.Meerdan eldersin Zwitserland
eerste plaats naar Egypte,waar htIden om- bloeitin Solothuxn de landbouw en erwordt

gang genoot der priesters van H eliöpolis en veel graah geoogstqvoorts heeftm en er veel
Saïs, vervolgens naar Cyprus en toen naar oot't,hout en Iundvee,en men maakt eruitSardes,waarhj volgensde sage(eenehisto- muntende kaas. Het ontbreekt er voorts niet

rische onmogeljkheid) met Croesus het be- aan schapen,geiten en zwjnen,terwjlhet
kende gesprek voerdeover dew isselvalligheid

aantal paarden er minder groot is dan te

van 'smenschen geluk. Na zjn terugkeer te voren. Het Jura-gebergte levert gips en uitAthene wendde hj vruchteloospogingen aan muntenden kalksteen,en in de nabjheid der
om de politieke hartjtogten te beteugelen en hoofdstad wordt marmer opgedolven; 0ok is
beleefde het,datP L8fà'ïr//l.:zich opwierp tot er veeljzererts.In ditcanton bestnntvoûrts
tyran. Hj overleed in 559;men vermeldt eene zeerontwikkeldenjverheid.Hoewelde
nog,datvolgenszjnebegeerte zjn stoFeljk steden Solothurn en Olten geene eigenljke
overschot naar Salamis gevoerd en verbrand koopsteden zjn,islaatstgenoemdeeen merken de asch over hetgeheele'eiland verstrooid

waardig vereenigingspunt van Zwitsersche

werd.Zjne kenspreuk was:pNietsteveel'', spoorwegen. Solothurn wordt jaarljks door
en hj onderscheidde zich zooweldoor zjn een grootaantalreizigers bezoeht,en de indichterljk alsdoorzjn wetgevend talent.De wonersvan ditcanton,vanwelke5/:detotde
XIII.
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SOLOTHURN- SOLTYK.

R. Katholieke Kerk behooren, worden ge- Pder se-dzlpvpif,
# Doltikow,geboren in 1700,
roemd als opgeruimd!eerljk en goedhartig. voerde het opperbevel over het Russische

Het onderwjs is erln een zeergoeden toe- leger in den Zevenlarigen oorlog,behaalde
stand,en de openbare boekerjen tellen er in 1759 bj Kai de overwinning op den
ruim 80000 deelen. De grondwet,dagteekenend van 12 December 1875,heefteen zeer
democratisch karakter; het volk beslistover
de voornaamste aangelegenheden en kan z00w e1 de w etgevende a1s de uitvoerende magt
afzetten.De Cantonnale Raad wordtdoorhet

Pruissischen generaal W edel en daarna eene

beslissende zegepraalbjKunersdorfopkoning
FrederikII.Hj werddaaropveldmaarschalk,
vervolgens gouverneur-generaal van Moskou,
en overleedaldaarden15denDecem ber1772.-

NikolaiIwanowitqjStklfiko'
?
m.geborenden24sten
volkvoordentjdvansjaargekozen,endeuit- October 1736, werd in 1783 opvoeder van
voerende magt is in handen van een Regé- Aleœander (later Keizer) en van grootvorst
ringsraad van 5 leden,door den Cantonnalen Constantj;n,in 1796 veldmaarschalk en voorRaad voor den ttjd van 5Jaarbenoemd.De zitter van het comité van Oorlog, in 1812
voorzitter heeft den titel van landamman. voorzittervan den Rjksraad en wasin 1813Eene hoogste regtbank2o0k doorden Canton- 1815, gedurende de afwezigheid van Aleœan-

nalen Raad voordentjdvan 5jaarbenoemd, Ar,regent des Rjks.In 1814 werd hj in
bestaat uit 7 leden. Voorts waarborgt de den vorstenstand opgenomen en overleed te
grondwet alle in Zwitserland gebruikeljke Petersburg den Q8sten Mei 1816.Zjn oudste
regten, zooals vrjheid van drukpers, van zoon, prins Aleœander D lfikofzl, was korten
godsdienst enz. - De evenzoo genoemde tjd minister van Buitenlandsche Zaken,en
hoofdstad van het canton, met rtlim 7000 overleed in 1837.- Diensneef,prinsAleœéi
inwoners, ligt op de beide oevers van de Soltikow,maaktezichbekenddoorzjnereizen
Aare en bezitgeene anderemerkwaardigheden in Perzië (1838)en Oost-lndië(1841- 1846),
dan den Ursusmunster, in 1773 door Pisoni waarvan hj vere,
lag gafin zjne ovoyages
voltooid, het tuighuis en de Verena-hermi- dans les Indes (3de druk 1,858)''en Voyage

tage meteen kerkleinde rotseneeneruime en Perse (1851)''.
Soltyk (R0man), een Poolseh generaal,
grot.De stad is intusschen in denJongsten
tjd veel verfraaid en a1s vereenigingspunt geboren te W arschau in 1791 was de zoon
Stanislau Doltyk
van spoorwegen veel drukker geworden.Zj vanden rjksdagsmaarschalk k
heette te voren Solodurum en behoortt0t de en prinses Carol
ine &JXJAJ.Hj bezocht de
oudste steden van Zwitserland.KeizerRwdol
f polytechnischeschoolteParjs,werdin 1807
van A '
là.sàvr.g schonk haar stedeljke regten, luitenant bj de artillerie en nam in 1809 deel
en den 22stenDecember1487 werd zj in het aan den veldtogt tegen Oostenrjk. In 1812
eedgenootschap opgenomen. De Hervorming werdhj adjudantvan generaalSokolnokibj
vond er geen gunstig onthaal.In 1667 voorzag men haar van vestingwerken,doch deze
werden in 1835 weder gesloept. Te voren
was er de magt in handen van eene patridsche oligarchie, doch dit stelsel werd omvergeworpen door Napoleon 1. Na den val

den generalen staf van Napoleon, voerde in
den volkerenslag bj Leipzig bevel over de
Saksers en werd er door de Gealliëerden gevangen genomen. Na het herkrjgen zjner

het gezag. Te vergeefs kw am het volk in

eene zam enzw ering gew ikkeld en nam de

vrjheid verliethj demilitairedienstenopende
te W arschau een jzermagazjn. Sedert 1822
van dezen echter werd de vrjzinnige staats- was hj lid van geheime staatkundige genootregeling weder vernietigd,waarna de groote schappen. A1s lid van den raad van hetw oiheeren zich wederom m eester m aakten van w odeschap Sandomir werd hj in 1826 in
opstand, metde vrjheidlievende burgerj van vlugt,maarwerd te Leipzig in hechtenisgeOlten aan het hoofd.Eerst in 1830 erlangde nomen! naar Mrarschau gebragt en in de gehet eenige begeerâe regten en eindeljk eene vangenls geworpen, doch bj gebrek aan begrondwet, wier beginselen bj eene meerma- wjs eerlang weder op vrje voeten gesteld.
len herhaalde herziening in het algemeen

Na het uitbarsten der revolutie van 29 No-

dezelfde zjn gebleven.Schoon hetmeerendeel vember 1830 begafhj zieh naarW arschau,

der bevolking t0t de R.Katholieke Kerk be- werd er bevelvoerend generaal der vier op
hoort, verklaarde dit canton zich in 1844 den regter oever van de W eichsel gelegene
tegen de terugroeping derJezuïeten en stond woiwodeschappen,organiseerde er47000 man

alzooin den Sonderbonds.oorlogaan dezjde mobiele schutterj en deed op den Rjksdar
der liberale cantons. Na het Vaticaansch
Concilie nam Solothurn de Oud-Katholieken
in bescherming, verzette zich tegen den bisschop en noodzaakte hem het land te ver-

het voorstel van de afzetting van keizer N%FrOJt4J:en van de afkondiging der volkssouve-

reiniteit (21 Januartj 1831). Gedurende de

belegering van W arschau door de Russen was

laten, waarna dekerkeljke aangelegenheden hj erbevelhebberderartillerie?verzettezich

van Staatswege werden geregeld.
Soltikow is de naam van een adelljk

met kracht tegen de capitulatle van Kruko'ée
cài, hield stand t0t het laatste oogenblik,
Russisch geslacht.PraskowjaFdtbrowl
wc 801- begaf zich toen m et het legernaar Plock en
fiko'
r werd de gemalin vanezaarAleœqiewitf aanvaardde eene zending naar Engeland en
en alzoo de moeder van keizerin A nna.Frankrjk om de tusachenkomstdier MogendGenerul Semen doldiko'
-, gouverneur van heden ten behoeve van Polen in te roepen.
Moskou, werd in 1732 in den ltussischen Hj overleed den Qzsten October 1843 te St.

gravenstan; opgenomen.- Zjn zoon,graaf Germain-en-Laye.Gedurendezjneballinggchap

SOLTYK- SOMEREN.

schreef hj een pprécisbistoirique,politique
et militaire de la révolution du 29 Novembre
(1803, 2 dln)'', en rNapoléon en 1812
(1836)''.
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bergketens uitvan hetoostennM rhetwesten,
en deze verheFen zich het hoogst in den

Gan Liban (2800 Ned.elh00g).Ten zuiden

van deze heef
l men schier t0t aan den Indi-

Som (Eene)isdeuitkomsteeneroptelling; schen oeeaan deonafzienbare,n0g onbekende
00k geeftm en dien naam aan een op telossen hoogvlakte. op ongeveer 40 Z.B.begint de
reken-ofyeetkundig ofalgebraïsch voorstel. bodem teklimmen,totdateindeljk uitloopers
Som allisde naam van een aanzienljken van het land der Galla's in de vlakte doorvolksstam van hetIlamitische ras,gevestigd dringen.Van de noordeljke gebergten dalen
in het oosteljk gedeeltevan Afrika,van de verscheidenerivieren in de vallejen af,maar

Tadsjoerra-baai in het westen t0t aan den geene van deze,uitgezonderd deDjoeba?is
Indischen Uceaan en de Golt'van Aden.Ten gedurendehetgeheeleJaarvanwatervoorzlen.
westen van dit volk wonen de Galla's of 0r- Het hoogland is zeer schraalbesproeid;dââr
m a's. De Somal
i's schjnen een gemengd volk bevinden zich slechts 2tjdeljkeyivieren,de
te vormen, waarbj het noordoosteljk Afri- Toek DjeredendeToekFasan.Zjontspringen
kaansch element de overhand heeft,terwjl in het gebergte van Hërër en vorm en in het
het Semitisch element niet geheelontbreekt. land derBahanadla'sde W obiofW ebi,welke
Hun aantalwordtgeschatop 8 millioen,maar echter niet bevaarbaar is en den Indischen
is niet naauwkeurig bekend,daar totnu t0e Oceaan niet bereikt.Merenen moerassenzoekt
nog geen Europeaan t0t de eigenljke kern m en er te vergeefs.De hooge temperatuur op

des lands isdoorgedrongen.Zj zjnverdeeld de kust wordter aanmerkeljk verzacht door
in verschillende groepen, van welke die der
Achdam seenekaste van paria's uitmaakt.Al
die groepen bezigen dezelfde taalin verschillende tongvallen;deze taalkomtin hetalgemeen metd1e der Galla'sovereen,maarbezit
tevens Arabische, Aethiopische en Kisoeahelische bestanddeelen. Sehrift is er onbekend.
Het volkskarakter der Somali's wordt door
de m eeste reizigers metdonkere kleuren ge-

de zeewinden, en op de hoogvlakte vormen
80 C. hetminimum en 32O C.het maximum.
M imosa/s, Calotropis procera, euphorbiën en
coloquinten kenmerken er den plantengroei,

terwjlop de hoogvlakte wierook-en gomboolnen en aan de W obi 00k de apenbrood-

boomen groejen.T0thetdierenrjk behooren
er:sprinkhanen,vergiftigemieren,bjen,rivierpaarden, krokodillen, struisvogels, Afri-

teekend; zj onderscheiden zich door onbe- kaansche kattensoorten,antilopen,zebra's en
suisden moed, wraak- en roofzucht, zoodat

bj hen de waarde van een man afhankeljk

wilde ezels.

Som eren (Van).Onder dezen naam ver-

is van hetaantaldoorhem gepleegdemoorden; melden wj:

daarentegen hebben ziJeen afkeer van dronJohan '
pczzSomeren,een verdiensteljk letkenschap en zedeloosheid. Zj beljden de terkundige. Hj werd geboren te Dordreeht
Moham medaansche godsdienst, maar hunne den 3den Junj 1622,studeerdeteLeiden in

w etten kom en nietgeheelen alovereen met de regten en vestigde zich a1s pleitbezorger
die van den Profeet.Erzjn yeenemoskeeën, eerst te 'sGravenhage en vervolgens te Dor.

daar zj iedere plaats geschlkt achten voor
het gebed.Bj hethuweljk kiesthetmeisje
denman,endezemoetvoorzjneechtgenoote
een zeker bedrag betalen aan zjne schopnouders. De man brengt zjne dagen in ledigheid door,terwjlalle werkzaamheden verrigt
w orden door devrouw .Hetvoornaamstevoedse1 der Somali's ishetvleeschvan schagen,
geiten,runderen en kameelen;voortsnuttlgen
zj rjst, dadels en meel.Sterke dranken en
varkensvleesch zjn gestreng verboden.Hunne
kleeding bestaatuiteenruim katoenengew aad,
voorallestandenhetzelfde.Zonderzjnewapens,
dolkm es, lans en schild,verlaat een Somali
nooitzjnewoning;hj peinststeedsoproof,
en zelfs de bloedwraak doethem niet terugdeinzen voormoord.Intusschen kan de bloedschuld ook door betaling van een honderdtal
kameelen worden verzoend.De volksvergadering vormt in re tzaken de hoogste instantie;

drecht,waarhj tevensverschillenderegéringsambten bekleedde.In 1655 werd hj pensionaris van Njmegen en in 1666 griëer van
de chambre mi-parti. Hj overleed in zjne
geboorteplaats den 22sten Decem ber 1676.
Van zjne geschriften vermelden wj: pHerstelde oudheyd ofte beschrjving van Batavia,
wesende een gedeelte van 't hertogdom Gelre

en graefschap Holland (1657)'',- puytspanning der vernuften,bestaande in geestelycke
en wereldlyekepoëzi
je(166642dedruk 1686)'',
en rcajus JuliusCaesar,ofte wraak van
vermande vrjheid,treurspel(1670)'1.- Zjn
zoon Cornelis rlAlSomeren,geboren in 1650,

leverde eene pBeschrjving der stad Gorinchem en lande van Arkel (1755)''.
ReyerA'
dz/#riknan tgo-dreljeenNederlandsch

dichtel
'.Hj werd geboren teRotterdam den

26sten Maart 1787 en opgeleid voorden handel, zag zich in 1837 benoemd t0t burgezj beschiktoverleven en dood.De Somali's meester van Kralingen en overleed aldaar
verwaarloozen den landbouw niet geheelen den llden Mei1851.Hj schreef:poverhet
al, en verbouwen moorengierst, tarwe en volkslied W ilhelmus van Nassauwen, met
maïs;doeh de veeteelt bevindt er zich in een eene bjdrage van P.A.Brugmans (1834)'
',
isabethnacht A. 1471. Dichtbloejenden toestand.
,,De St.El
Somali-land isgrootendeelseenehoogvlakte, stuk in drie zangen (1841)'
',- rGedichten
die m et steile w anden in de laagvlakte af- (182Q,Q d1n)''
, - en pverspreide en nageladaalt.Nabj de noordeljke kust,waarzich tene dicht-en prozastukken'',uitgegeven d00r
eenige havensbevinden,gtrekken zich eenige dr.J.# W ap.
16*
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Som ersetofSomersetshire,een graafschap landgoederen betrokken.Hj overleed in Julj
in het zuidwesten van Engeland, grenst in 1645. - Uit het huweljk van zjne éénige
het noorden aan hetkanaalvanBristol,voorts dochter met den hertog van .
& #fpr# stamde
aan degraafschappenGioucester,W ilts,Dorset lord W illiam A..
:d:!Iaf,tentjdevanKarel11
en Devon,en teltop ruim 77 D geogr.mjl ter dood gebragt.- Reeds in de 16deeetlw
omstreeks 1/: millioen inwoners. De kustis was de hertogstitelran Domerset aan het geergrootendeelssteilen ontoegankeljk,maar slacht Deymour ten deelgevallen.De eerste
heeft hier en daar boezems met een lagen hertog was Edmund Seym- r.Toen HendrLk
landzoom ;de voornaamste van deze is Brid- VI1Iin 1536 zich in hethuweljk begafmet
gewaterbaai.In het noorden en westen is dit zjne zuster Jane,ontving h/ den titelvan
graafschap bergachtig en met langej steile viscount van WdlvcFlc-'! streed in 1544 in
heuvelketens bedekt, en aan de westeljke Schotland,verwoestte Le1th en Edinburgh en
grenzen verheft zich de bergstreek Exmoor- volgde den Koning naarFrankrjk,waarhj
forest (520 Ned. el ho0gl.De aanzienljkste deel nam aan de verovering van Bologne.In
erfrivieren zjn er:de Avon,diegedeelteljkde 1547 verhiefkendrik hem t0t graafvanA'

noordeljke grenzen vormt,de Ex,de Yeo, ford,en benoemde hem toteen dergeheime
de Axe,de Brue en de Parret.De bodem is raden,die gedurende deminderjarigheid van
hier en daar steenachtig,gedçelteljk met zjn neef, den Jeugdigen Edward fF,zich
heidevelden, met marsch- en veengronden
bedekt, maar in het algemeen vruchtbaar,
vooral in het dalvan Taunton.Het klimaat
iser gematigd.Van deoppervlakte zjn520/0
bouwland en 280/0weiland;in 1876 had men
er 33000 paarden, 200000 runderen, bjna
700000 schapen en 90000 zwjnen.Demjnbouw levert er steenkolen,jzerertsen l00d-

erts.Ook bloeiterdefabrieknjverheid ongemeen. De hoofdstad isTaunton,hoewelzj
kleiner is dan Bath.
Solnerset is een adelljke titelin Enge-

met hetbestuur zouden belasten.Terstondna
den dood van Sendrik zag hj zich doorde
overige raadgleden met hetprotectoraat bekleed.Tevens benoemden demagthebbershem

t0t hertog van dp-erdef, terwjl deze 00k
bewerkte:dat de jeugdige Koning hem het
volle konlnkljk gezag toekende. Hj maakte

hiervan gebruik door onder de leiding van
Cranmer de kerkhervorming in te Voeren.
Daarop ondernam hj in Augustus 1547 een
veldtogtnaar Schotland en behaaldedenloden

September bj Xinkey eene overwinning.Na

land.In 1397 verkreeg het huisBealtfort,af- zjn terugkeer deed hj door het Parlestam mende van de Plantagenets,den titelvan m ent alle bloedige wetten van Hendrik VI1I
graaf, en in 1442 dien van hertog van 8o- opheFen. Niettemin ontstond langzamerhand
-e.
vdf.HetstierfuitmetEdmnnh denvierden tegen hem eene partj aan wier hoofd zich,
graaf, die na den Blag bj Tewkesbury op behalve zjn broeder lord Reymonrj de
bevel van Ednard IV onthoot; werd. Een graven Southampton en Jokn Dndley, graaf
zlick, later hertog van Nor/Al-&ronwettige zoon van dezen aanvaardde den van Klrf
vaderljken titel,en zjnenakomelingen wer- land, bevonden. Het gelukte aan deze,den
den weder hertogen van zell/orf,terwjlde hertog van &o-drdef ten val te brengen;hj
Jongere zonen den titel voerden van lord werd in de gevangenisgeworpen en vöörhet
Somerset. Van deze vermelden wj: lord Parlement gebragt, doch enkeltot eene gelGranville O/lcrld.v Henry tgo-dreçef, geboren deljke boete veroordeeld.Daarop nam hj
den 27sten Decem ber 1*/92, onder Liverpool wederzi
ttinqin den Raad,doch hj konzjn
m inister van Financiën ,onder Peelminister voormaligen lnvloed niet herwinnen,en ztjne
van Domeinen,en in 1841 kanselier van het oneenigheid m et W arwick bleef aanhouden.
hertogdom Lancaster;hj overleed den 23sten Nadat laatstgenoemde zich van het bewind

Februarj 1848.- Zjnoom Fitzroy JamesHenry had meester gemaakt,deed hj den 16den Oc'oelerdef,werdlaterlordRaglan(ziealdaar).- tober 1551 Somerset in hechtenis nemen en
Den titelvan graafean So-erq:efvoerde in de beschuldigde hem van hoogverraad.Eene Jury
17de eeuw RobertCarr,viscount nan Apcàe.
v- van 27 pairs veroordeelde Romersetter dood

ter,graafnan &-er,
::/,geboren in 1590.Hj wegens felonie,omdathj een vazaldesKowe
r
d
p
a
q
e
a
a
n
he
t
Ho
fvan Jaeob$ erlangde nings (Warwok) had willen vermoorden,en
grooten lnvloed en trad in 1613 in hethuwe- hjwerdden22stenJanuarj1552opTowerHill
ljk met Frances Abocrd,gravin ran W.
q,ez. onthoofd.Daarbj verdween dehertogstitel.Deze moest zich hiertoe van haren gemaal, Zjn kleinzoan William t
ge:
y-plr trad in het
den graaf ran
laten scbeiden. Toen gelleim in hethuweljk metArabella z
vflcrf,
Thoman Oedrùlry zieh tegen die verbindtenis
wilde verzetten, deed de magtige gunsteling
hem in den Tow er opslqiten en vergiftigen,
maar werd later door Georg FilDe#, later
hertog van .
plcàG.gFzc- ,uit 's Konings gunst

verdrongen en metzjne gemalin als moordedenaarsvan Overbnry aangeklaagd enterdood
verwezen.NadatbeidenJaren lang in de ge-

eene bloedverwante van koning àacob f en
moest deswege de vlugt nemen naar het bui-

tenland,terwjlzjnegemalin in1615in den
Tower overleed.Niettemin betoondehj zich
later een jverig voorstandervan dezaak de:
Konings,zoodat hj in 1640 totmarkiesnan
Aàrf/ortf verheven en in 1660 na derestauratie van Karel 11 met den titel van hertog
van t
goplerq
vef begiftigd werd.Hj overleedden

vangenis hadden doorgebragt,waar k%omerset
geqg-olr,
den K oning m et het bekendmaken van voor 24sten October 1660. - Charles t
hem gevaarljke geheimen bedreigde,werden zevende hertog van Romerset, geboren den
zj op vrje voeten ge8teld,waarna zj hunne lzden Augustus 1662, vervulde onder Kar.1

SOMEIISET-8A MERING.

I
h > 11- TTJ,Annaen Gee# I als eerBte
palr des RjkB eene belangrjker0len droeg

metzjne gemalin,deerfgenamevan hetHuis
Perm ,nietweinig bj t0tden valvan Marb

lerplgk, wer; lord-opperkamerheer,en overleed den zden December 1748. - Na den
dood van zjn ééni
jen zoon Al
grnon,die
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landschappen Santerre, Amienais, Vimeu,
Ponthieu, VermandoiB en Marquenterre, alle
weleer t0t Picardië behoorend,grenstin het
noorden aan Pas de Calais,in hetnoordwesten aan Nord, in het oosten aan Aisne,in
het zuiden aan oise,in het zuidwesten aan
Seine-lnférieure en in het westen aan het

geene kinderen nallet,ging de hertogeljke Kanaal(LaManche)enteltopnagenoeg112
titel over op Edward kieg/vlolr,die den 15den (a geogr. mjl omstreek: 560000 inwoners.
December 1757 overleed. - Diens achter- Hetbehoorttot de vruchtbaarBte departemenkleinzoon Edward d#t)!,l,ld,13de hertog van tenvan NoûrdFrankrjk envormteenebreede,
zgt
l-erdef en geboren den Qosten December alleen bj de kust zandige vlakte,die in de
1804, werd lid van het Parlement, in 1835
lord der schatkist,in 1849 setlretaris van het
Indische departem enten in 1841 onder-staatssecretaris van Binnenlandsche Zaken.Voorts

was hj van 1859 t0t1860 ministervan Marine, m aar droeg geene voldoende zorg voor
de vloot,zoodat hj geene zitting k0n nemen
in hetkabinet.Gllddfole.

Som erville (Mary),eene geleerde Engelsehe schrjfster over wis- en stexrekundige

onderwerpen w as de dochter van den viceadmiraalsir W illiam Fairfaœ enaanschouwde
het levenslicht op den 26sten Decem bex 1780
te Jedburg in Roxburghshire. Zj werd bti
Edinburgh opgevoed en trad in hethuweljk
metde
sirSamuëlGrek1diehaaronderwjsgaf
wis-en natuurkundige wetenschappen.
ill
Reeds in 1811had zj onderscheideneweten-

9deeeuw nogbedolvenwasonderdezee,w elke
er vruchtbaar slib achterliet.Alleeninhetzuidoûsten ontmoet men eenige bergen,uitloopers
der Ardennen. Het wordt besproeid door de
âuthie,Marye,Somme en Bresle.Hetklimaat
is er vochtig en koel,maar in het algemeen
gezond.De landbouw bevindt er zieh op een
hoogen trap van ontwikkeling en levert er
veel meer graan dan de bevolking noodig
heeft, vooral tarwe, voorts: gerst, rogge,

b
oekweit,aardapyelen,groenten,hennep,vlas,
koolzaad en sulkerwortels. Er wordt veel
turf gegraven,doch de veeteelt is er betrekkeljk gering.Alleen hetbosch van Crécy in
het uoordwesten des lands levert veelhout.

De njverheid is er van veelbelang,vooral
de wol-, katoen-, vlas- en zjdespinnerk en
weverj; 0ok vervaardigt men er tapjten,
schappeljke vraagstukken opgelost, en in kanten, allerlei jzeren voorwerpen, enz.,
jen,kaarten-en choeolade1826 zond zj een werk in hetlichtoverhet terwjlzeepziederi
magnetisérend vermogen der zonnestralen. fabrieken,brandewtlnstokerjen enz.geenszins
Daarop volgden:mMechanism ofthe heavens ontbreken. Van groot belang is ervoorts de

(1831)M,eene inleiding in de sterrekunde,en pOn the connexion ofthe physicalsciences
(18454lldedruk 1859)'',haarhgofdwerk,dat
wegensdegeljkheid van inhoud enhelderheid
van stjlgrooten bjvalvond.In 1835 werd
zj lid van het Koninkljk Genootschap van
W etenschappen, en na het overljden van
haar eersten echtgenoot tra:
l zj in hethuweljk metden geneesheerWillom (
gp-ereille.

handel in de voortbrengselen des lands. Dit
departementwordt doorsneden van den N00r-

derspoorweg?dieeronderscheidene ztjtakken

uitzendt,en totdehavenplaatsenbehoorener:
St. Valéry, Abbeville, Hourdre en Crotoy.

Men heeft er één lycéum . 2 gemeenteljke

eollèges en 19 scholen van middelbaar Onderwjs.Hetdepartementi:verdeeld in 5 arrondissementen en heeft Amiens t0thoofdstad.

In 1838 vertrok zj met haar gezin naar
Sommeiller (Germano),eenverdiensteljk
Italië, waar zj in 1860 op nieuw weduwe ingenieur, geboren in 1815 te St.Jevire in
w erd, en overleed te Napels den zgsten No- Faucigny (Savoye)jbezochtdepolyteehnische
vember 1872. Van hare overige geschriften schoolte Turjn en deed reizen in Frankrjk,
noemen wj: rphysical geography (1848, 2 Duitschland en Engeland. Na zijn terugkeer
dln; 6de druk 1870)''
,- pOn the molecular gaf hj eene brochure in het licht overhet
and
mi
c
r
o
s
c
o
p
i
c
s
c
i
e
nc
,- en doorboren der Alpenketen, m aar de aanleg
Personal recolledionse((
11
886
779
),!.2 d1n)''
van den door hem ontw orpen M ont-cenisX
Som m e (De), in de dagen der Oudheid tunnelkwam eerst20Jaardaarnaonderzjne

de Dam- a geheeten,eene rivier in hetnoor- medewerking t0t Btand.Die aanleg werd bedeljk gedeelte van Frankrjk,ontspringtbj gonnen in 1856 enin 1870voltooid.Sommdller
Pont-somme,nietvervan St.Quentin inhet bedacht daarvoor boormachines, welke door
departement AiBne stroomt eerst zuid-,dan zamengeperst
e luehtin beweging worden qenoordwestwaartB; bereikt het departement bragt.Daardoormogthethem gelukken,dlen

Somme, wordt bj Bray voor kleine, bj
Amiens voor gronte schepen bevaarbaar en
valt na een lonp van Q45 Ned.mtjlbeneden
St- Valéry in het Kanaal(La Manche).Van
hare zjrivieren zjn deAvre en deCellede
voornaamste. Het Somme.kanaal vnlgt grootendeels haar oever; daarenboven heeft zj
doorhetKanaalvan St.Quentingemeenschap

tunnelin den tjd van 13Jaartebouwen.Hj
overleed den lldenJulj 1871in zjnegeboorteplaats.
Söm m ering (SamuëlThomas von),een
uitstekend geneeskundige,geboren den 28sten
Januarj 1155 te Thorn,studeerde te Göt-

tingen,w erd in 1778 hoogleeraarin de ontleedkunde te Cassel,in 1784teMainz,vestigde
met de Schelde en door het Crozat-kanaal zich in 1798 als practiBérend geneesheer te
met de Oise.
Frankfort aan de Main, werd in 1804 lid
Het departement Sp-wze, gevormd uit de Van de Académie Van W etensehappen te
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SöXMERING-SONDRIO.

Miinchen, zag zich in 1805 benoemd t0t Kaydn verleenden aan desonateeenbepaalden
ljfarts des Koninys,vervolgens t0t geheim- vorm. Op de door hen g8legde grondglagen
raad en werd emdeljk in den adel8tand werd voortgebouwd door M ozart, Cl- enti,
gcABerf, M endelssohn, Deknmann en
opgenomen. In 1820 keerde hj naarFrank- W eber, z
overleed aldaar den Qden Maart veleanderen.Aan eene kleinesonate,gew oonfort teruj ennas
1830.Zjne poringen over de hersenen en ljk uitslechts2 of3 maten besàande,geeft
zenuwen,de zintuigen,het foetus,den bollw men den naam van sonatine.
der longen enz. bezorgden hem eene plaats
Sonchus.Zie M elkdotel.
bjde eersteontleedkundigen vanDuitschland. Sond (De) of Oereswnd, eene zeeëngte
Van zjne gegchriften vermelden wj:.V0m tusschen het Deensche eiland Seeland en het
Hirn-undRiickenmarck (1788,2dedruk 1793''1 Zw eedsche landschap Schonen, tevens eene
V0m BaudesmenschlichenKörpers(1791- verbindingsstraattusschen de Noord-en Oost-

179616 d1n;3de druk 1839-1845,8 d1n)''
,
,:De c
orporishnmanifabrica (1794- 1801,
6 d1n)'',- ,,De morbisvasorum absorbentium
corporis humani (1795)'',- r'rabula sceleti
feminini(1798)/7,- pàbbildungendesmenschlichen Auges (1801)''
, - !!Abbildungen des
menschlichen Hörorgans (1806)'',- pAbbildungen des menschlichen Organs des Geschmacks und der Stimme (1806)'' - en
Abbildungen des saenschlichen Organs des
Geruchs(18094''.
Som nam bulism us,zieMaapwandetaars.
Som nus wa8 bj de Romeinen, evenals
Hypnws bj de Grieken,een zoon van den

zee, heeft eene lengte van 67 Ned.mjlen

uitgang van dezen,aanden westeljkenzoom

Denemarken hadden opgezegd en daarbj de

-

op de smalste plek,tusschen Helsingborg en

Helsingör (Elseneur),eene breedte van omstreeks4 Ned.mjl,en wordtdoorde Deen-

sche vesting Kronellburg opSeelandbestreken.

Van otlds hiefDenememarken bj Helsingör
vanallevoorbjvarendeschepeneentol,,
9*#tol genaamd,waarvan de wettigheid door de
zeevarende Mogendheden was erkend.Slechts

zesHansesteden,nameljk Liibeck,Hamburg,
Rostockj Stralsund, W ismar en Siinebt
lrg,
benevens Stettin,Kolberg en Kammin,waren

vrj van tol,en aan eenigeStaten,nameljk
Zweden,Nederland en Frankrjk wasvermin-

Nacht, een tweelingsbroeder van den Dood dering toegestaan.De Sondtolleverde in 1853
en de God van den Slaap,aan wienswelwil- aan de Deensche schatkist een bedrag van
lend gezag goden en menschen onderworpen rui
m 2l
/u millioen speciedaalders.Nadat de
ztjn.Hj woontindeOnderwereldofaanden Vereenigde Staten in 1855 hun verdrag met

der Aarde.In degedichten vanHomer%szoekt verklaring afgelegd,datzjvoortaandenS0ndHera (Jun0) hem op het eiland Lemnosj t01nietlanger wilden betalen,kwam in 1856

doch niet altjd hield hj aldaarzjn verbljf. teKopenhageneeneconferentie bi
jeenvangeVolgens Ovidiws bevindt zjne woning zich volmagtigden uitbjnaalleEuroyéscheStaten,
bj deCimmeriërs,enwé1in eenegrot,waar door welke op den lsten Aprll 1857 tegen
geen zonneytraal doordringt, geen levand
wezen zich vertoont en slechts de maankop

en dergeljkegewassen groejen.Hierrnsthj
op eene legerstede van ebbenhout,om geven
door zjne kinderen,de talrjke Droomgoden.
T0t zjne attributen behooren een staf, een
maankop en een hoorn,metheulsap gevuld.
De Kunststelt hem op dergeljke wjze voor
als den Dood,nameljk alseenrtjzigjongeling
ofa1s een genius met omgekeerden fakkel.
Som ogy of Sûmeg,een comitaatin Hongarje tussehen hetPlattenmeer en de Drave,

eene

schadeloosstelling van nagenleg 301/:

millioen Deensche daalders de Sondtolwerd
afgeschaft.

Sonde (specillum) is de naam van een
heelkundig werktuig, nameljk van een dun,

rond metalen (staal,zilver,lood,goud,platina
enz-) staafje, ter lengte van 12- 28 Ned.
duim, aan het uiteinde afqerondtmet een
knople ofmet een o0g voorzlen.Dltwerktuig
dient tot het onderzoeken (peilen) van wonden, gezw ellen enz. t0t hetinbrengen van

plukseldraad (charpie) en ook wel tot gelei-

teltop 129% D geogr.mjlomstreeks300000 der voqr ynjdende instrumenten, in welk
inwoners,meestalMagyarenenR.Katholieken.
Het land behoortt0t de Pannonische heuvelstreek en wordtdoor onderscheidene rivieren
besproeid.Fraajevlakten wisselen er afmet
donkere wouden,zachtgloojendeheuvelsmet
vruchtbare dalen en tevens m etuitgestrekte
m oerassen.De bodem leverter een overvloed
van landbouwproducten; de hoofdplaats is
Kaposvâr.

geval zj van eene sleuf voorzien isen den
naam van sleufsonde draagt.

Sonderbond, zie Zwitserland.
Sondershausen ,de hoofd en resfdentiestad van hetvorstendom Schwarzburg.sonders-

hausen, aan den spoorweg van Nordhausen
naarErfurt,aan de W ipperen aan den mond
der Bebra gelegen, verbeft zich in een bevallig oord, is de zetel van het ministérie,

Sonate is oorsqronkeljk de algemeene heeft een paar regtbankenj een aanzienljk

naam van eene m uzlkale compositie voor in-

kasteel met oudheden en een kabinet voor

strumenten,terwjlmen daarentegen dievoor natuurljke histqrie,benevenseen fraaipark,
den zang metden naam van eamtate bestempelde.Lateronderscheidde men kamersonaten
en kerkelgke sonaten,terwgl men den naam
van sonate 00k gafaan eene inleidende com -

3 kerken, een gymnasinm ,eene reaalschool
van den tw eeden rang, eene kweekschool
voor onderwjzers, eene technische school,
een ziekenhuis,eentuighuisjeen schouwburg,

positie.Tegenwoordig echter greftmen dien eenigefabrieken,eengarniznenenbjna6000
aan eene compositie voor solo-lnstrumenten! inwoners.
doch eergt Ph.F. en Jt C.zcc: en vooral
Sondrio, eene Italiu nsche prnvincie in
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het noorden van Lombardje,omvatgrooten- boogstjl,eenehoogereburgergchool,een gedeels het t0taan 1797 totGraauwbunderland stieht voor ljders,en omstreek:8000 inwobehoorendeValtellino,grenstaan Zwitserland, ner8. Deze stad isvermaarda1shetmiddelpunt
Tyrolen de provinciè'n Brescia,Bergamo en vanonderscheidenenabjgelegenefabriekplaatComoy en telt op 59 D geogr. mj1rt
lim sen, die met de stad zelve psonnenberger
111000 inwoners. Het land is er overalmet speelgoed (van holten papiermachél'',glas,
vertakkingen der Alpen bedekt,en de Adda porselein enz.jaarljksterwaarde van 3milkronkelt er doorheen. Men kan er in het lioen gulden in den handel brengen. Voorts
westen over den Spliigen en in het oosten vervaardigt men er verwstoFen,lejen,grifoverhetStilfserJoch hetgybergteoverschrj- feis enz.
den;00k heeftmen erde alteinden derwegen
Sonnenfels (Joseph, rjksvrjheer von),
over den Septimer en den Bernina.De grond een verdiensteljk schrjver, geboren te Niis er zeervruchtbaaren levert goede soorten kolsbt
lrg in Moravië in 1733, werd bj de
vanwjn,graanjooft,zuideltjkevruchtenykastan- Piaristen opgevoed.traddaarnainkrjgsdienst,
jesenz.Ook delftmen erjzer,lo0denandere studeerde vervolgens in de regten en. legde
metalen.Totdevoornaamstebedrjvenbehooren zich tevens mettjvertoeop hetHebreeuwsch.
er: de landbouw ,de veefokkerj en de ztjde- Hj trad voortsa1sschrjverop,en daarzjne
teelt,en t0t de overige takken van njver- voortbrengselen metbjyalwerdenontvangen,
heid: de zjde- en katoenspinnerj,dejzer- wjdde hj zich uitsluitend aan deletterkunde,
gieterj en de bierbrouwertJ
',vergezeld van en werdin 1796leeraar indestaatswetensehapeen levendigen handel.Van veelbelang voor penaandeuniversiteitteW eenen.zjnevrjmoedit gewest zjn voortreFeljke mineralebron- digbeid bezorgdehem velevjanden,maarhj
nen, vooral die van Borm io.- De evenzoo lietzich daardoorgeenszinsafschrikken.Reeds
genoemdel
toofdstad,schilderachtiggelegenaan vöôr het optreden van Wccclrl had hj door
den ingang van den Val M alenco, aan de zjn geschrift:rr
ueber AbBtl
hafungderTortur
Adda en aan den mond der Malero,is de (1775)''bewerkt,datdefolteringindeOostenzetelvan de prefectuuren van eeneregtbank; rjkscheStaten verdween.In spjtvandeaanmen heeft er een Koninkljk lyceéum , een slagen zjner tegenstandersbenoemdekeizerin
gym nasium ,eenetechnischeschool,een insti- M amia T/zeredïc hem tot raadsheer, in 1779
tuutvannjverheid,eenestedeljkebibliotheek, tot Hofraad in werkeljke dienst bj de geeen seminarium ,een korenmagazjn,een groot heimeBoheemscheenOoBtenrjkscheHûfkanziekenhui:, een fraajen schonwburg,bot
lw- selarj, en keizer Frans 11 verhief hem tot
vallen van een kasteel en nagenoeg 5800 in- rjksvrjbeer. Hj overleed den 26sten April
W onerB.
1817.Zjne gezamenltlke werken,in 1783Sonet of klLnkdicltt is de naam van een 1787 in 10 deelen uitgegeven,getuigen van
klein gedicht van bepaalden vorm.Hetbestaat zjn helderverstand en bovenalvan zjn edel
uit 14 jambischeregels,van welkede eerste gemoed.Daarenbovenheefthjinhetstrafrert,
8 endelaat8teze8metelkanderrjmen,enwe1 de'policie en het inanciëelbebeerwjziglnzöô, dat de eerste 8, in 2 coupletten,e1k gen gebragt, die hem een onvergankeljken
van 4 regels verdeeld, slechts2 verschillende roem w aarborgen.
eindrjmen hebben.zoodat deregels 1,4,5, Sonora, de noordwestelijkste Staat van
8 en 2, 3,6,7metelkanderrjmen,terwjl de xepubliek Mexico, ligt aan de Golf van
de laatste 6, in coupletten van 3 regelg ge- Californië en heefteene oppervlakte van 3716
Bplitst, 2 of 3 eindrjmen kunnen hebben. n geogr.nli
jl.De ku8tissterk ingescheurd
Daarenboven moeten de gedachten, in het en het binnenland eene hoogvlakte met aan-

sonet opgenomen, bj den aanvang van elk zienljke toppen (Siërra Madre,Siërrade1Pico
nieuw coupleteene nieuwe wending erlangen. enz.) en talrjke rivieren (Rio del Fuerte,
Deze dichtsoort,in Provence ontstaan,kreeg Mayo,Yaqui,Sonora,San Tgnacio enz.).De
in het m idden van de 13de eeuw het bux- grond is er over betgeheelzeer vruchtbaar,
gerregt in de Italiaansehe poëzj;zj ontving m aarnog weinig bebouwd,hetklimaatwarm
haar regelmatigen vorm van Fra Gvif/ole en, behalve aan de kust, zeer gezond. De
van airezzo en hare hoogste volkom enheid voornaamste voortbrengselen zi
n er:graan,
.:
van Dante en Petrarea. Ook werd zj met peulvruchten, ooft, cadusplanten, katoen,

F
oedgevolg beoefenddoorCamoëns)- voorts runderen, fraaje muildieren,ezels,schapen
ln Engeland door Shak.vere en in onsVader- en veel wild. O0k is er veelvisch ,en het
land door Hooft,- wjders in lateren ttjd gebergte bevat er een grooten rjkdom van
vooral in Duitsehland door k%eltlegel, GlfAe,
Rûekert? Platen, Chamisso, Gelbelenz.Men
geéft den naam van Sonettenkrans aan eene
xeeksvan 14 sonetten,van w elkedegezam en-

metalen,inzonderheid:goud,zilver,koperen
100d.In 1875 telde men er omstreeks 100000
zielen, onder welke zich 70000 Indianen en
Kleurlingen bevonden,dieintusscllen meeren-

ljkebegin-ofeindregelseen15desonetvormen. deels de Christeljke godsdienst hebben 0mSonneberg,eenearrondissementshoofdstad helsd.Denjverheid bepaalterzieh hoofdzain het hertogdom Saksen-Meiningen,overeene keli
lk t0t het weven van katoenen Btofen.
lw ordt eralleen aan de kustgedreven.
lengte van 3/4deuurgaansingeslotentusschen Hande
bergen aan de zuidzjde van het Thiiringer De hoofdstad iB Ures, aan de Ri0 Sonora,

W oud, ligt aan den Bpoorweg van Coburg, m et 7000 inw oners,en de voornaamste hanis de zetelvan eene arrondissementsregtbank delshavellGuaymas.- Sonora werd in 1596

en heeft eene fraaje,nieuwe kerk in spits- ontdekt en behoorde aanvankeljk t0t het
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Spunsche onderkoninqjk Nienw-spanle.In naar Norden in Oost-Friealand trpk (1593)en
1820 werd van zjnezuldeljkehelftde Staat
Sonoy (Diederik),een dapper,dochwreed
krjgsman,geborenomstreekshetJaar1529in
hetlandvanCleef,diendein zjneJeugd,a1s

Cinaloa gevormd.

eindeljk zich vestigde ophetslotDjksterhuis
bj Pietersburen.in deOmmelanden,waarhj
den zden Junj 1597 overleed. N0g in het

l
aatstdervoorgaande eeuw bezat G.Alberda
hetGeuzennaple van Sonoy.

edelman van Maximilkaan wcl Bourgondlë,den
Sonstral (JobannesHendrik),eenNederKoningendenKeizer,doehtradt0etothetVer- landsch letterkundige,geboren te Amsterdam
bond deredelen enwerdeenjveraarvoorde den 29sten April 1800, studeerde aan het
zaak des Vaderlands,zoodatAlva hetbanvon- athenaeum van zjne geboortestad, werd in

nisoverhem uitsprak.Hj behaaldedeeerste 1822 proponent bj het Hersteld-Luthersch
overwinning terzee op de vlootvanBosltuoen Kerkgenootschap, zag zich in 1827 geplaatst
aan de Eems in Julj 1568.Hj onderhield bj de nieuwe gemeente aan den Helder,en
eene vertrouweljke briefwisseling metprins overleed aldaar den 25stenMaart1872.Behalve
Willem gt
- Oranie?zag zich doordezen be- eene menigte bjdragen in Jaarboekles en
las!Zet eenezendlng naarDenemarken,en tjdschriften leverdehjeenaantalleerredenen

werd in 1572,a1sgouvernellrvan N00rd-H01- en godgeleerde Gerken,en bovendien:pGre-

land,te Enkhuizen metbljdschapenvertrou- gooxVII ofde stxjd tussehen Kerk en Staat
wen ontvangen, waafna H oorn, Medem blik

enz.,zich aan zjn gezagonderwierpen.Door
zjn invloed koos Haarlem dezjdevan den
Prins,en hj strekte zjne veroveringen uit
tot in Overjssel,terwjlhj tevensppgingen
aanwendde,om Frieslandaan deSpanjaarden
te ontrukken.Gedurende het beleg van Haarlem liethj niets onbeproefd om deze stad te

(1838,2d1n)'',- rluossebladen uitdeJaarboeken van het Godsbestuur(1850-1862j2
dlnl'' - rDe verlossiny van Nederland in
verband met den vrjheldsstrjd der volken
van Europq in 1814 t0t 1815 (1863, met

Iuummellb',- rt
h arboeken van het Godsbestuur, algemeene geschiedenis van de schep-

ping deraardet0top onzentjd(1867- 187%

ontzetten, maar vond grooten tegenstand in 4 d1
n)'',- en rDe oorlog van 1870,deaande kleinmoedigheid van zjn volk. In 1575 vang van hetGodsgerigt(1871)''.
veroverde hj het Barndegaten deed ereene
Sontag (Henriëtte), gravin Rossi, eene
gchansopwerpen,beschermde Noord-Holland, der meest gevierde Duitsche zangeressen,geondersteunde de plannen van Entensom Fries- boren den 3den Januarj 1806 te Coblenz,
land aan tetasten,bezette voorts Beverwjk beboorde t0t eene familie van tooneelkunsteen Sparendam en opende alzoo den weg t0t naars, ontving eene mllzikale opleiding aan
bevrjding van Haarlem en Amsterdam.Tn het observatorium te Praag, debuteerde ûp

1578 veroverdehj Kampen,daarna Deventer haar 19de jaar met uitstekend gevolg als
en genootgedurendeden 00rl0g inOverjssel, Kprinses''in rlean de Paris''1vertrok daaroy
Friesland en de Groninger Ommelanden het met hare moeder naar W eenen, waar zp
volle vertrouwen, zoodat zonder zjn raad werkzaam was aan de Duitsche en Italiaanniets door graaf Jan van NJ.
:.
:l'
M en Rennen- sche opera, verbond zich in 1824 aan den
önigstâdter schouwburg te Berlpn
berg besloten werd.Hj voorzag den afvalvan nieuwen K'
laatstgenoemde en zocht het nadeeldaarvan en zag zich kortdaarna benoemd tot Hof-en

kamerzangeres.TweeJaardaarna volbragtzj
haax eersten togt naar Parjs,waar zj eene
onbeschrjfeljke geestdriftwektè,en in 1827
aanvaardde zj er een tweejarig engagement.
Nadat zj in 1828 zich in hetgeheim in het
huweljk begeven hadmetgraaf Carlo Aodds
en keerde na den dood van laatstgenoemde gezant van Sardinië te Berljn, trad ztl
naar Enkhuizen terug.In 1583vert
ldeldehj alleen op als concertzangeres,bezochtPeterseen aanslag op die stad,bezette Harderwjk burg en Moskou en reisde over Ham burg
endeOverjsselschesteden langsdeZuiderzee terug naar Berljn, waar eerlang haar huzooveel mogeli
jk te verminderen. Met jver
was hj vooris in Groningen en Friesland
werkzaam ,om de krjgstuchtte herstellenen
de sterkten van hetnoodige te voorzien. Hj
ondersteunde Norrih met kracht tot ontzet
van het door Rennenberg belegerde Steenwjk,

en beveiligde Kampen voor oproer. Na den

we1jk openljk afrekondigd werd. Aanzien-

dood van prins W illem I washj een trouw ltjkegeldeljkeverllezen noodzaakten haarin
vriend van Leieester,zoodathj weigerdeden 1849 naar het tooneel terug te keeren, en

eed van trouw afte leggen aanprinsM '
auréts. hare betooverende bevalligheid, de onveranDu rdoor wektehj hetmisnoegender8taten, derde frischheid van hare gtem bezorgdenllaar
en Hokenlobeschuldigdehem van verschillende overalop ni
euw uitbundiqen bjval.In 1853

misdrtjven,doch Ronoyverantwoorddezich in
een gedruktgeschrift (1858).Op nieuw werd
hj naar 'sGravenhage ontboden, maar hj
achtte zich dâârnietveilig en veraterktezjn
krjgsvolk.Nu slneg M anritshetbeleg vöör

ondernam zj eenekunstrelsnaarAmerikaen
schitterde 00k hier met hare uitstekende
gaven,maar overleed teM exicoaandechôlera

op den lidenJulj 1854.HaarstoFeljk overschot werd in het klooster Marienthal bj
Medemblik , maar Leoenter deed afstand van Ostritz bjgezet. In haar bloeitjd paarde
zjn gezag, waarna Ronoy,van zgn eed aan A e'xrzeë/e Soztlas aan de uiterate zuiverheid,
dezen ontslagen, zich vereenigde met den helderheid en buigzaamheid van Btem eene
Prins.Hj ontving weldra zjn ontslag en 5 volkomene heerschappj over dit orgaan en

j%r later een pensioen van 1000 gulden, eene uitnemende voordragt.Zj schokteniet
wurop hj zich naar Engeland begaf,later door volheid en krachtjmaar wist met roe-

SONTAG- SOPHIA.
rende eenvoudigheid en met volkomene articulatie de zuiverste toonen der init te doen
hooren. Vooral muntte zj uitop hetgebied
van gevoelenvroljkescherts.'rotharehoofdrollen behoprden:rRosine''in den pBarbier''1
rHelene'' in de oDonna de1 Lago'' rEuryanthe''1 - en pcarolina'' in pMatrimonio segreto''.

Soort,rjeStelsel.
S
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Clbrotopk tlps Könl
m-k, de broeder van
-gs

Fravin Anrora 1
m> Königsmark en generaal
ln Saksische dienst, door innig medeljden

met de rampzalige Vorstin bewogen, wist
haar vertrouwen te w innen en deed haar het

voorstelom te vlugten.Toen hj evenwelop
eenavond (1 Julj 1694),dooreenbriefqevan
de gravin non Platen naar de vertrekken van
Rophia .lloro/Adc gelokt, deze verliet, werd

oorteluk gew igt,sie Gewlgt.
hj in den yang doorbetaaldemoordenaarsin
Sophia ofs
%opa (in hetBoelgaarsch Dre- tegenwoordlgheid van den Keurvorst omge-

detz), eene stad in het vroegere Turksche bragt,zjn ljk in een voorvertrek verborgen
elaleetAdrianopel,aan den grooten weg van en de Prinses in hechtenis genomen.Hoewel
Constantinopel naar Belgrado en aan de B0- hetnaauwkeurigstonderzoekbjhaargeenerlei
gana,eenezjriviervan deIster,verbeftzich sc.huld k0n ontdekken,deed haargemaaln0g
uit eene fraaje vlakte tusschen Balkan en in datzelfde jaar descheiding uitspreken en
W itosj, 520 Ned.el boven de oppervlakte verbande haar naarhetkasteelAhldenjwaar
der zee.Zj ishetvereenigingspuntvan tal- zj naeene3zjarigegevangenschapden 13den
rjke wegen,telt18000 inwoners(5500 Tur- November 1726 overleed. Met waardigbeid
ken,6500 Boelgaren,5000 Israëlieten en 100 droeg zj haarongelukkig l0ten bleeft0thet
Zigeuners), is de zetel van een Griekschen laatstt0e hare onschuld betuigen.
aartsbisschop,vaneen R.Katholieken bisschop,

Shpltia Charlotta, koningin van Pruissen,

en Van eeneCr
eçtbank,enbezitonderscheidene

bjgenaamd rde W jsgeerige'', geboren den
zaoskeeën, hrlsteljke kerken en kloosters, 20sten October 1668 in hetkasteellburg bj
qroote magaztjnen,tàbrieken en eenige ves- Osnabriick. Zj was de dochter van hertog
tlngwerken. Het merkwaardigste jebouw is (later keurvorst)Ernstdvgl'
:fvan Hannover
erhetgrooteBadbjdemoskeeBasllDslamisi en van de schoone en begaafde Pfalzgravin
met warme bronnen.De stad verheft zich op Sophia (eene dochter van Frederik F en van
de plaatsvan hetoude UlpiaSerdicainOpperMoesië, viel in 1382 in de handen der Turken, T7erd den 3den Januarp
''1878 door de
Russen onder Goerko bezet,voorts bj den
Vrede Van San Stef1no (3 Maart) bj het
zelfstandig vorstendom Boelgartje gevoegd,

'tgeen doorhetVerdrag vanBerljn (13Julj)
bevestigd werd,en is thansde hoofdstad van
dat vorstendom.

Sophia.Onderdezen naam vermelden wj

eenige Vorntinnen,te weten:
Rophia 2!t
=:7'
d'
?
m Jj eene Russisehe groot-

de Engelsche prinses Eloabeth,die de kroon

van Groot-Brittanje aan het Huis Hannover
bezorgde), woonde geruimen tjd bj hare
tante, de beroemde Ptàlzgravin Mloabeth

O/
zt
zrlpffl, waar zj niet alleen haar kunstmet Leibno hare aandacht op wjsgeerige onderwerpen vestigde.Zj trad in 1684
in het huweljk met den keurprinsFrederik
rlz
l Brandenbuvy (later koning Frederik Ivan
Pruissen),schonk hem slechtséén zoon(later
koning FrLedrol
t <iI#:!- f),leefdeaan het
smaak ontwikkelde, maar 0ok door omgang

vorstin,geboren den 7denSeptember1657.Zj weelderig Hof van haar gemaal slechts voor
wa8 eene dochter van czaar Aleœei A ïc#t4#!t
)- de bevordering van kungten wetenschap,riep
witsi uit zjn eerste huweljk met M arza Leibnlz naar Berltln en deed bet kasteel
X ïlodltxz/zlw/rc en alzoo eenehalfzustervan Peter
de Geoote en eene volle zuster van czaar
lwan. Haar naam is berucht in de Russische

gescbiedeniswegenshare talrijke listen,lagen

Ckarlottenbwrg verri
jzen,waar zj hare eigene
hofhouding had.Zj overleed te Hannoverden
lsten Februarj 1705.

Roplda .por:fF
zel, de dochter van de vooren zamenzw eringen tegen Peter de Groote. laatste en de nicht van de voorgaande.Zj
Deze deed haar eindeljk in 1689 in een w erd geboren in 1687, trad in November
klooster opsluiten. Waar zj den 3denJunj 1706 in hethuweljk met Friedrielt W iI#:I- ,
1704 overleed.
kroonprins van Pruissen,schonk hem eenige
Rophia Dorothea, prinses von uthlden,ge- zonen, van welke de derde als Frederik &
boren den 15den September 1666 en de éônlge Groote een beroemden naam verwierf in de
dochter en allodiale erfgenam e van W illem geschiedenis,helde sterk over tot eene naauran Wrlsa ïjk-zlzzelvrm
ç.Celle.In 1682trad zj w ere aansluiting aan Engeland,kwam daarin het huweljk met den erfprins Georg Lode- door in botsing methaarOostenrtjkschgezin'
t
v'
qk van Hannover (laterals Geor.g I koning den gemaal,die haarmetruwheidbehandelde,
van Engeland).Hoewelzjzooweldoorgaven vestigde zich na den dood van dezen op het
van geest als door schoonheid van ligchaam kasteelM0n BjouteBerljnen overleedaldaar
uitmuntte,waszj nietin staat,haar gemaal den 27sten Julj 1757.
duurzaam aan zich te verbinden. Nadat zj
Sopltla, aartshertogin van Oostenrjk,ge-

hem een zoon (laterGeor.
qI14en eene dochter boren den 27sten Januarj 1805. Zj was de
(Sopkia Dorothea,laterde gemalin van Frie- dochtervan den overledenkoningM azimiliaan
drïcA W ill
telm 1, koning van Pr%dssenj ge- I van Bejeren en tweelingzustervan M kia,
schonken had, ondervond zj nietalleen van koninqin van Saksen, trad in 1824 in het
hem eeneruwebeieqening,maarwas00kbloot- huweldk met aartshertog Inrans Karel van
gesteld aan de gehelme vervolgingen van zjne Oostenrjk en overleed den 28stenMei1872.

bjzitj de gravin non Tllfel. Graaf TAilèy Zj was de moeder van den tegenwoordigen

Q50

SOPHII- SOPHOCLES.

Keizer van Oostenrjk en de begunstigster jzeren banden verbonden.De rondloopende
der uftramonlanen.
gaandereiiis 17 Ned.el breed en verBierd met
Rophia Froderikg M athilda, koningin der 67 zuilen.De ruimte dezer kerk is 75 Ned.
Nederlanden,geboxen den 3den Junj 1818. ellang en 68 Ned.elbreed.Van buitenheeft

Zj was eene dochter van wjlen Willem A

koning van W iirtemberg en van dienstweede

dezekerk echterreenbevalligvoorkomen.De

Sophia-kerk (Hagla Sophia) werd in 1543 in
gemalin Catharina Pawlomna (eene dochter eene '
moskee veranderd, heeft na dien tjd
van czaar PaulI van Rusland).Zj ontving velerleiwjzigingen ondergaan en isin 1847
eene uitmuntendeopvoeding,wjddezich met vernieuwd.
uitstekend gevolg aan de beoefening der let-

Sophisten ofdrofredenaars noemdemen

teren,zoodatzt
jzich metgrootgemak inde in de dagen van Perieles en W orates eene
meeste Europêsche talen wist uit te drukken klasse van spitsvondige wjsgeeren, die het
en Aleœander 1,
1.
4 R%mboldthaar demeestont- onderwjs in dephilosophie enkelbeschouwwikkelde der Européqche Vorstinnen noemde, den a1seenwinstgevendbedrjf.Desophistiek,
en trad op den 18denJunj 1839 inhethuwe- door Plato en Aristôteles de kunst genoemd,
ljk metden KroonprinsderNederlanden(later met verguizing van alle wetenschappeljke
koning W illem A f).Het Huis in 't Bosch te degeltikheid slecbtsdenschjn vanwetenschap
'sGravenbage washaargewoon zomerverbljf, aannemende, ontwikkelde zich het eerst ult
en zpowelde vexmaardste Nederlandsche let- het streven, aan de denkbeelden en de taal
terkundigen als de beroem dste geleerden uit door buigzaamheid en behendigheid en ten
hetbuitenland vonden er een gastvrj onthaal, behoeve van staatkundigebedoelingendem eest

terwjlzj tevensdoorhareweldadigheidge- mogeljke kracht bj te zetten,nietzoozeer
tuigenis gaf van een edel hart.ZtI overleed om teovertuigen alswelom teoverreden.Zj
te 'sGravenhage, door velen diep betreurd, vormt i
n de qeschiedenis der wjsbegeerte
op den Tden Junj 1877.
een merkwaardlg verschjnsel,daarzj,alles
Sophia-kerk (De), een der merkwaar- in twijfel trekkend en de vastheid eener
digste gebouwen van Constantinopel, is haar zedeljke overtuiging doorhunne drogredenen
naa:a verschuldigd aan eene kerk doorkeizer schokkend,aan So'erates en aan zjnevolgehe
(n
c0
Jrz)
dcljke wjs- lingenaanleiding qaven,t0tdevraagstukken
Coi
ndsta
tiy
;n
ter eere van de god9
gebouwd. Deze werd latervergroot en verfraaid, maar in 532 door de
vlamm en vernield.Ditschonk aan denprachtlievenden keizer Jwstinianns gelegenheid,om
een nieuwen, grootschen tempelte stichten,

der wetensehap dleper dan te voren door te
dringen.De sophisten waren meestalleermees-

:bfilete. Reeds in 537 Wa8 de kerk in den
vorm van een Grieksch kruis m et een op 4

hoorden: Gorgias.P rotâgoras,S ippias, 7'rgsymaeltw%, Callieles en (lritias.

tersderwelsprekendheid,maarzjverlaagden
deze t0t een vaardig pleiten vöör en tegen

hetzelfdeonderwerpofdezelfdestelling,waarbj
waarmede htJ
' de vermaardste bouwmeesters zj gebruik maakten van allerleikunstgrepen.
van dien tjd belastte.Antltbmil
gs '
plzlTralle8 Daardoorkwamen zi
j totde ongerjmdstegewas de ontwerper van hetplan en werd in volgtrekkingen,met den naam van sophlsmata
de uitvoering bjgestaan door Isidorns '
twx bestempeld.T0t de voornaamste sophisten bekolommen rustenden koepelin Byzantjnschen
S6phocles, de beroemdste treurspeldichstjlvoltooid.In 548 evenweldeed eeneaard- ter der Grieksche oudheid, geboren in 496

beving dien koepel instorten. Deze echter vöör Chr. op het gebied van Colonus in
w erd wederopgebouwd door Isidorn.
gin den- Attica, was de zoon van den wapensm id
zelfden stjl,maar6 Ned.elhooger.Hj gat' Sophâlns,ontving eene zorgvuldige opvoeding
daaraan voorts in plaats van de vxoegerehalf en bestuurde volgens de overlevering in 480
bolvorm ige eene half ellipsvorm ige gedaante, de xeivan hen,die hetfeestgezang aanhieven
zoodat het gewelf lager werd, plaatste tus- bj de trofeeën van Salamis.In 468 waagde
schen de groote kolom men in het noorden en hj den strjd met Aeschylus,30 Jaar ouder

zuiden aan elkezjde 40 zuilen van graniet, dan hj,om den prjsvoorhetbestetreurspel
verbond deze door bogen, en deed hierop en behaalde de overwinning.Sedert dien tjd
een muur verrjzen, waarop hj 6 kortere werd hj, vooral o0k omdat Aesekylws zich
zuilen plaatste. Deze staan in verband met kort daarna uit Athene verwjderde,als de
de bovenverdieping,waarzichnaarOostersche voornaam ste treurspeldichter van Attica gewjze de afzonderljke zitplaatsendervrouwen huldigd en behield gedurende eene halve
bevinden. De welving van den koepelis zoo eeuw dien hoogen rang. Steeds vielhem de
iaauw ,dat de loodregte hoogte zjnerholte eerste of a'
lthans de tweede prjs ten deel.
sleehts het zesde gedeelte van de lengte der Ja,toenhjin 441zjnerAntizone''ten gemiddelljn (ruim 32 Ned.e1)bedraagt.In het hoore bragt,schonk hetopgetogen volk hem ,
midden echter verheft zich de koepelrt
lim 50 behalve den eersten prjs!debetrekking van
Ned.elboven den vloer.Debinnenzjdevan veldheer naast Plrinles ln den strjd tegen

het gewelf, boven de 24 ramen,is met m0- Damos. Betrouwbare berigten over de latere
zaïek bedekt. Het gansche gebouw is van levensjaren van Sôphocles ontbreken geheelen
gebakken steen opgetrokken,maar vanboven a1.Hj overleed,ongedeerd doorden njd,in
geheel met marmer bekleed,terwjlde vloer 405, dus in hoogen ouderdom , volgens de
belegd is m et een m ozai'ek vanporieren verd- sage van bltldschap over de zegepraal,diehj
antico.De groote kolommen,die den koepel bj'
lde dichterljkeBpelen te Olympia verwordragen, besàan uit teerlingblokken, door ven had.Zjne ruBtplaats werd aangewezen
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dooreen marmeren standbeeld (van Dlony.
wn) en Ber-qk (18s8). Van Qeafzonderljke Btukmet hettooneelmasker van pAntigone''in de

ken leverde nan Aerf
reddp een pKoning

hand.Ook deed, naarmen meldt!zjn zoon
Iophon te Athene een gedenkteeken ter zjner
eere verrjzen.Hetverhaalvan zjne oneenigheid met dien zoon,zoodat dezezi
jn vader
wegens verkwisting zou hebben aangeklaagd,
behoorttot de sprookjes. Wpl
toeles wordtmet
regtbeschouwd alsde groote meestervan het
antieketreurspel.Hj bekreundezich nietom
de vöör hem gebruikeljke tetralogie (zie a1daar) en wistdestofalshetwarezamen te
trekken t0téén drama.Hj gafaan zjnepersonen een eigenaardig, aan de ondervinding
ontleend karakter; zj dragen hun 10t en
hunne toekomst in hun eigen hart,zonder
geheelen alafhankeltjk te wezen van een

oedipus (18s6)''
, terwjlEllendteen uitmuqtend: pluexicon sophocleum (zde druk 1872,
3 dln)''bezorgde.Gedeelten van anderetreurspelen van Sôpkocles zjn te vinden in de

Fragmenta tragicorum graecorum (1846)''van

W agner en Nanck. roedipus te Colonus''en

XKoning Oedipus'' zjn o.a. in het NederlandschvertaalddoorBilderdj;kenpAntigoné''

door k
%l
mlen doorA.J.f:> Brink.

Sopraan of dheant is de hoogste dervier
stemmen, waarin men den omvang verdeelt

van alletoonen,welke demenscheljkestem

kan voortbrengen. Alleen vrouwen, knapen

vôôr den tjd derstemveranderingencastraten

kunnen die zingen. Men onderscheidt eene
donker noodlot,van hetorakelenvandroom- hooge sopraan, van eenmaal geBtreepte et0t
gezigten.Allesgeschiedtopeenemenscheljke althans tweemaal gestreepte @,en eene lage
wjze, zooveel mogeljk doorden vrjen wil. sopraan. welke niet z0o hoog gaat, maar
De kunst van Sôphocles is vooral in zjne in de laagte a en # bereiken kan.Men geeft
karakterteekening gelegen, doch tevens ont- aan deze laatste 0ok w elden naam vanmezzo-

waartmen inzjnestukkeneeneonvermjdeljk soprano,en zj kûmtvrj weloveréénmetde
voortsehrjdende handeling, die niet minder hooge alt. De sopraan is in volledige zangde meesterhand verraadt.Hj vermeed voorts stukken de voornaam ate stem en vereischt
alle gezwollenheid en dehiermedeverbondene dus de meeste oefening en leiding.Bj de induisterheid,vooralin de zamenspraken,maar strumentale muziek wordt de sopraan vertespreidde inzonderheid in de koren aldenluis- genwoordigd door de eerste viool,- bi
J de
terzjnerdiehterljkegaven ten toon,hoewel harmoniemuziek door de eerste Quit,ob0 of
hj de koren,die bj Aeschylwstezeerdeover- klarinet. - Het woord dincant is afkomstig
hand hebben,binnen behoorljkegrenzen be- uitden tjddermiddeneeuwBchekerkmuziek,
perkte. In tegenstelling van den overweldi- toen m en de eene stem anders dan de andere
genden, bovennatuurljken pathos Van zi
jn dedzingen.(discantare).Daarhierbjdetenor
voortreleljken Voorganger en met de Ver- de lagere stem was, deed men de hoogere
ijndehartstogten,waarmedezjnsophistische daarvan afwjken en noemde dezeom dieremededinger Eurlpides zjne helden en heldin- den dlscant.
nen doetoptreden,ontwaartmen bj Mphoeles
Soracte,t'
hans M onte Slwf'Orede, is de
zachtere, edele gevoelens, welke btj al de naam van een vermaarden berg,45 Ned.mjl
slagen van het1oten zelfsin den gew eldigen ten noorden van Rome en de hoogBte top
strjd der driften de verhevenheid van den van een bergrug, die zich tusschen de Via
mensch doen uitkomen. De zamenspraak er- Flaminia en deTiberuitstrekt.Opzjnekruin
langtbj Wphocles doorhetoptreden van een verhiefzich weleer een beroem de tempel van
derden persoon endooreenaantalbjkomende Apollo, deswege Doranns bjgenaamd, waar
rollen en toestanden eene groote mate van men ter zjnereerezonderlingefeastenvierde.
verscbeidenheid en boeittevens door de keu- Aan de helling van den berg bevonden zich
righeid van den versbouw en debetooverende warme bronnen,en aan zjn voetverhiefzich
werking dertaal.Hj heeft,behalvelofzangen het heiligdom van Feronéa.D e Sorade is 115
en een geschriftin proza over hetknor,113 Ned. el hoog en heeft, vooral wanneer hj
treurspelen achtergelaten. Men heeft er zich ln

*. e
en sneeuwkleed is gehuld,een schildervan kunnen verzekeren,datditaantalaltban: achtig voorkomen.Karelman, de broeder van
70 bedroeg, behalve 18 satyrspelen.De stof Pi
pi;n,stichtte aan deoosteljkebellingvan
voor zjne treutspelen ontleende hj vooral dien berg hetkloostervan den heiligen k
%qlaan den epischen cyclus,aan de gesehiedenis rester1 waar hj vervolgens als monnik z
pn
der Argiven en Thebanen en vooralaan den verbljfhield.
Argonautentogt. De zeven beviaard gebleven
Sorau , eene arrondissementshoofdstad in
treurgpelen Van dien dichter behooren, met het Pruissiscbe district Frankfort, aan den
uitzondering van rDevrouwenvanTrachinae'' spoorweg vanBerljnnaarKohlfurt,vanweltot de beste,welke hj geleverdheeft.Inzon- ken aldaar een zjtak loopt over Gubea
derheid verdienen rAntigone'' en soedipus naar llalle,is eene der oudBte steden van de
te Colones''den hoogsten 10f,welkeintusschen Neder-Lausitz, heeft een paar regtbanken en
door anderen in geene m indere mate &vordt telt ruim 13000 inwoners.De stad be8taatuit
toegekendaanpElectra''1- pKoni
ng Oedipus''' de Slotwtjk met een oud slotvan 1Q07en een
rphi
loctetes'', - en pAjax,,. De eerste nieuw kasteelvan 1711!alsmedemetdePietersuitgave dezer treurspelen is die van A ldinun kerk,- enuitdeeigenljkestadmetonderschei(1502),en van den nieuweren tjd vermelden denekerken,eenraadhuis!een ziekenhaiB,eene
wj die van W under (nieuwe druk 1847- waterleiding enz.HetKelzersplein isersedert
1
815, Q dln),- Dindorf (zdedruk 1860,8 1872 met een oorlogBgedenkteeken verBierd,
'
dln),- Bchnddewin (7dedruk 1875,7dlnlj Er is een gymnasium ,eene stsheolvan mid-
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delbaar en eene van voortgezetonderwjs,- koni
ng KarelVI1van Frankrjk en qeboren
voorts heeft men er onderscheidene genoot- uiteenadelljk geslachtteFromenteaulnT0usphappen en fabrieken, en in den omtrek raineomstreekshetjaar1409,kwam alsstaatsrjke bruinkolenmjnen.Deze stad ontstond dame van Inabella van Zofl,cril-çep,hertogin
reeds in de 9deeeuw ,doch vieleerstin 1815 ran2A(/x ,in 1431aan hetFranscheH0fen
ten deelaan Pruissen.
boeide door hare schognheid en door degaven
Sorben of Dorbenwenden is de naam van van haargeestden Koning zoozeer,dat hj
een Slawisch volk, dat in de 6de eeuw na haar t0t staatsdame der Koningin benoemde
Chr.het gebied tusschen de Saale en deZlbe en haar hetkasteelBeautéaan deMarnetengein bezit nam en ten westen de Thiiringers, schenkegaf.Daaraan ontleende zj den naam
ten noorden de Hevellers, ten oosten de van Dame de .
& tu/fJ.Hoewel zj geen misLioetizen en Milciënen en ten zuiden de bruik maakte van haar invloed 0P den K0Bejeren t0tburen had.Reedsin de7deeeuw ning,en de Koninqin haar zelfswelwillendwaren zj onderworpenaandeFranken,maar heid bewee:,had zy vanderuwheid vanden
werden in 631 onder hun hertog Derran afval- Dauphjn.laterkonlng Lodewqk XJ,veelte

1ig van hunne overheerschers,terwt
jlzj de ljden.Nadat zj zich sedert1442 te Loches
zpde kozen van ,
%amo van Bohemen.Vruch- afkezonderd had,ontbood de Koningin haar
teloos deed Karelde Groote in 782 een leger weder aan het H0f,en om zich steeds in de
tegen hen te velde tetrekken,- eerstaan nabjheid van den Koning te bevinden,beSendrék I gelukte het in 928, hen t0t vol- trok zj het kasteel Masnal la Belle, waar
komene onderwerping te brengen. Op hun zj in Februarj 1450overleed. Zj had den
grondgebied ontstonden de marken Zeitz en

Merseburg,terwjlhetnoordeltjkgedeeltevan
Sorbenland bj de mark Lausitz gevoegd

werd.Onder Otto lbegon erhetChristendom
wortelte schieten,vooralnadater in 968 de
bisdommen Merseburg en Zeitzwarengesticht.
Intusschen smolten de Sorben zamen metderwaarts getrokken Duitschers, doch begaven
zichjedeelteljk naar de hedendaagschebeide

Koning drie dochters geschonken.
Sorghum zbqoenek of moorengierst is de
naam Van een plantengeslaeht uit de familie

kI/

Y

Lausltzen, waar zj nog altjd de landeljke

bevolking vormen. De voornaamste voort-

1

x

'

brengselen van hunne letterkundezjn aangeteratur (1843- 1848)'',uitgegeven doorJordan.
Sorbet is de naam vaneen verfrisschenden
en verkoelenden drank,die in het Oosten en
00k in hetzuiden van 0ns werelddeelbereid
wordt van vruchtennat en suiker, somtjd:
m et rozenw ater of am ber vermengd. O0k
bezigt m en dzartoe w ater, hetwelk men op

/
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wezen in de rlahrbiicher fiir Slawische Li-
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gekneusde rozjnen heeftlaten trekken.
Sorbonne (De) was oorspronkeljk een
met de universiteit te Parjs verbonden,
maar toch zelfstandig collège ter opleiding
van onbemiddelde Jongelingen tot'wereldltjke
priesters.Hetisgesticht doorRobertdeSorbon,
in hetmidden der 13deeeuw hûfkapellaanv>n

koning Lodewl
jk 1X.Langzamerhand echter

sm olt hetzam en m et de theologischefaculteit
der hoogeschool, totdat hetin het laatst der
voorgaandeeeuw voordestormenderOmwenteling bezweek.Eeuwenlang bezatheteen groot
gezag, zoodat de uitspraken der Sorbonne op
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kerkeljk en godgeleerd gebied algemeenwerden geëerbiedigd.De K oning enhetParlement

vroegen harenraad,enzjwashetbolwerkder

Gallicaansche Kerk tegenoverhetJezuïtismus.
Hare gebouwen.in de 17deeeuw op lastvan

den cardinaal Roltelien vernieuwd. zjn in

t

i

1819 ingerigt t0t een collège voor de regtsj
wetenschap.
#
w .'
!
>
< 'Sorbus L. is de naam van een planten''=* e. >
*
geslaeht uit de familie der Pomaceën. De
Fig.1..Sorghum saccharatum.
voornaamste soort,welke o0k in ons Vaderland groeit, is 8. Jlclze ïl L.Zie daarom- der grassen.Het onderscheidt zich door een
trentdebjzonderhedenonderIzi
jstrbe.
%senboom. met m erg gevulden stengel, groote, breede
Sorel (Agnes) of 8orea%,demaitresvan bladeren, en opstaande aren ofpluim en,za-
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mengesteld uitkleine aartjes,van welke de van eene pluim op de helft dernatuurljke

zittende bloemen tweeslacitig en vrucbtbaar grootte,en in b eene katbaald op 8-voudige
en degesteeldemanneljkenonvruchtbaarzjn.
De kraakbeenige kelkkafjes omsluiten eene
vracht met eene meelbevattende kern. &.#lgareTerd.(gewone MoorengierstofKafferkoren)iseen éénjarig gewasmeteenhalm

grootte.

Soria, eene Spaansche provincie in het

oosteljk gedeelte van het koningrjk 0ud-

Castilië, tusschen de provinciën Burgos,L0grono, Saragossa, Teruël, Cuënça, Guada-

ter hoogte van 5 Ned.e1, eironde pltlim en

laxara en Segovia, telt op 1801/: D geogr.
bruine,bruinachtigroodeofzwartekafblaadges. mj1 omstreeks 160000 inwoners.Ditgewest
Deze plant,waarschjnljk uit lndië afkom- omvat het bekken Van den bovenloop der
stig, werd in den tjd van Plinin.
u naar Duéro (methare zjrivieren),isvooralinhet

Eu
roya overgebrae-q in de 13de eellW naar noorden en oosten bergachtig, heeft in het
Italiè en in de 16dJa1s Saracenengierst naar noordenuitgestrektedennenwouden,m aarvoor
Frankrjk.Zj behoort intusschen te huis op 'toverigegebrek aanhout,dochbezitopzjne
de west-en oostkust van Afrika en wordter
in hetnoorden t0taan Tixaboektoe en Abessinië,toteene hoogte van 2500 Ned elboven
de oppervlakte der zee,alsvoedselplant ver-

w oeste hoogvlakten een overvloed van gras.
Het klimaatiser in de dalen zachten in het

gebergte guur. De belangrjkste voortbrengselen zjn er: schapen, paarden, muilezels,
graan, wjn,olie,vlas en hennep.Hetrjk
der delfstoFen levert er zilver-en jzererts,
alsmede zout.Hetvoornaamste bedrjf iser
de veeteelt,vooral de schapenf
bkkerj.Handel en njverheid zjn erwegensgebrekkige
w egen van ondergeschikt belang. Alleen in
den ztlidoosthoek vandezeprovincieheeftmen
den Oosterspoorweg,dieMadridmetSaragossa

AMf
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'
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verbindt.- Deevenzoogenoemdehoofhtad,
op den regter oever van de Duéro gelegen,
door muren omringd enmeteenslotgekroond,
bevat het paleis der graven nan Gp-rl,
onderseheidene kerken en 6000 inwoners.
Sorites, zie k
%lwLtrede.
Sorlings,zie 8âll
y,dlanden.
Sorö, eene stad op het Deensche eiland
Seeland, aan het meer van denzeltden naam
en aan den spoorweg van Kopenhagen naar
Korsör zeer bevallig gelegen, telt slechts
1400 inwoners, m aar bezit eene beroemde
académ ie. Deze werd er in 1586 uitde inkomsten der in 1161aldaarverrezene abdj
gesticht en na velerlei lotsverwigselingen in
1822 op nieqw georganiseerd.

Sorrento, eene stad in de Italiaansche
provineie Napels,hoogstbevalligophetsehierJ

Fig.Q.Sorghum vulgaxe.

eiland Sorrento gelegen,door oranje-en oljfbosschen, door wjn-, ooft- en lnoerbeziëngaarden omgeven, is de zetel van een aartsbisschop, bezit onderscheidene kerken,over-

bljfselen vantempelsenvanandereltomeinsche
bouwd, voorts ook in talrjke verscheiden- gebouwen, een sem inarium , zeebaden, eene
heden in Hongarje, Dalmatië, Portuaal en haven? eene aanmerkeljke scheepvaart,eene
Italië.Vooral in Afrika levert zj een rjken uitgebreide zjde-industrie en omstreeks 6000

oogst. M en maakt van de korrels ook gort, inw oners. Langs de kust heeftm en er schilterwjl men er voorts een bedwellnenden derachtige landschappen.Dezestad ishetoade

drank en azjnvanbereidt.Deleeggedorschte Snrrentnm, oorspronkeljk door inboorlingen

pluimen dienen t0t hetvervaardigen van be- van Campanië bewoond en later in eene R0-

zems.- 8.dtzccFzlrlfxw Pern.(suikermooren- meinsche kolonie herschapen. Zj is de gegierst) is eene plant,welke eene hoogte be- boorteplaats van Twrq%lato Ttuao.

reikt van 3 tot33/4deNed.el;zj heefteene

kransvormiggeplaatBtepluim metoverhangende
takken,is afkomstig uitOost-lndiëenArabië
en wordt vooralin Amerika op groote schaal
verbouwd. In 1857 bragt men er de eerste
zaden, en in 1863 waren er reeds 250000
acres mede bezet.Uithare stengelswintmen

Sotzm ann (DaniëlFriedrich),eenuitBte-

kend kaartenteekenaar en geograaf,geboren
te Spandau in 1754,betoonde reeds vroeg een

ongemeenen aanle: voor de teekenkunst,genoot het onderwt
J
's van den in diedagen te
Spandau gevangengehoudenkapitein-ingenieur

M aterne,en zochtzicb laterteBerljn pracsuiker. W j geven hier op kleine schaalde tischtebekwamen.In 1787werdhjgeplaatst
afbeeldingen van die beide planten. Van de bj het departement van O0rl0g en bleefer
gewone Moorengierstzietmen in aeentgkle werkzaam totdat hj in 1826 werd gepensio-
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neerd.Reedsin 1785 had hj doorzjne kaart
van de landen aan de Zwarte Zee debetrekking verwôrven vangeograafbj deAcadémie
van W etenschappen. Hj leverde voorts een
groot aantal voortreFeljke kaarten, atlanten
en aardglobes,en overleed teBerljnden3den
Augusttls 1840.- Zjn zoon JoltannDt
xA
?ïfl
Ferdinand Sotzmann, geboren den llden Ja-

nuarj 1781,aanvaardde eenebetrekking bj

hetdepartementvan Financiën,nam deelaan
internationale tolcongressen, leverde eenige

belangrjkegeschrit
ïen opletterkundiggebied,
en overleed te Berljn den 18denJanuarj1866.
Sou (Een),te voren solgeheeten,is eene

16den Julj 1715.Hj vergezeldea1sadludant
Lodewi
jk X V op de veldtogten van 17441748 en noodzaakte in 1746 Mechelen tot
capitulatie,waarop hj in 1748 t0tmaréchal
de camp en in 1751t0tgouverneurvanVlaanderen en Henegouwen benoemdwerd.Bj den
aanvang van den Zevenjarigen Oorlog voerde
hj hetbevelovereen korpsvan 24000manj
veroverde W esel, bezette Cleefen Gelder en
vereenigde zich methetDuitsehewRjksleger,
om de Pruissen uitSaksen teverdrjven.In
Gotha echter werd hj in Septemberaan het
middagmaaldoorron t
get
flifzovervallen,zoodathj jlingsdevlugtnam,en den5dekNovember leed hj eene smadeljke nederlaag
bjRoszbach.NietteminbelastteLodewj;kX V

Fransche koperen munt en was te voren de
grondslag van het Fransche muntstelsel.Men
had 20 sous = 1 livre, zoodat de waarde hem met de portefeuille van Oorlog en zond
van een s0u geljk is aan 5 centimesofonge- hem in 1758 m et den hertog de Wrogîïe weveer een halven stuivervan deNederlandsche dernaar hettooneelvanden00r10g inDuitschmunt.
land. Hoewel tusschen deze beide mannen
Soubise is de naam van een oud Fransch eene grootejverznchtheerschte,behaaldenzj
geslacht, welkB goederen en titels in 1557 toch bj Liitzelburg eene overwinning,zoodat
door hethuweljk dererfdochter Ca,
thlrinede het landgraafschap Hessen in hunne handen
Parthenay metden vicomte Renl11 de AOAJ, viel. kb'owbise verkreeg daardoor den maaraan het Huis Rokan ten deelvielen.Uit dat schalksstaf'en behield het opperbevelt0t aan
huweljkwerden tweezonengeboren,diezich het sluiten van den Vrede van 1763.Na den
a1s M nvoerders der Hugenoten beroemd heb- dood van madame de Pompadonr genoothj
ben gemaakt,nameljk hertogHenride.
Ao#ll eene niet minder krachtigeondersteuning van
(ziealdaar)en BeRiamin de2o#J.,baron de madam6 Dubarry. Toen Lodewjik XT''over-

Frpz
l/ezlli,alserfgenaam zjnermoederseigneur leed,washj de éénige hoveling,diezonder
de Sollid..Deze,geboren in 1583,nam onder tusschenpoozing het 1jk bewaakte t0taan de
M a%rits T4n OrJ4/e deel aan de vel
dtoqten begrafenis toe, en deze trek van aanhankeill Nederland en voegde zich in 1615 bj de ljkhei
dbewoogLodewl
jkX Vh hem zjneplaats
partj van den prins de Ool4J.In de gods- in den ministerraad te doen behouden.Hj
dienst-oorlogen,welke onder Lodew#k XI1I overleed den 4denJulj 1787,en methem verin 1621 wederontbrandden,voerdehj bevel dween de ljn Rohan-8onbise.
in de provinciën Poitou,Bretagne en Anjou, Soubrette is de naam eener tooneelrol,
legde veelbeleid aan dendagen onderscheidde nameljk die van eenejeugdige.vroljkeen
zieh door grootedapperheid bj deverdediging oljke kamenier.Deze rol komtinzonderheid
van :t. Jean d'Angely, doch moestin 1622

voor in de moderne operette.

Soum eur of toepg isteraarnoemtmenden
voorde vjandeljke overmagtde wjknemen
naar La Rots
helle. Zjne pogingen. koning m an, dle zich tussehen het orkest en het

Jacob 1 van Engeland tot het ondersteunen tooneel in eene verborgene ruimte bevindt,
der Prote8tanten over te halen,w aren vruch- om door het toefuisteren van gedeelten der
teloos. Hj maakte zich daarop meester van ro1 het geheugen der ad eurs en actrices te
de eilanden Ré en Oleron (1625), alsmede hulp te komen.
Soum ot(JacquesGermain),eenuitstekend
van de Koninkljke vloot,uit 15 groote schepen bestaande. Daarentegen mislukte zjne Fransch architect,geboren in 1714 te lrancy
expeditie naar het landschap Médoc.Op den bj Auxerre, was door zjn vader voor de
15den September 1625 moest htjhetonderspit studie bestemd,maargevoelde zich geroepen
delven voor den hertog de Aolfvlxelcy op t0t de kunst.Metjverlegde hj zich t0e op
de hoogte van het eiland Ré en werd van de bouwkunde en begatzich naarRome,waar

Oleron verdreven.Daarop volbragt hj we- hj onderdepensionarissen desKoningsopgenomen werd.Nu maaktehjgrootevorderingen,

derom een togt naar Engeland en bewoog
Karel1 achtervolgengdrieaanzienljkevloten
naar de ernstig bedreigde stad La Rochelle
te zenden,maartoch vieldit laatste bolwerk

der Hugenoten in handen dervjanden.H0ewelhj volgensdebepalingen van den Vrede
van 29 Junj 1629 naar ztjn vaderland k0n
terugkeeren, bleefhj in Engeland,om vandaar de zaak der Protestanten te bevorderen,
en overleed kinderloos te Londen den 9den
October 1642.De goederen en titels van het
Huis 80%b6.
96 vielen daarop ten deelaanFrançoi: d6 2oAJs.- Een nakomeling van dezen
w as Charlen de ApAcl,prins d6 D llide,pair

vervaaardigde een ontwerp voor eene nieuwe
Karthuizerskerk te Lyon, waaraan de voor-

kellr werd toegekend, en zag zich na zjn

terugkeeruitItaliëmetonderscheidene andere
bouwwerken belast,zooals:de beurs,eenhospitaal en een schouwbnrg te Lyon.ln 1750

werd hj 1id van de Académie te Parjsen
vertrok met den markiesde a
vcrkly,directeur derStaatsgebouwen,wederom naarItaliëj
waar hj zjne studiën voortzette.en zjnsmaak
veredelde.Zjn voornaamstewerk teParjsis
het Panthéon.Degrondvorm vandezentempel

ishetGriekschekrui8metviergeljkearmenj
en mMrgchalk van Fmnkrjk en geboren den terwjl de vierschepen in hetmidden veree-
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nigd zjn onder een grooten koepel. Deze Avorden overde keuze van een nieuwen prelaatste is het eerste werk van die sooft,dat sident, werd eindeljk Soulowque candidaat
met drie concentrisehe gewelven van gehou- gesteld,en daar deze nagenoeg geen deelhad
Wen steen zoo hoog verrees.Hetperistylum , genomen aan hetstaatkundig leven,verkreeg

in Corintischen stjl,iseenederaanzienljkste hj op denlstenMaart1847alligtdemeerdermassa's van den nieuweren tjd.Zjne stoute heid van stemmen.Soulonqtte wasop verrena
en ongewone construe,tiën lokten velerleiaf- niet berekend voorzjne betrekking.Nu eerst
keurendeaanmerkingen uit waardoorhjzich leelde hj lezen en schrjven en gafbjvoortdiep gekrenkt gevoelde. Hj werd dan 00k during redentotergernisdoorzjnemisslagen
n0g vo
'örhetvoleindigen van zjn werk door en zjn bjgeloof.De ontwikkelde,gezetene
den dood weggerukt (1781). De architect burgers,bepaaldeljk de Mulatten,drevenden
Rondelet bragt het ten einde.De lengte van spot m et hem en men begon er van te sprehet gebouw met hetperistylum is omstreeks ken, dat men hem van ztine waardigheid
100 Ned. e1, en de hoogte van den koepel moestontzetten.Hetgevolg hiervan was,dat
ae vervuld werd m et een geweldigen
metde lantaarndesgeljks.Debreedtebedraagt Soulouq'

75 Ned.e1.In 1791 werd dezekerk,1ievan haattegen de burgerj derMulattenen alleen

St.Geneviève,onderden naam van Panthéon steun zochtbjderuweNegerbevolking.Hoetot graftempel bestem d voor de uitstekendste welhj volgens de Constitutievan 18438lechts
mannen vanFrankrjk,dochLodewj;kXFffz voor een tjd van 4 jaar gekozen was,nam
stelde haar w eder ter beschikking der geeste- hj het besluit, zich voor levenslang van de

ljkheid. Na de Julj-omwenteling echter ont- heerschappj meesterte maken.Na herhaalde
ving zj wederhetvoormal
ig opsehrift:7Aux botsingen waagde hj den 16den April 1848
grands hommes la patrie reconnaissante,.-

een staatsstreek.onder hetvoorwendsel,dat

%oul ot had methet plan derkerk ook dat in het binnenland een opstand uitgebroken en
van een grootpleinverbonden,hetwelkslechts t0V0nB e0n0 groote Zam enzWering Van M lltendeelewerduitgevoerd.O0kheefthjplannen latten ontdekt was, bragt hj de hoofdstad
k

van andere gebouwen geteekend; sommige

Port-au Princein repenroer.Dewaardigheids-

daarvan zjn in gravnresbewaard gebleven. bekleeders der Republiek,op het voorplein
Soûlié (Melchior Frédéric),een verdien- van zjn paleis vergaderd,werden grootensteljk Fransch novellist en tooneelschrjver, deels atkemaakt en tallooze Negers en Mugeboren den 23sten December 1810 te Foix, latten, die door invloed ot'rjkdom boven
was eerst advocaat, toen ambtenaar bj de anderen uitstaken, als verdacht in hechtenis
belastingen!vervolgensdireeteureenerfàbriek genomen en zonder vorm van procès doodgeen werd elndeljk onderbibliothecaris bj het se.hoten.Dit schrikbewind duurde veledagen,
arsenaal.In hetjaar1829 betrad hj hetge- en in de daarop volgende m aanden werden
bied der romantiek en leverde eene lange
reeks van drama's en m elodrama's!die echter

deze bloedige tooneelen in de overige deelen
van het eiland herhaald.Soulouq'
ue heersthte

niet veelopgang maakten.Van ztnedaare@n
- nu metonbeperktgezag,schoonaanvankeljk
@

tegen veel gelezene rom ans vermelden WI
J*
. nog onder den titelvan president.Den Q6sten

Le vicomtede Béziers(1831)1',- rLettomte
de Toulouse (1833)9'
, - rLe magnétiseur
(1834)'' - rlues deux cadavres (1835)'', DRomans historiques du Languedoc (18301837,4dlnl''- enrLeeonseillerd'état',;maar
hj behaalde vooral grooten roem met zjne

Augustus 1849 aanvaardde hj de Keizerskroon, hem door den Senaat en de Kamer
van volksvertegenwoordigers plegtig aange-

boden.Hj noemde zich nuI'
austin1 en verordende door de Constitutie van 20September
1849 eene nieuwe staatsregeling. Den 18*en

XMémoiresdudiable(1837)'',eenefantastisehe April 1852 deed hj zich met zjne gemalin
ontleding van het maatschapgeljk leven in Adelina feesteljk kroonen, waartoe de klee-

Frankrjk. Hj overleed te Blèvre bj Parjs dingstukken uit Parjs werden ontboden,en
den 23sten septem ber 1847.
zjneéénigedoehter Olivaontvingdentitelvan
Soulouqae (Faustin),president en keizer qKeizerlxjkeprinses''.DeKeizervormdenu een
van Haïtivan 1847 tot1859,w aseen Neger stoet van nieuwen adel,nameljk 6 prinsen,
van het Mandingo.ras en aanschouwde het 60 hertogen en talrjke markiezen,graven en
levenslieht op heteiland Haïti,in hetdistrict baronnen. Ook stichtte hj de Orde van den
Petit-GoaveytenzuidwestenvanPort-au.prince, Dheiligen Faustinus''en poogde den luister
i
dnen17
v8
r2
t
j.
helin
dsoso
lr
al
ve
ogrnj
aIsgeboren, diende hj in van Napoleon's hofhouding na te apen. Het
soldaat en werd we- keizerschap van Roulouque, in alle opzigten
gens gemis aan alle opleiding slechts zeer eene carlcatuur,duurde bjna 9 jaaren was

langzaam bevorderd. In 1810 zag htj zich voor Haïti (zie aldaar) een allerrampzaligst
door den president Pétion t0t luitenalit der tjdperk, waarin de welvaart door oorlogsberedene presidiale garde benoemd en klom
onder B oyer op t0t kapitein. Eerst na den

lasten en afpersingen vernietigd en de openbare veiligheid door den achterdocht eener

valvan laatstgenoemde maakte hj,door0m- wreede dwingelandj geschonden werd. Sxwentelingen begunstigd: sneller vorderingen, louq'
aewendde voortspogingen aan,zich van
werd onder Hêrard-ltimère eskadronschet'
,0n- de naburige republiek :an D omingo m eester
der Gqerréer kolonelen eindeljk onder Aic#/ te maken, doch drie veldtogten derwurts
generaal en oppevbevelhebber der yresidiale eindigden meteene volkomene nederlaag der

%arde. Toen na den dood van Aic:e'de par- Keizerljkewajenen.Eindeljk deed eene mitjen in den 8enMt het niet eens konden litaire revolutle zjn troon instorten.Doer
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generul Gefrard werd den QostenDecember der garde en bj Bautzen over hetcentrum.
1858 te Gonaïveg de republiek afgekondigd,
Na den slag bj Vittoria zond Napoleon hem
en toen de Keizer tegen hem te velde trok, met onbepaalde volmagt naar Bayonne, 0m
liep hetçrootstegedeelte van hetlegert0tde een einde te maken aan het voorwaarts rukopstandellngen over.Den 15denJanuarj 1859 ken van Wellington.Hoeweldeze 100000man

werd Soulowqne in zjne hoofdstad Port-au- onderzjne bevelen had en Soultnaauweljks
Prince door verraad gevangen genomen. Men 60000, naeest recruten1drong laatstgenoemde
liet hem betleven,maardeed hem metzjn tegen het einde van Julj op nieuw doorin
gezin en 1et zjn vermogen naar Jamaica Spanje,maar werd bj Cubiry (27 Julj)met
verhuizen,waarhjinballingschapzjnedagen grootverlies teruggeslagen.Eenetweede?cdoorbragt.Eerstna den va1van denpresldent ging om verder te trekken eindigde metzjne
Gefrard ontving hj verlof,naarHaïtiterug nederlaag bj Irun en metzjn terugtogtnaar
tekeeren,waarhj in Julj 1867in zjnege- Bayonne. Hoewel bj den 27sten Februarj
boorteplaat: overleed.
1814 den slag bj Orthezverloor,leverdehj
Soult (Nicolas Jean de Dieu),hertog van W ellington den loden Aprilmetnaauweljks
Dalmatië, Fransch maarschalk en staatsman, 24000 man den bloedigen sl
ag van Toulouse.
geboren den 29stenMaart1769 te St.Amansla Eerst op den 12den ontruimde hj deze stad
Bastide in hetdepartementTarn,wasdezoon
van een landbouwer,trad in 1785 alsgemeen
Boldaat in dienst,werd in 1791 oëcier,kort
daarna kapitein en onderscheidde zich onder

en sloot, zich tevens aan den Koning van

Frankrjk onderwerpend,eene week daarna
eenwapenstilstand.LodewgkXVIIIbenoemde

hem totgouverneur der 13demilitaire divisie,

C-tineen Roehe.Hj streedin 1796 en 1797 en den 3den Decembervan datjaar,inplaats
aan de Main en aan deRjn,voerdein 1799 van Dnpont, t0t minister van O0r10g.Toen
bevel over eene brigade in de voorhoede Napoleon den lstenMaartbj Fréjusaan land
vanhetDonau-legeronderLefebrreenverwierf stapte, nam Sowlt zjn ontslag, begaf zich
daarna a1s kommandanteener divisie vooral naar zjn landgoed bj St.Cloud!verscheen
in den slag van Stockach (25 Maart) grooten eerst op ceneherhaaldeuitnoodiglng bj den
roem.Hj werd dan 00k t0tdivisie-generaal Keizer en aanvaardde den llden Meide bebevorderd en naar het leger van M assnna in

trekking van chefvan den generalen staf. In

Zwitserland gezonden.Hieronderwierp hj de de veldtogten van Ligny en W aterloo bevond
wederspannige kleine cantons,- verraste,ter- hj zich aan dezjdevan Napoleon,belastte
wjlMasnlnade Russenaanhetwjkenbragt, zich , toen deze te Laon het leger verliet,
de Oostenrjkers,en belastte zichmetdever- met het opperbevel en bestuurde den terugvolging van de Russische legerbenden.In 1800 togtt0t aan Soissons.Door de Koninkljke
aanvaarddehj onderhetopperbevelvan Mas- ordonnantie van 12 Januarj 1816uitFrank:J>J hetkommandooverdenregtervleugelvan rjk verbannen,begafhjziehnaarDi
isseldorf,
het.Italiaanschelegerenwerdbjeenuitvaluit ontving in 1819 verlof om terug te keeren
Genua zwaar gewond en gevangen genomen, werd in 1821 wederonderdemaarschalken0p-

Toen hj na den slag van Marengo de vrjheid
herkregen had,aanvaardde hj hetopperbevel
in Piémont,waar hj met wjzegematigdheid
de uitbarstende oproerigheden wistte beteugelen. In 1802 zag hj zich benoemd tot
kolonel-generaalderconsulairegardeenvoerde
van 1803- 1805 het kommando over de troepen in het kam p van Boulogne.Na detroonsbeklimming van Napoleon I ontving hj den
maarschalksstaf.Ook van 1805tot1807voerde

genomen en zag zich in 1827totpairbenoem d.

Lodewl
jk TAil@.
sbelastte hem den 18deuNo-

vem ber 1830 m et de portetbuille Van Oorlog; hj behield haar een viertal Jaren en
werkte niet weinig mede tot bevestiging van

den Juljtroon.Na den dood vanPêrier(1832)
werd hj voorzitter van hetKabineten had
een aanmerkeljken invloed op depersoonljke
staatkunde des Konings.In 1839 aanvaardde

hj na den valvan M ollopnieuw hetvoorhj het bevel over een armeekorps,werd na zitterschap van het Kabinet tegeljk met de
den Vrede van Tilsit t0t kertog rJs Dalmatië portefeuille van Buitenlandsche Zaken,maar
verheven en aanvaardde het opperbevel over datvrjzinnig bewind bezweek reedsin 1840.
de centraal-armee in Spanje.Hier bragt hj Na hetaftreden van Tltiersden29stenOdober

den opstandelingen herhaalde nederlagen t0e,
leverde den 16den Junj 1816 aan hetBritsche
leger den bloedigen slag bj Coruna,trok in
het begin van Maart over de M inho en verdreefhetBritsch-portugéschelegernaarOporto.

Nadathj Jourdan wasopgevolgdalschefvan
den generalen staf,versloeg hj den 12den
November 1809hetSpaanschelegerbjOcana,
veroverdein 1810 Sevilla en verjoegdeSpanJaarden naar Cadix.Den llden Maart 1811
veroverde hj Badajoz en leverde den 16den
Mei den Engelschen en Portugézen den slag
aan de Albuéra.Iu 1813 had hj in Duitschland geen bepaald komm ando, m aax in den
slag van Groszgörschen voerde hj,in plaats

1840 liet Soult zich bewegen, nogmaals de
portefeuille van 00r10g en hetpresidentschap
te aanvaarden, maar legde in 1846 eerstgenoemde en een Jaar daarna laatstgemelde
neder,en werd t0tmaréchalgénéraldeFrance

benoemd.Hj overleed den 26sten November

1851op zjnkasteelteSt.Amans.Zjnebelangrjke verzameling van schilderjen,in Spanle
bjeengebragt, bleek bj den verkoop eene

waardete hebben van nagenoer 11/:millioen
francs.Ro%ltw asnietkunstmatlg ontwikkeld
of beschaafd, maar bezat een schranderen
blik, groote dapperheid en eene grenzelooze

eerzucht.- Ztjn zoon Napoléon Sollf,hertog

van DJ!-l/ïJ,geboren in 1801,diende onder
vxn B6.
%nQren, het bevel over de injànterie deReatauratiebj dengeneralenstafenbetra;
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in 1830 de diplomatieke lnppbaan. Htlwas
eerst Fransch gezant in Nederland,daarnate
Turjn en bekleedde sedert 1844 die betrekking te Berljn.Vôôrde Februarj-omwenteling washj 1id van de rweedeKamer,doch
in 1850 nam hj zitting in het W etgevend
Ligchaam en stxeed hier voor de belangen
van het Huis Orleans. Na den staatsstreek

Southey (Robert),een verdiensteljk En-

gelsch dichter en geschiedschrjver.geboren

den lzden Augustus 1774 te Bristol,was de
zoon van een lakenkooper,bezocht de W estminsterschool, maar moestdeze na een vier-

Jarig verbljfverlatenwegenseenartikelover
de ligchameljke tuchtiging in de Engelsche
scholenthetwelk hj in hetdoorhem gestichte

van 2 December 1852 keerde hjt0thetamb- tjdschrift:gFlagellatlt''geplaatsthad(1792).In
teloos leven terug en overleed den 3lsten het volgende Jaar vertrok hj naar Oxtbrd,
December 1857.Hj heet'
t in 1854 de pMé- om aldaar in do theulogie te gaan studéren,
moires'' van zjn vader in 3 deelen in het m aar zjne godsdienstige overttliging belette
licht gegeven.- Een broedervan den m aar- hem , in dienst der Kerk te treden.Na het
schalk,nameljk PierreXlzdt
l/fSoult,geboren verschjlnen der gpantisocracy''van Colevidge
den Qosten Julj 1770 te St. Amans, diende koos hj de letterktlndige loopbaan.Een bundesgeljksbj hetlegergedurendedeRepubliek deltlegedichten(1794)bragthem echternoch
en het Keizerrjk,klom op totden rang van roem noch voordeelqdaarentegen ontving hj
luitenant-generaal,en Overleed te Tarbes den voor zjn episch gedicht:rloan ofArc''een
Tden M ei 1843.

honorarium van 50 pond sterling. VoortB

Soutane noemt men eene langejasmet
naauwe mûuwen,welke in Frankrkk door de
R. Kathglieke geesteljken gedragen wordt.
Voor toekomstige geesteljken isereen dergeljk gewaad in zwang, dat korter is en

poogdehj doorvoorlezingenovergeschfedenis
te Bristolin zjn onderhoud tevoorzien,totdat hj in 1795, door nood gedrongen,naar
dewoning zjnermoederterugkeerde.ln N0-

vember van datjaarverqezeldehj zjn 0om

soutanelle heet.
naar Lissabon,nadathj ln den ochtend van
Southam pton ,eenestadin hetEngelsche zjnvertrekeengeheim huweljkhadaangegaan
graafschap Ham pshire en op een schiereiland m etm issFrieker.Na verloop vanzesmaanden

gelegen!gevormd door de zamenvlûejing van keerde hj terug en wgdde zich nu met inde Itchln en de Test, verrjst bj eene diep spanning aan letterkundigen arbeid? hierin

in het land doordringende baai,Southampton volhardende zoolang de krachten van llgchaam
W ater genaamd, vöör wier mond zich het en geest zulks veroorloofden. In 1802 werd
eiland W ightverheft.Van de Oudestadsmuren hj secretaris van Carry,kanselier der schatzjn n0g overbljtbelen en er iso0k nog eene kist in lerland, gedrgeg zich in dle betxekpoort (Bargate).maardestadheeftzichaan- king a1seen ultra-tory?legdenaeenjaarzjn
merkeljk uitgebreid buiten hare voormalige ambt neder en begatzich naarGreta bj Kesgrenzen.Van de 35 gebouwen,voordegbds- wick in Cumberland?waar hj zich wederom
dienstoefening bestcm d, is de sormandisehe met l
etterkundigen arbeid bdzig hield. Hj
St. Mitshaëliskerk het voornaamste en het leverde niet minder dan 109 deelen en daaroudstep de slanke toren dezer kerk is een enboven 52 epstellen in verschillende tjdlandmerk voor de zeelieden. Het hospitaal schriften. Reeds in 1801 was zjn episeh
Domus Dei,uit. den tjdvan Hendrik 11I,is gedieht: Thalaba,thedestroyer'',een krabisch
een der oudste van Engeland. Men heeft er verhaal vol Onsterschen gloed, maar tevens

eene Latt
jnsehe sehool,eene hoogere burgersehool voor meisjes, een opvoedingsgestlcht
(Hartley Institution),eene schooiveorwetenschap en kunstnjverheid met een muséum ,

v0l oostersche ongel
'jmdheden in het licht
versehenen. In 1804 volgden: de rM etrical
tales'' - in 1805: pMadoc''en in 1810: p'l'he
cuxse ofKeham a'' de bewerkingeenerHindoe-

eene zeevaartschoolenz.Ten noorden van de sage. In 1813 zag hj zieh benoemd t0t Hofstad vindt men twee parken,en in één van pûëet (poetlaureate) en verheerljkte in die
deze een gedellkteeken ter eere van dendieh- betrekking in zjn gezwollen pcarmen triumter Watt.De njverheid bepaalter ziehhoofd- pbale''de overwinningen van W ellington,ter-

zakeljk tot machinen-en seheepsbouw.Sout- wjl htjvoorts oden schreefter eere van den
ham pton ls eene uitstekende koopstadp de Pri
us-reyenten vandeVerbondeneMonarehen.
voortreFeljke dokken zjn er toegankeljk Zjn pvlsion ofJudgement(1821)'' werd door
voor de grootste schepen en beslaan eene
oppervlakte van 40 Ned.bunder.Deze stadis
het voornaamste station voor bet stoombootverkeerm et Oostlndië,Afrika?Zuid-Amerika
en TTest-lndië,hetlberisc,he bchier-eiland en
door de stoombooten uit Brt'men ook met

Byron,in datgediehthet hoofd van deschool
des 8atansgenoem d,meedoogenloosgegeeseld.
De laatste grootegedichten van Sowtlteywaren:
rA tale ot'Paraguay (1825)'', - en ar
l'he

pilgrim ofCompostella(182:)''.Hetonvoltooid

verhaal:roliver Newmall''verscbeen eerstna

Noord-Alnerika. ln 1876 verschenen er bjna zjn dood (1846).ln 1835schonk deregéring
8000 scbepen met eene laadruimte van meer hem ten tjde van A.PeeleenJaargeld van
dan 1200000 ton.Men schatte in datjaarde 300 pnnd sterling.In 1839 vernietigde eene
w aarde van den invoer op 110 en die van verlamming zt
jne bewustheid,en hjoverleed
den uitvoer op 98 milioen gulden.Hetaantal den zlsten Maart 1843.Zjne dichterljkewerinwoners beuraagt er omstreeks 60000.sabj ken,die ()ok nog hettreurspel:pW atTyler''
de stad vindtm en den schilderachtlgen bouw- en ondf?rseheidene lierdiehten bevatten, zjn
valvan Netley Abbey endaartegenoverNew- in 1820 in 14,in 1854 in 10 deelen en o0k
Forest, door W illem de Veroveeaar gestitht. n0g in 1863 uitgegeven. Zj onderseheiden
XIII.
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zich door eene rjkeverbeelding,doorgeezs- Flahanlt, vlngtte, nadat deze in 1793 te
tigheid en gevoel, maar tevens door gemls Arras gegnillotineerd was, met haren zoon
van diepte. Merkwaardiger dan de gedichten (later generaal Flahwtlt) naar Engeland en
van Southey zjn de door hem vervaardigde zag zich aldaar genoodzaakt door de pen in
levensbestshrjvingen, vooral zjn pluife ot' haar onderhoud te voorzien. Daardoor ontNelson (1813,2 dIn;nieuwedruk 1876)''
,- stonden: rAdèle de Sénanges ou lettres de
voorts: de rluives of British admirals'' en loxd Sydenham (1794)'' - en de ronlan:
XLitb ot'MTesley (18204nieuwe druk,1864)''. rEmilie et Alphonse (1799,3 dln)''. In 1798
Voorts schreet' hj eene rrllistory Ot'Brazil vertrok zj weder naar Parjs,trad er in het
(1810- 1819, 3 dlnl''en 1
)llistory ofthe Pe- huweljk met den Porttlgéschen gezalltJoze
ninsularwar (1823- 1828) ,- wt
jders:nr
jajj: M aria de .#ofelf/,die zich door eene prachtbook of the church (1824, 2 dln)'', osir tlitgave van Os luusiados''4
jegens de letterThomas More, or colloquies on the progress kunde van zpn vaderland verdiensteljk had
and prospect ot'society (1820, 2 d1n)'',- gemaakt, en schreef vervolgens:poharlf,s et
Maria (1802)''
, qEugène de Rathelin (1808,
X'
l'he doctor (1812,5 dl
nl''
1enz.
Souvereiniteit.Rouverein noemt men in 2 d1n)''
, pMénlolres de la làmille duconlte
den Staatdengenerdle methethoogstegezag de Revel (1811, 3 dln)''! pMademoiselle
bekleed el1vangeenandergezagafhankeljkis. de rlo
Aurnon (1820,2 dlnl'',- rLa c'
omtesse
Dathqogstegezagzelt'draagtdennaam vansou- de Fargy (1823,4 dln)'',enz.Zl
joverleed te
tw eïlifeif.Zjn daaraan bepaalderegten,z00- Part
jsden 16d.
ln April1836,enhare poeuvres
als devorsteljkepraerogatievenTverbonden, complètes''zjn btjherhaling uitgegeven.
dan heet men deze nouvereinitebtsrqqten. De
Spa, eene stad in de Belgische provincie
souvereiniteit in een Staat kan opgedragen Luik,in eene boschrtjke bergstreek,aan een
ztjn aan een bepaald persoon,zooalsin eene ztjtak van den spoorweg van Verviers naar
monarchie, maar Ook aan hetgeheele volk,
zooals in eene republiek. M ell spreekt cok
w e1 van volkssouvereiniteitin een constitutioneel-monarchalen Staat,en dan wordt daarmede bedoeld, dat aan de bevoegde burgers
in zoodalllgen Staataandeelin en invloed op
het regéringsl/eleid is toegekend.In 0ns Va-

luuik,teltûngeveer 700t)0 inwoners,diezich
bezig llotlden met de vervaaardiging van ge-

lakte houtwaren(Spa-doosjesenz.),metwolkammen, loojen,jzersmelterj enz.,maar is
vooral vermaard w egens hare m inerale bron-

nen,die jaarljks talrjke badgastenderwaarts
lokken.Die bronnen btlzitten eenwarm tegraad

derland berustte vôör het jaar 1795 de sotl- van 9- 10O C. en behporen t0t de alkalischvereiniteit btjde verschillende provinciën;om tjzerhoudende zure wateren. Deze worden
oralaanbevolen tegen hypochondrie,maagdie reden çat'men aan koning Willem 1in vo
1813 den tltel van msouvereinen Vorst'' 011) kwalen,zelltlwzwakte enz.8pa bezitdan00k

te kennen te geven,datde souvereiniteitder alles, wat men op eene druk bezochte badafzonderljke gewesten voor goed was afge- plaats verwachten kan,voornameljl
t:fraaje
schalt. In de dagen van het leenstelsel had hôtels, uitstekende uitspanningslot.alen, bemen w einig souvereine Vorsten, om dat de vallige wandelplaatsen, ultmuntende muziek
meesten zich gedrongen gevoalden, hunne enz.H et hazardspel,dat8pa totvöör eenige

landen aan magtiger dan zj op te dragen en jaren ook voov anderen dan zieken aantrekze van deze in leen teontvangen;dochdaarbj keljk nlaakte, is op last der rggéring vergingen'de eouvereiniteitsregten op den land dwenen. l4et Spa.water wordthelnde en ver
heer over.
in kruiken verzonden en veel
almet wjn en
Souvestre (Emile),een Fransch roman- suiker gedronken.
Spaansche peper,zie Capsicum.
gchrjver en tooneeldichter,geboren den15den
Spaansche ruiters noemt men in de
April 1806 te Morlaix (Finistère), veBtigde
zich in 18'
36 te Parts maakte zich bekend versterkingskunst balken ter lengte van 4 en

doorzjneschetsennitliretagne,zooals:rLe ter dikte van 0,25 Ned.el, w aar houten of

Finistère de 1836''en oLa Bretagne pitttlres- jzeren spjlen doorheensteken?opwierpunten
que(1841)/:enleverdedaaropeengrootaantal zj rusten; zj worden met kettingen aan
romans, drama'
s en vaudevilles. T0t zjne elkander verbpnden en dienen om den toebeste romans behooren: gltiche et pauvre gang t0t brnggen en poorten van vestingen
(1836)''1- pLesderniersBretons(1837)''
,- te versperren.

SpaanscheSuccessie-oorlog,zie&lp.
XPierre et Jean (1842)'')- plues réprouvés
et les élus (1845)' - rconfeasions d'un nessie-oorlo-qen.
Spaansche vlieg (Cantharis, Lytta veouvrier (1851)'' - rUn philosophe sous les
toits (door de Académie bekroondl'',- pAu sicatoria) is een insect, dat ten onregte met

coin du feu'',- oMouslatonnelle(1851)'',en pLe mémorialde la famille(1854)''.Hj
overleed te Parjs den 5dep Julj 1854.Zjne
gezamenljke werken beslaan 60 deelen van
de ocollection Lévy''.

den naam van vlieg besteulpeld wordt,daar

hettot de orde der8childvleugeligen (C0le0ptera) behoort, en onder deze t0t de blaar-

trekkenden (Cantharidea).lletvolkomene insectw ordtin hetbegin van den zomervooral

Souza-Botelho (Adelaïde,markiezinvan), op seringen- en esscheboom en opgemerkt.
geboren I'
Llle%l, eene Fransche schrjfster, Het is van 12- 16 Ned.streep lang,glanzig

aanschouwde het levenslicht op den 14den goudgroen,nlet een grooten.platronden kop,
Mei1761 op hetkasteelLongpréinNormandië, di
e op den schedel eenediepeçroeve heeft,
trad in 1784 in het huwelp
'k mer den graaf metzwarte sprieten van elfleedles,een vier-
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kant borststuk en vrj groote, platte dek- geven aan daglooners,om iets ter zjde te
schilden, w aarop men 3 lengtestrepen onderscheidt. In de warme gewesten heet
'
t men
onderscheidene sogrten van 8paa,
nsehevliegell,
die echter meer in grootte en klenr dan in
gedaante verschillen. ln onze Oost-lndistthe

leggen v00r den B'inter.

Spaen la Lecq (Willem Anne,baron),
een verdiensteljksch Nederlandseh geschied-

kundige,geboren den 26sten December 1750,
studeerde te Utracht in de regten, werd in
bezittingen is de gewone soortvrj groot,dot' 1169 burgem eester van E lburg, legde die bezwart,m et een glanzigen,lakroeden kop.Het trekking neder in 1786,aanvaardde haarnogvermogen oln blaren te trekken op de huid m aals in 1789 en bekleedde haar tot 1795,
geelt aan dit insec,t,als geneesm iddelgroote waarna htJzieh vestigde op zjn buitenverbljf
waarde. Hetdient dan o0k t0tbereiding van Bellevue te Cloef, Hj werd aldaar president
de bekende Spaanschevliegenzal
f
Van hetcanton en grootmeester der wapenen

Spaansche wijnen (l)e)zjn voor een V1tll het koningrjk Holland.In 1814 echter
groot deelvoortreFeltjk van hoedanigheid en keerde hi
j naar Nederland terug, werd er
kunnen met de Bourgogne-, Roussillon- en

president van den hoogen raad van adel,1id

Languedoc-wjllen vergeleken worden,zoodat van de Eerste Kam erderStaten-Generaalenz.,
de handel ze over den geheelen aardbodem en overleed te 'sGravenhage den Qosten April
verspreidt.In alle Spaanstùhe provinciën wordt 1817. Van zi
jne geschritten vermelden '
1
;
i
1
'
i
'.
7
;
I
1
(
*
k
,
j
I
(
.
*
k*
l
.
wjn verbouwd,maardevoortbrengselen der rVerhandeling over 't regt Van de Jagt 0p
noordelt
jke gewesten ztjn voor ultvoer weinig de Veltlwe (1784)''1 - rVerhandeling 0Ve<
geschikt.In hetalgt'met'
n kwjntdeSpaansche de crimineele ordonnantie van koning Philips

wtjtlbollw door de traagheid en zorgeloosheid i1l Gelderland (1194)'',- roûrdeelkundige
der ingezetenen,zoodatde gewone wtjnsoor- inleiding t0tdehistorievanGelderland(1801ten er op verre na niet aan dc regtmatige

1805,4 4ln)'',- rBriefwisseling metKluit

verwachtingen beantwoorden. De zuideljke en van W tjn over den oorsprong van 'tgeSpaansche wjnen worden ten behoeve van slacht,van Brederode (in het pquiszittend
den uitvoer met spiritus ver8neden, welken 1even'')'' - Proeve van Historie-en Oudlaatsten men desgeljks uitmost bereidt.De heldkunde (18054''
1 - plllstorie der Heeren
meestgeroemde Spaansche wjn is de Xeres- van Amstel,van llsselmûnde en van Mynden
enz
'
i
. (1
wtjn;voorts prjstmen er de zoete Paxarete807) 1 - en nHistorie van Gelderlaud
wjnen (malvoisi), den Tinto di Rota (een (1815,lstedl)''.
likeurwjn, donker en met veel gloed), de
Spagnoletto,zie Riblra.
Manzanillawjnen (met veelgeur)enz. op de
Spahps ot'sipal
tl'unoemde men vonrheen
reeds vermelde Rota volgt de Alicantewjn, de kern der rultertj in het 'rurksche leger.
m eteen zeMr geurig botlquet,onderdennaam Zj waren met sabel, lans en werpspies
van pechte Malaga'' veelal aan zwakken en (dsjerid),later 00k metpistnlen en geweren
herstellenden aanbevolen.Eindeltlk vermelden gewapend en vormden een cngoregeldenhoop,
wj den Malagy-wjn,denPedroXimenes.wjn die met woeste dapperheid op den vjand
van Vittllria ln Bistt
aya,denGrenacho-wjn losstormde, doch bj het mislukken van den
van Campo di Carinena in Aragon,en den

eersten aanval in ordelooze vlugtafdeinsde.

t men dien naam aan drie Fransche
Roncia-peralta-wjn in Navarre.In hetnoord- O0k geet'
oosten van Spanle groelt de Ebro-portwtjn, kavallerie-regimenten. in Algérië uit inboordie doorgaans voor eckten Portwjn wordt lingen gevormd, maar op Européschen voet
verkocht, m aar veel minder deugdzaam is.Zie

ook onder Sect.

georganiseerd.

Spalatinus (Georg), e0n *
p*verjg bevor-

Spaansch groen ofJroenspaanjzjeonder deraar der Hervorming? geboren in 1484 te
Groen.

Spaansch riet, zie Aief.

Spalt in het blsdom Eichstâtt, bezocht de
Sebaldusschoolte Niirnberg,studeerdein 1439

Spaarbanken zjn inrigtingen,waarmin- en later te Erfurt tegeljk met Luth'er in de

vermogende burgers hllnne spaalpenningen
zelfs tot een gering bedrag tegen m atige

lettaren en wtjsbegeerte, werd in 1502 magisterteW ittenberg,studeerdedaarnawederûm

rente kunnen beleggen.Zljzjn dus bjzonder te Erlurtin de regten en in degodgeleerdheid
gesehikt,degeringereklassendermaatschapptj werd in 1r0; pastoor te llohenkirchen bj
t0t w erkzaamheid en spaarzaam heid op te Gotha en zag zich in 1502 aangesteld tot
wekken.Bj een goed beheerkan zoodanige onderwti,zervan Joltanw F:.ïe#ric#,later Keurinrigting tevens eenig voordeelbehalen,het- voxst van Saksen.Nadien tjd bestuurlle hj
welk gebezigd wordttothet vormen van een te W ittenberg de studiën der prinsen Ottoen
reserve- of waarborglbnds. M en meent, dat Erielà van Brunswjk-Li
ineburg.In 1514 beeene der eerste spaarbanken in 1778 te Ham- noemde Frederik (le Wqze hem t0tzjn hofburg is opgerigt, en in ons Vaderland heeft kapt
?llaan, daarna t0t zjn geheimschrjver,
in deze eeuw vooralde Maatschappj tot Nut dan tot bibliothecaris aan de universiteit te
van 't Algemeen zith beijverd, overalspaar- W ittenbexg en n0g vô6x 1517 t0t kanunnik
banken te doen verrjzen.Daarenboven heeft aan het George.stift te Altenburg.Dpalatin'us
men in den jongsten tjd maatregelengenomen w aB steeds de vertrollw de diellaax van den
ofberaamd om post-ofseltoolslpaarbanken op Keurvorst,dienhtjnaarbjkansalleRjksdagen
te rigten. Voorts heeftmen hier en daar vel'
gezelde,terwjlht
jhem athtingentoegenespaarkassengevorlud,gewoonljk mi'thetdoel, genheid inboezenlde vpor Lnther. Voorts bein tjd van raime verdiensten gelegenheid te noemde Joltan de .fe.sfdstfi-çd hem in 1525 tot
1721
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leeraar en guperintendentvan Altenburg. In

1530begafhjzichmetden Keurvorstnaarden
Rjksdag te Augsburg en in 1532 met Johan
Friedria naardenKeurvorstendagteSchweinfurt, waar hj de Evangelischeleerverkondigde.Van 1527- 1542 washjjverig werkzaam bj de regeling van de zaken der
Evangelische Kerk in Saksen,en overleed te
Altenburg den 16den Januarj 1545.Hj schreef
biographieën vanFrederik de Frï/zd enJohan
de We.
sfez?#kd,- voorts:pchristlicheReligi-

digen handel.Voorts vindtmen er gas,eene
volksbank en het aanvangsstation van den
spoorw eg naar Siveritz. In bovenvermeld

keizerljk paleis hield Diocletianwszjnverbljf
na het veriaten van den troon.Toen in de

6deen 7deeeuw hetnabjgelegen Salonaverw oest werd,bouwden de inwoners dezerstad
nieuwe w oningen in den zetelvan Diocletia11.:,en z00 ontstond aldaar eene kleinestad,

dieaanvankeljk Salonae Palatium ,toen Spalatium en eindeljk 8pâlato genoemd werd.
onshândel oder Re
ligien
onssachen'' -- en oene Devoormaligevestingwerkenzjnernagenoeg
Paus
geschiedenis der
en Keizers uit den gesloopt.
Spalding (Johan Joachim),een verdientjdderhervorming.
Spâlato,in het Slawisch Split,eenestad steljk Protestantsch godgeleerde,geborenden
en districtshoofdplaats in Dalmatië,issikkelvormig op een schiereiland en op den achtergrond van eene naar hetzuiden zicNopenende
baai der Adriatische Zee gelegen en w ordt
verdeeld in de Oude 8tad, de Nieuwe Stad
en

lsten November 1714 te Tribsees inZw eedsch
Pommeren, studeerde te Rostock en Greifswald, werd in 1749 predikantte Lassahn in
Zweedsch Pommeren,in 1757eerstepredikant
te Barth, in 1764 proost aan de Nicolaï-

de Voorsteden.De straten der eigenljke kerk te Berlt
jn en later ook consistoriaalraad,

stad zjn naauw en slechtgeplaveid en de i
n welke betreltking hj jveriqwerkzaam was
huizen in Italiaanschen stjlopgetrokken.T0t ten behoeve van godsdienstlge verllehting,
de openbare pleinen behooren er:het Donl- totdat in 1788 het rlleligionsedikt''in Pruis-

plein (PiazzadiTempio),tevensmarktplein, sen hem noodzaakte,afstand tedoen vanzjn

en hetHeerenplein.Men vindtertalrjke an- leeraarsambt.Hj overleed teBerljn den 26sten

tieke bouwgewrochten.De geheele ruimteder Maart 1803 Van zjne geschriften vermelden
Oudstad was te voren ingenomen door het wj:pDieBestimmungdesMenschen(4dedruk
paleis van keizer Diovletiann.q,en daarvan is 17544'', - pGedanken iiber den W erth der

het zuideljk front,bepaaldeljk een porticus, Gefiàlein dem Christenthum (176145dedruk

ter lengte van 125 Ned.e1,de voorhalenhet 1785)'', - en rueber die Nutzbarkeit des
vestibulum, bewaard gebleven. De tempel, Predigtamts(177242dedruk 1773)''
.
Spalken noemt men plankjes van veraan hetvestibultlm grenzende (hetmausole
'um
van Diocletianws),is veranderd in de hoofd- sehillende afm etingen, welke te voren bj
kerk van den heiligen Drimns; deze heef't arm - en beenbrenken gebezigd werden, om
eene rotondemeteenemiddelljnvan 13Ned. den arm of het been in dezelfde houding te
el en een koepelter hoogte van 26 Ned.el, doen bljven.Laterheet
'
tmen er00kvanleder
benevens een grootschen klokketoren uit de en van getalpertsja vervaardigd, doch zj
z
j
n
t
h
an
s
n
a
he
t
i
nv
o
eren vanhetstjfsel-.
15de eeuw . De Dom is na hetPanthéon te
Rom e het best bew aard gebleven Rom einsc'
h gips-ofwaterglasverband nagenoeg geheelin
bouw gew elfen sedert1876 w ordendedaaraan onbruik geraakt.
palende huizen weggeruimd. De daar tegenSpallanzani (Lazaro), een beroemd na-

tempelvan Aselqpian(Aescu- tuuronderzoeker, geboren den 12den Junj
lapius) dient nu totdoopkapél,maar bevindt 1729 te Scandiano in het hertogdom Mödena,
zich nog in goeden staat. Daarenboven zjn studeerde te Bologna in denatuurkunde,werd
de overbljfselen derwaterleiding van Diocle- in 1576 professor te Reggio,later te Mödena
Over Verrezen

fïcsl.
s zeer merkwaardig.Spâlato is de zetel
van een kantongeregt en van eene arrondissem entsregtbank,van eene Kamervan koophandel,van een bisschop,van een domkapittel

en te Pavia, doorreisde Zwitserland, het
Oosten en een gedeelte van Duitschland,en

overleed den llden Februarj 1799 tePavia.
Hj leverde in 1785 in zjn geschriftoverde
enz. Men heeft er 4 kloosters,een hisschop- voortplanting hetproefonderljk bewtjsvande
peljk seminarium, een gymnasium , eene bevruchting der ejeren door hetzaadvocht,
reaalschool, eene zeevaartschool en onder- deelde de uitkomsten mede van zjne nasposcheidene andere inrigtingen van Onderwjs, ringen overde voortglanting derkikvorschen,
een zieken-eneenvondelingshuis,eenschouw- over de afgietseldiertles, over eeneigenaardig
burg, een muséum van oudheden en ruim zintuig der vledermtlizen,over de spjsverte12000 inwoners. Aan de oostzjde der stad ring en den bloedsomloop, en beschreef de
verheft zich het fort Grippi met een kruid- merkwaardigheden op het gebied der natuurmagazjn en eeneversterktekazerne.Dehaven ljke historie in de door hem bezochtelanden.
is eenigermate verzand, doch aan hare ver- Van zjne geschriften vermelden wj:mopusbetering wordt gewerkt.In 1875 verschenen col
i di fsica animale e veqetabile (1780,2
er 1756 schepen m et eene laadruim te van d1n)'',- pviaggialle due Slcilie ed inalcune

Q00000 ton.Rondom de stad wint men parti degli Apennini (1782, 6 dln)'', - en
bPna
**
**
Wlln, ooft en groenten, - ook vervaardigt rExjêri
ences pour servir à l'histoire de la
zaen er rosoglio en m araschino,en men heeft géneration desanimaux etdesplantes(1786)''
.

er touwslagerjen zeepziederjen,tigchelwer- Spandau , eene a1s staatsgevangenis beken, kalk- en cementfabrieken,loojerjen, ruchte vesting in hetPruissische districtPots.
scheepstimmerwerven,kustvaarteneenleven- dam,aan de Havelen aan den mond van de
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Spree,alsmede aan den spoorweg vanBerljn rpepen had afgewezen,vertrok hj in 1642
naarHamburg en van Berljn naaxLehrte,is als hoogleeraar naar Lelden,en overleed alde zetel van eene arrondissementsregtbank. daarden14denMei1649.Vanzjnegeschriften
Voortsheeft men er:2 Protestantscbe kerken vermelden wj: rLe tableau d'
uneprincesse
en ééne R.Katholiqke,een gymnasium !eene (zdedruk ondergewjzi
gden titel, 1643)'
/,militaire schietschool?een stedeljk zleken- '$Le soldat Suédois (1633,
4/7,- pLeMercure
huis,2 hospitalen,een militairlazareth,eene suisse (1631 'enz.),,. - roubia evangelica
m ilitaire gevangenis, eene druk bezochte (1634- 1639 3 dlnl'', - pGeneva restituta
paardenm arkt, veel scheepvaart en met het (1635)',.
pDiatribe historica de origine,
garnizoen bjna 30000 inwoners.Er zjn on- progressu et sectisanabaptistartlm (1635)''1derseheidene fabrieken, en de stad is, ter en 7Gangraena theologiae anabaptistlcR
beveiliging vanBerljn,metharegedetacheerde (1649),.
forten eene vesting van den eersten rang. In
Ezeehlël &pcvA6:p! geboren te Genève in
de citadél verheft zieh de Juliustoren metden 1629 en een zoon van den voorgaande.Hj
oorlogsschatvan hetDuitscheRtjk.- Spandau studeerde te Leiden en genoot er denomgang

iseene deroudste stedenvanden Middelmark; van Niealaas Aàisdl,
ven Cla'
adius.9.I>l#i>.:,
reedsin de13deeeuw verkreeg zt1stedeljke werd in 1649 hopgleeraar in de welsprekendregten, was langen tjd de residentie der heid te Genève.trad in dienstvan den KeurKeurvorsten van Brandenburg, maar moest vorst van de Pfaltz en daarna in dievan den
zich in t635 oyergeven aan de Zw eden.ln Keurvorstvan Brandenburg,diehem metden

1806 werd zj doordeFranschen en in 1813 titelvan rrl
jlteer van Szt
zzl/
lesvlin den adel-

stand verhief, nam op last van dien KeurSpandaw (HaJoAlbert),eenverdiensteljk vorst,later Koning van Pruissen,onderscheiNederlandsch dichter, geboren te Vries den dene gezantschappen waar, en overleed in
23sten October 1777,studeerde te Groningen 1710. Hj maakte veelwerk van de penningw ederom door de Pruissen veroverd.

en promoveerde aldaar in de regten in 1799. kunde en schreefhetvoortreFeljk werk:oDe
Daarna werd hj secretaris van Sappemeeren praestantia et usu num ism atum antiquorum
in 1803 van de beide Oldambten,en in 1811, (1654 en laterbj herhalingl''.
toen deze betrekking verviel,regter van inFriedrieh,,
9 Jz
l#:ï- Jr,eenbroedervanden

structie.Laatstsenoemd ambtlegde hj even- voorgaande en geboren te Genève den lsten

we1neder,vestlgde zich als advocaat teGro- Mei 1632. Hj studeerde te Leiden en werd
ningen en had eerlang eene zoo drukke er artium liberalitlm magister, doch zette
.j
ne studiën in de godgeleerdheid
regtsgractjk, dat hj een professoraataan de vervolgens zi
Gronlnger académie van de hand wees.In voort,werd in 1652 proponent,in 1655hoog1817 werd hjgriëerderStaten vanGroningen, leeraar te Heidelberg, wees onderscheidene
in 1840 1id van dedubbele Kamer derStaten- aanbiedingen van de hand,en werd in 1670
Generéalen in 1846 raadsheer in hetprovin- hoogleeraar in de godgeleerdheid te Leiden?
ciaalgeregtshofteGroningen,alwaarhjden ontving hier in 1684 den titelvan professor
28sten October 1855 overleed.Va'
n ztjne wer- theologiae primarius en overleed den 18den

ken vermelden wj: pvriendschap en liefde, Mei1701.Van zjnetalrjke geschriften vertooneelspel(1800)'1- oontmoetinr en ver- melden wj: pGeographia sacra eeclesiastica
geving,tooneelspel (1801)'' mGedlchtenen (1G79)'' - rchronologia sacra (1683)'9

redevoeringen (1803)''- oGedichten(1805)'' 1,Summa historiae eeclesiasticae (1689)'',

De vrouwen, in 4 zangen (1807;2de De Papa foemina inter Leonem IV etBenedruk 1812)'- mpoezj(1809)'',- 1sNederlands dictum 111 (1691)'', - pllistoria imaginum
verlossing, dichterljke uitboezemlng (1814),,, (1680)''1 rDe novissimis circa res sacras
>Nederlands behoud (1815)''
1- Trlut
lt'
rede in Belgio dissidiis (1677)'' mDisqutationes
op W illem den Eerste, Prins van Oranje miscellaneae (1652)''1- en rHeylige men(1821)'',- rllulde aan de nagedachtenisvan gelschriften of verzam eling van predikatiën

graat
'Adolf van Nassau (1827)''1 !,Vrou- t1729)'.
weljk schoon,dichtstuk (1835)''
1 Gedicll- Spanje (Espana,bj de Ouden 0ok lberiè'
ten (1835, 4 dlnl'' - r'
Nieuwe verspreide en btJ de Grieken Hesperië geheetenh?een
Poëzi
j enz.(1847,
4'/,- onderscheideneVader- W est,Europeesch koningrjk,beslaatverreweg
landsche zangen, van welke vooral: rDe het grootste gedeelte van het Pyrenésche
nieuw e haring'' en rNeerlands roem '' alge- schiereiland en ligt tusschen 3601'en 43047'
mpen bekend zjn,- en een aantalbjdragen N.B.en 9022'en 3820'0.L.van Greenwich.

in tjdschritten enjaarboekjes.

Hetgrenstin hetnoorden aan Frankrjk,door
de Pyreneeën van dit rjk gescheiden,aan de

wiJ-:

republiek Andorra en aan deGolfvanBiscayaj

Spanheim .Onder dezen naam vermelden

Friedriek&
9 t:z3A6i-,een zoonvandendoctor in het westen aan den Atlantischen Oceaan

in de godgeleerdheid W iyandns &y?tzz?Aeivlen
geboren te Am berg in de Boven-pfalz den

en aan Portugal,en voor 't overige aan den
Atlantischen Oceaan en aan deMiddellandsche
Zee. Het heeft eene oppervlakte van ruim

lsten Januarj 1600.Studeerde te Heidelberg
en te Genève,werd huisonderwjzer,keerde 9000 D geogr.mjl,en dit bedrag klimtmet
naar Genève texug, bezocht Parjs en Enge- de Balearische en Canarische eilanden (Adland en w erd vervolgens hoogleeraar in de yacentes) tot 92021/:en met de overzeesche
wjBbegeerte en later in de godgeleexd- koloniën t0t 14747 1 geogr.mjl.Hetnoorheid teGenève.Nadathj onderscheidene be- deljkste punt van Spanje is kaap deVare:
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in GalllciB,- hetzuideljkstedeHermitade
Santa Catalina bj Tarifa en hetoosteljkste
kaap Creuz. De noofdeljke kust loopt voort
in eene regte ljn en vormt alleen tllsschen
Gjon en Avilesen tusschen Rivadeo en Coruna aanzienltjke voorgebergten, terwjl de
xotswanden er bjna overalsteilin het water
afdalen.De kustiseralleen toegankeljk bj

dingsgebergte, het gehergte van Est#pmadura,het Mariaanst'h gebergteen hetBaetisch
gebergle (het gebergte van Granada met den

hoogen Siprra Nevada en de nabj de Middellandsche Zee gelegene Alpqjarras). Nadere
bjzonderheden omtrent diegebergten zjn in

de artikelen Pyreneeën, Ctzpïtllrié'cFz Geber-qte,
S'iërra enz. vermeld. Tusschen het Iberische
de monden der rivieren en in eenige in het gebergte en de Pyreneeën ligthet Ibèrische
land doordringellde zee-armen (rias).Ook de laagland of'het stroomgebied van de Ebro,
westkust heeft er een dergf
aljk karakter, met eene lengte van 300 en eene breedte van

maar is veeltoegankeljker,omdatde achter- 153 Ned. mjl. Het wûrdt gesplitst in eene
grond der rias er veelalvlakten vormen.Aan noordwesteljke kleinere en eenezuidopsteljike
de zuid- en oostkust daarentegen heeft men

grootereafdeelinç,die,doorbergreeksen van

een groot aantal baajen metveilige havens; elkander geschelden, zich bj Tudela verdt
iâr heeft men de Goltvan Cadix,van Ma- eenigen. Terwjl bet bovenste gedeelte eene
laga en van Almôria, alsmede de Baa'
ivan eigenltjke bergvlakte vormt, die zich meer
Cartagena, - voorts aan de oostkust de dan 300 Ned.el boven de oppervlaktederzee
Baai van Alicante en de Golf van Valencia. verhet't,is het overig gedeelte meer een IaagDe bodem van Spanjebestaatin hetmidden land, sletshts een 100-tal Ned. elboven den
de
slandsuiteenehooyvlakte,diedegedaante zeespiegel gelegen. Beide gedeelten bevatten
heeft van een trapezlum en eene uitgebreid- vruchtbare landen en woeste steppen.Tusschen
heid van 4200 D geogr.mjl;zj is van alle het Baetisch en hetMariaansch gebergteheeft
kanten door bergen omgeven en draagt0ok m en het Baetische laagland ofhet stropmgezelve eenige bergtoppen.Mep kan haar split- bied van de Guadalquivir, zich uitstrekkend
sen in een hoog noordeljk en in een wat van het oost-noordoosten Ilaar het west-zuidlager zuideljk gedeelte.Heteersteomvatde w esten meteenelengtevan330eneenebreedte
hoogvlakten van Leon en Ot
ld-castilië,- het van 90 Ned.mjl.O0k deze heefttweeafdeetweede Nieuw Castilië, Estrelnadura en de lingen, nameli
jk het kleine bekken van den

noordelt
ike helft van Murcia.Beidezjndoor bovenloop der Guadalquivir en het vjfmaal

het Castiliaansche Sttheidingsgeber&te,vanhet z0o groote bekken van haren midden- en
oost-noordoosten naar hetzuid-zuidaesten100- benedenloop. Het eerste is eene hoogvlakte,
pende, van elkander gescheiden. Zj hebben t0t475 Ned.el boven de zee zich verheFend,
eene westwaartsche helling, zoodat 0ok de en het laatste of Neder-Andalusië een laag-

rivieren deze rigting volgen,ophetnoordeljk land,doordeXenilin tweeongeljkestukken
gedeelte de Dt
le'ro,op hetzuideljk gedeelte gesplitst.Het oosteljke,de Campina diC0rde Taag en de Guadalquivir, en tusschen
laatstgenoemde twee verheft zich hetgebergte
van Estremadura. De laoogvlakte van OudCastilië en Leon heefteenegem iddeldehoogte
van 810, die van Castilië en Estremadura
eene van 783 Ned.el.De vier hellingen der

dova, is eene heuvelachtige vlakte met meer

groote centrale bergvlakte hebben een zeer
verschillenden vorm.De steilin zeeafdalende

en alzoo met brakke tertiairelagen yevuld.

dan 130 toppen,het westeljke, de vlakte

van Sevilla, een laagland,dat zich nergens
hoogers dan 80 Ned.el boven de oppervlakte
der zee verheft.D e bekkens van de Ebro en

Guadalquivir zjn oude inhammen der zee

Door het eerste w orden de Pyreneeèn m et

noordeljkehellingwordtgevormddoorhetCan- hunne terrassfàn naar de ztjde van Catalonië

tabriseh gebergte, eene westwaartsche voort- en Aragon,door bet tweede hetgebergtevan
zetting der Pyrelleeën,en is zeer smal. Veel Granada met den Slërra Nevada van het
breeder is de oosteljke ofTberische helling, Spaanschehooglandgescheiden.DePlutonische
die m et onderseheidene terrassen afdaalt naar uitbarstingszesteenten en de oudsteofprimaire

de laaqvlakte van Aragon en de Golt'van bezinkingen vervullen ereenebelangrjker0l,

Valencla en slechts hier en daargdsoleerde vooralopdeznidwesteljkehelftvanhetSchier-

berggevaarten torscht. Dergeljke terrassen
vindtmen ook aan de zuideljke of Baetische
helling, die alleen in hl
lt opsten (in de provincieMurciaen Alieante)de kust der Mid-

eiland.waargraniet,gneisenanderekristalljne
gesteenten, leisteen en graallwak bjna uitsluitend heerschapqtj voeren, terwt
jl in de
noordeltlke helttde.
longerebezonkenegesteen.

dellandsche Zee bereikt, en voor 'toverige ten de overhand hebben. In de Pyreneeën
in de laagvlakte van Neder-Andalusiëennaar echter en langs de kustvan Catalpnie treden

de kllsten van den Atlantischen Ocèaan af. gneisen kristalljne gestef'nten wederog den
daalt. llier verheft zich hetgolvend gebergte voorgrond. Van de secundaire bezinklngen
der Siërra Morena, dat boven de hoog- zjn de gesteenten van het kri
jt-, Jt
lra- en
vlakten van Nieuw-castklië en Estremadtlra triastjdperk hetmeestverspreid Dekrjtvorals eene niet zeer booge keten verrjst.De ming omvat nameljk het grootste gedeelte
westeljke ofLusitaansehe helling,dçbreedste van de Cantabrische bergketen, van de teren m erkwaardigste, behoort grootendeels tot rassen der Pyreneeën en van den noordeljken
Portngal. In hetgeheel onderscheidt men in zoom der noordel
ljke hoogvlakte en vertoont
Spanle zes zelf
btandige gebergten, nameljk zich daarenboven aan den of
lsteljkfln en zuide èyreneeën, het Tberische gebergte, het deljken zoom der hoogvlakten van OQd-casCentraalgebergte of het Castiliaangche Sehei- tilië en in het westeljk gedeelte van het
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Centraalgebergte, algmede inhetnoordweste- bare rivieren, de Segura en de Llobregatj
ljk Randgebergte der terrassen van Granada. terwt
llwj er v00rt8noemen:deXucar,de
De otldere secundaire vormingen)alsmede de Guadalaviar t'
rt
lrial, de Millares (Mizares),
gesteenten der steenkolenvorming vindt men de Tordera, de Ter en de Fluvia.Aanzienslechts hier en daar verstrooid en van gerin- liike meren heeftmen er alleen aan de zuid-

gen omvang. Niettemin bezit Spanje zulke

en

zuidoostkust, nameljk de Btrandmeren

groote steenkolenbeddinqt!n, datdit land bj Albufera en Mar M enor en de Laguna de la

eene behoorljke ontzinnlng nietalleen genoeg Xallda in de nabt
jheid van de Straat van Gisteenkoltàn zou hebben voor eigen gebruik,
maar o0k groote hoeveelheden z0u kunnen
uitvoeren; men heeft er vooral in Asturië,
Leon en Oud-castilië.Eene verbazend groote
uitgebreidheid hebben er voorts de tertiaire
en diluviale lagen, die niet alleen verreweg
het grootste gedeelte der beidecentrale hnogvlakten, maar o0k de rivierbekkens van de
Ebro,van de Guadalquivir,van dellmiddenl0op der Guadiana en van den benedenloop
van de rraag bedekken. D eze bezinkingen
bevatten veel zout.Vulcanen,die sedert 011-

braltar.Tot de kleine meren behooren er:de

Laguna de la Nava bj Palencia. berucht
wegens hare schadelt
jke uitwasemingen, de
zoutbevattende Laguna de Zonar in de Baetische Steppe, alsmede de zoute Lagtlna de

Gallotsanta aan de oosteljkehel'ing derCentdale lloogvlakte.Talrjk zjn er wjder8de
m inerale bronnen; men telter althans 1500,

maarvan dezeztjn slechts325behoorljk 0nderzoeht.Men heetterkotlde,laauwe,w arme
en heete.De koudste is de zwavelsaline te

Loëtshes in leuw-caytllle (150 C.) en de
heuglàlijken tjd zi
jn uitgedoofd, vindt men warmste de Fuënte de Leon te Mombuly in
op enkeleplaatsen;maarzeerverspreid,vooral Catalonië (700C.).
De groote oneFenheid van den bodem in
in de zllidwesteltjke helft (bjv.Estremadura)
zjn oude uitbarstingen van verststlillende por- Spanje geett er aanleiding t0t eene groote

fer- en groensteensoorten, weshalve er ook verscheidenheid van klimaat. M en heeft er
vele vervormde gesteenten voorkomen.over drie klimaatgordels, nameljk: een middende ertsen enz.van Span.je spreken wtllater. Ellropésehen of kouden gematigden gordel,
Met betrekking t0t de rivieren merkt men w aaltoe het grootste gedeelte dernoordkust,

op, dat deze zich gedeelteljk spoeden naar de ngordeltjke deelen derhoogvlaktevan Lenn
den Atlantistthen Oceaan en gedeelteljk naar en Castilië en hetplatpau vanAlavabehooren,
de Middellandsche Zee.- en welnaar deze

-

een Afrikaanse,henot'subtropisehen,waarop

laatste die van bet oosteltik derdedeel des Andalusip totaandenSiiïrraMorena,Granada,
lands. De waterscheiding tusschen die beide de zuidoosteltjke helftvan Murcia en hetzuideelen neemt een aanvang op den Param eraB deljk gedeelte van Valencia zieh bevinden,
en een zuid.Européschen ot'warmen gematigden gordel, die de overige gewesten
van de Ebro en van de Pisuëxga (welke zich omvat. Op den midden-Europêschen gordel
in de Duéro uitstort) geen 10 Ned.mt
jlvan hebben de kusten en lage landen een zeer
elkander verwjderd ztjn,en eindigt bi
j de aangenaam klimaat.daar de warm te er zelfs
Straat van Gibraltar,voortloopelltle over den in den zomer zelden klimtboven 33O 0.en
kam der Idubeda en Paraulerasketen V3n in den winterzelden daaltonder30C.,terwjl
Molina tot aan Muela de San Juan! voort8 vorst en sneeuw er slechts gedurende korte
over de hoogvlakte van Nieuw.castillë,over tjden worden waargenomen.De dampkring
den Siérra de Alcaraz en het gebergte van is er veelal voehtig, en vooralhet voor-en
Segura.Tot de westelt
jke helling,naar den najaar brengen ex ovexvloedige rpgens. De
Atlantischen Oceaan afdalend, bellooren:de dalen bt
i de noordkt
lst behooren tot de geDuéro,de Taag,de Guadiana en deGuadal- zondstestreken van Europa.Een geheelander
quivir, en tot de oosteljke helling de Ebro. klimaatheerscht op de hoogvlakten van Oud-

van Reynosa aan dtàn zuideljken zpom der
Cantabrlsehe Bergketen, waar de bronnen

Onder de talxjke kustrivieren onderacheiden Castilië;hierbehooren vorst en sneet
lwbujen
zich dievan denoordkustdoprdeeigensehap, reeds in den na-berfst geenszins totde zelddat zt
J in weerwil van hare geringe lengte zaamheden, en geduxende den winter zjn er
over haar benedenloop bevaarbaar ztjn; de door massa's sneeuw de wegen wel eens
voornaamste zjn (van het oosten naar het weken lang onbruikbaar.In hetvoor,yaar omwesten voortsehrt
jdend):deBidassoa,deOrria, slujeren er koude nevels vaak dagen aanéén
de Deva,de Nervion,de Besaya,de Nalon, de velden, en in den zomer heerseht ereene
de Navia, de Landrone, de M andeo en de gloejende hitte,die zeldendoorregengetemAllones.De rivieren aan dewestkustzgn we1 perd wordt.Ook wordt er hetgexuiseh van
is waar langer, m aar meestal niet bevaar- den storm in alle Jaargetijden gehoord.Eerst
baar; van deze ztjn de merkwaardigste: de de evennachtsstormen brengen op de hoog-

Tambre, de U lla en vooral de Minho. Aan vlakte aangenaam weder.Van het einde van
de zuidkust vindt m en vele rivieren, doch September t0t aan November is de hemel
slec'hts ééne van deze isover haar beneden- doorgaans onbewolkt, en de velden kleeden
loopbevaarbaar,nameljkdeGuadalete,daaren- zich metfriBeh gxoen.Eene tegenstel'wing van
boven vermelden wj:deOdiëlen de'
rinto, dit klimaat.hetwelk voorde gezondheid zeer
alsmede tnsschen de Straatvan Gibraltar nadeelig is,vormt datder kustop den Zuiden kaap Palos:de Guadiaro,deGuadalhorce, Europésehen gordel,vooxal in de rivierdalen
de Ri0 de Almeria en de Almanzora. Ook van Zuid.Galicië.waareen geli
lkmatig?zacht
de lange oostkust heeft slechtstwee bevaar- kustklimaat heerscht, daar de gemlddelde
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waxmtegraad van denzomerongeveer+ 20OC. Europêschen en in het zuiden meteen reeds
en die van den winter+ 16OC.bedraagt en op Afrikawjzendenplantengroei(oljfboomen,

vorsten sneeuw ertotde zeldzame verschjn- oranle-, vjge- en amandelboomen,wtlngaarselen behooren, terwjl regen en dauw er den, laurieren, cypressen, agave, Indische
veelvuldig voorkomen. De vlakten en dalen vjgen,dadel-endwergpalmen,StJansbroodder zuidoost- en oostkusten hebben een kust- boom ,cystussoortenenmyrten,pistacia-soorten
klimaat, hetwelk met dat van het zuiden en altjd-groene gewassen;in de bergsfreek

van Frankrjk overeenkomt,maarwarmeris, eiken, kastanjes, vlierstruiken. ooftboomen
hoeweldetemperatuureraanmerkeljke wis- en Alpenweiden),- hetoostelqkebjdeMidselingen vertoont.OpdenAfrikaanschengordel dellandsche Zee (lipbloemigen,barre steppen,
van het Schiereiland zjn in de laagvlakten, bosschen van altjd-groene eiken en dennen,
kustgewesten en diepe dalen vprsten sneeuw oljt2en wjngaarden,moerbeziën-,vjge-en
schieronbekendeverschjnselen,daardether- amandelboomen. perzike-,abrikoze- en walmometererzelden daalttot30C.De warmste noteboomen, tarwe, mai's, hennep en vlas;
streken zjn dezuidoosteljkekusten t0taan in het zuiden oranje-enSt.Jansbroodboomen,

Alicante,metde daaraan grenzende vlakten, dadel-endwergpai
men!artisjokken,meloenen
heuvelstreken en hoogvlakten van Mureia en en rjst),- en hetznIdelqikeofAfrikaansel
te
Oost-Granada. Veel gematigder zjn de kust- gewest, zich verheFend ter hoogte van oms
t
re
eks
630
Ne
d.
e
l
e
n
zi
c
h
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s
chei
dend
gewesten van Neder-Andalusië.De gloejend
heete, allen plantengroei verzengende solano door de a'
anwezigheid van planten, die in
(samoem)teisterthetmeest de zuidoostelijke Noord-Afrika, op Sicilië, in Egypte,Syrië,
kustgewesten.V00rhetoverigeishetklimaat Klein.Azië enz. te huis behooren, alsmede
in de lagere streken van den Afrikaanschen door den verbouw van sub-tropische en trogordel een aangenaam kustklimaatmet eene pische gewassen (suikerriet,katoen,bataten,
gemiddelde temperatuur, die zich tusschen chochenille.cactus enz.). Niet minder merk-

+ 24,50C.en+ 12OC.beweegt.Deeigenljke waardig is erhetdierenrjk,datbehalve de
lente neemt hier een aanvang in hetlaatst gewone soorten,die elders in Europa op dervan Februarj en duurt aan de k1
1st t0tin geljke breedte worden aangetroFen,onderhet midden van Mei, in het binnenland tot scheidene vertegenwoordigers bevat van de
in hetbegin van Junj.Gedurendedenzomer fauna van Afrika,Ja,zelfsvan den Levant

verdroogt 00k hier de plantengroei,waarna en van de binnenlanden van Azië.De Enrode evennachtsregens er eene tweede lente plsehegordel,in hetalgemeenovereenkomende
doen ontluiken,die echternietzoo snelvoor- met hetmi
dden-Eurogéschegroeigeweet?0n'cbedleren
bjgaatalsop dehoogvlakte,maardoorden derscheidtzich doormldden-Europes

winter, het aanyenaamste Jaargettlde dier (wolf,sneeuwhaas,gems,wilde kat!steengtreken, in het elgenlijke voorjaar overgaat. b0k, baardgier, aasgier enz.). De m%ddenste

De vlsktcn en kustgewesten van den Afri- ofzuid-Europésche gordel!het centrale,weskaanschen gordelhebben dientengevolge acht teljke en oosteljke groelgewest omvattend,
maanden lente en vier maanden zom er. In bezit eene bonte mengeling van Européscbe

de bergstreek van Spanle kan men vjfgewesten onderscheiden, nameljk het laagste
of warmste (tot 800 Ned.elmeteene gemiddelde warmte van 27- 170C.)!de bergstreek

en Afrikaansehe dieren (panther,lynx,genetkat, ichneumon, zuideljke gieren., adelaaren valkensoorten, klimvogels! vele vlinders,

schorpioenen enz.).Dezuidelùke ofAfrikaan-

(800-1600 Ned.elen 16-9?C.),hetsub- sche gordel eindeljk telt vele Afrikaansche
alpjpsche gewest (1600- 2000 Ned. el met
8- 40C.),hytAlpengewest(2000- 2500 Ned.
elmet3- 00C.)en hetSneeuwgewest(25003500 Ned.elen eenegemiddeldeJaarljksche
warmtebeneden00C.
).In dePyreneeënvindt
men alleen op de Centraal-en deOosteljke
keten eeuwigesneeuw ,en deSneeuwljn ligt
er aan de Spaansche zjde ter hoogte van
2780 Ned.e1.In de Siërra Nevada vindtmen

dieren (apen,tamme dromedarissen,Afrikaansche vogels,kameelen enz.),benevensandere
die 0ok elders in het zuiden van Europa of
uitsluitend in Spanle voorkomen. T0t deze
laatsten behooren de Spaansche steenbok op
den Siërra Nevada, de Spaansche haas, de
iamingo enz.
Debevolkingvan SpanlemetdeAdyacentes

beliep bj de laatste volkstelling (1860)bjna
de sneeuwljn aan de noordeljke helling op 15660000 zielen.Laterhadden ergeeneeigen330
0 en aan de zuideljke ol
? 3444 Ned.el. ljketellingen,maarsleehtsramingen plaatsj
W egens hetverschilvan kllmaaten bodem en volgensdeze bevatteSpanjein 1871bjna
onderscheidtmen inSpanjevjfgroeigewesten, 16800000 zielen.Zj isvan 1821- 1870jaarnameljk: het noordell
jke met eene midden- ljksmet0j9O/otoegenomen.Indennieuweren
Europésche Eora (eiken, beuken, kastanle- tjd wasde landverhuizing uitSpanje,vooral
boomen, elzen, olmboomen,ooft-en walno- naarZuid-Amerika en de SpaanscheKoloniën,
teboomen,graanen groenten,enwjngaarden nietgering.Volgenshetverschilvan stammen
op de gunstigste plekken), - het eentrale en talen verdeeltmen de Spaansehe bevolking
(Alpen-en Pyreneeenplanten,heideplantenen in Castilianen, Lemosiniërs (Cataloniers, Vacystineeën, thjm en andere lipbloemigen, lencianen en bew oners der Balearische Eilanbrem ,centaureën,distelen,artemisia-soortenj den),Galiciërs en Basken.Tot de Castiliaannaaldboomen,benevensaltjd-groeneeiken en sche bevolking werden 00k de bew oners van

kastanleboomen),- hetwestell
jkeofzflllfidc/zq Xurcia en Andalusië gerekend,hoeweldeze
in hetnoordenmeteen hoofdzakeljkmidden- gedeelteljk van Arablschen oorsprong zjn.
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sprpetling noolig,en de hiertne dienende in(Mûxisken, Modelaxen) vindt men alleen in rigtingen zjnerop enkeleplaatBen opgroote
Regtstreeksche nakomelingen der Monren

deAlpujaxrasenindeomstrekenvanValencia.

schaal aangebragt. Da grond is het bestbe-

In de zuideljke en middengewesten zjn vele bouwd in de provineiën Palencia,Pontevedra,
gezetene of rondzwervende Zigeuners,en in
het gebergte der provinciën Salamanca en

Cortlna, Valladolid en Barcelona, - en het
slechtst ixl de provinciën Oviédo, Huélva,
Zamora heet'
t men n0g overbljfselen der al- Almeria en Santander. De Spaansche landoude Gntbische bevolking. De heerschende bouw kundigen onderscheiden er de gewesten
taal is er het Castiliaansch. ln Guipuscoa, van het suikerriet,van den oranje-en oljfBiscaya, Alava en een gedeelte van Navarra bgom,van den wjnstok,van degranen,van
wordt Baskiach, in Catalonië en Valeneia de wei- en hooilanden en van de heidevelden.
Lempsjnsch (0p het Provencaals geltjkend) De graanbouw is er vooralvan belang in de
gesproken. Daar t0taan den jongsten ttjd in vlakten van Oud- en Nieuw-castilië, Leon
SpanjedeR.Kathol
iekegodsiienstdeéénige en het bekken der Guadalquivir;men schat
w ettig erkende godsdienst en iedere andere er de jaarli
jkscbe opbrengst op 90 millioen

eeredienst eigenljk verboden was) hebben Ned.mud.Hoofdzakeljk wordtertarweverwj geene naauwkeurige opgaven van het bouwd,- voorts:rogge en gerst in de nooraantalniet-R.Katholieken aldaar. Men schat deljke en maïs in de zuideltlke provinciën.
er echter hetaantalProtestanten op 10000 en W jdersteeltmener:rjst,aardappelen,erwten,
het aantal Israëlieten op 5000.In hetalge- boonen,groenten,Spaansche peper,tom aten,
meen zjn de Spanjaarden welgemaakt van watermeloenen, slang.augurken. kalebassen,

ligchaam ,middelmaïig van lengte,mageren bataten, aardnoten, hennep! vlas,meekrap,
donker van baar.De vrouwen onderscheiden
er zich door den gloed harer oogen en donr

saffraan, zoethout, suikerrlet enz., terwjl
espartograserten behoevederpapierfabricatie

eeneongemeenebevalligheid;zj ontwikkelen in groote hûeveelbeid naar Engeland wordt
zil!h vrneg, maar zt
jn ook zeer spoedig oud. uitgevoerd.Verbazend gro.
ot,isdehoeveelheid
De Spaniaard is beraden,matig,moedig en zuideltjke vruchten, dle er geoogst en voor

trotse'h,maartevensw raakzuchtig,dweepziek
en traag. Het nationaalgewaad de< mannen
is de ruime Spaansche mantel (capa) en dat
der vrouwen de mantilla, die met een kam
op bet hoofd bevestigd en op de borstover
elkander geslagen wordt.D e kleur der kleeding is er in het algemeen zwart;doch de
kleederdragt is er in de onderscheidene provinciën zeer versehillend.Voorts voegen zich
de hoogere standen tegenwoordig naar de
Fransche mode. De voornaamste verm aken

0en qrnotgedeelteuitgevoerd worden,vooral
oranle-appels, eitroenen en am andelen. De
oljfgaarden leveren er in een gunstig Jaar
ongeveer 21/2mill
ioen Ned.vatenoljven-olie.
In de laatste jaren voortsheet menerzich

toegelegd op den verbouw van cacahuetes of
mani, eene pistacia-soort, welke eene goed-

koope en vrp goede olie oplevert. De wtjnopbrengst bedraagt er jaarljks omstreeks 20
millioen Ned.vaten,waarvan2 millioen wûrdt
uitzevoerd (zie onder Spaansel
te'
upJ
,'
0?eAl).Einzijn er de dans,vergezeld van gezang ofvan deljk Vorm en zoowel versche druiven a1B
castagnetten, van de tambourjn en guitare, xoztjnenbelangriikeuitvoer-artikelen.vangroot

en de stierengevechten.
belanj isertevensdeveeteelt.In 1865telde
Landbouw is in Spanje de honfdbrpn der men ln Spanje 680000 paarden,1300000ezels,
vnlkswelvaart; toch bevindt er zich dat be- rlllm 1millioenmuildieren,3milligenrunderen,

drjfnog op een zeer lagen trap van ontwik- 221/cmillioen schapen,41/
ademillioen zwjnen
keling. De ongem een w elige grond w ordt er en 41/zmillioen geiten.be weleervermaarde
wegens de hooge lasten in vele stxeken z00- paardenfokkerj begint er na een lang tjdperk
veel mogeljk uitgeput, zonder dat men er van verval op nieuw te bloejen; de beste
zorg draagt voor eene behoorli
jke bemesting, paarden zjn de Andalusische en daprna die
en o0k de landbouwwerktuigen en de wtjze van Cordova.W ilde stieren,ten beboeve van
van bewerking laten er veel te wenschen
over.In het begin onzer eeuw was n0g een
gxnot gedeelte van den grond in hetbezitvan

de stierengevechten, heeft men vooralin de

bergstreek, bepaaldeljk in Navarre,in den
Siërra Guadarrama,in den Siërra M orena en

de doode hand,namelijk vandegeesteltjkheid. aan de Guadalquivir.De tamme runderen zjn
de gemeenten,degesfiehtenvanweldadigheid er niet zeer groot, m aar sterk en goed geen den Btaat. De verkoop der Kerkeljke bouwd; de beste soorten houdt men in de

goederen werd reeds in 1820 en 1841 verpr- noordel
jke yrovinciën,waar men ook boter
dend en bevestigd door de wet van 1 Mei en kaasbererdt.DeSpaanscheschapenfokkerj,
1855, die alle bezittingen en paehten der t,
e voren eene bron van rjlke inkomBten,is
doode hand verkoopbaar stelt.Delandbouwers weqens veranderde omstandigheden in een
@@

ZPn persoonljk vrtj en hebben yedeelteljk kwjnenden toestand, en de opbrengst van

hunne landen inbezit,gedeelteljklnerfpacht. wol,in 1850 n0g geschatop 40 millioen Ned.
De voortbrengende bûdem strektzich uitover pond, was in 1865 t0t de helft van dat be-

60,60/O der oppervlakte.zoodat39,40/0totde
woeste gronden behnoren.llen heefter ruina
Q
6O/oden
bouwlaond en tuinen, biina 3O/
wjngaar
, 1,
7yo oljfgaarden,bjna 14?yoweilanden en ruim 160/0 bosch.D0 grond heeft

drag gedaald.Van de zwljnen-en geitenvellen
vervaaxdigtmen erhoofdzakeljk wjnzakken.
De hoenderteelt heeft er een aanmerkeljken
omvang.en de zjdeteeltdesgeljks;Jaarljks
wintmen erongeveer11/cmilliûen Ned.pon;

er in den regel slechts eene kunstmatige be- cocons.0ok de chochenilleteelt vindter vele
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bevorderaars.De Jagt en visscheril zjn er nen,te Trublo (0viédo).Voorwerpenvan k0volkomen vrj, en de laatste wordt op de per, l00d en messing worden vervaardigd te
kustmet goed gevolg gedreven.De bose,hctll- 8an Juan deAl
caraz(Albapete),bronzen voortuur bevindter zich op een lagen trap,hoe- werpen te Sevilla,Barct
llona eflEibar (Guiwelvoo1.
al Catalonië rnimschoot: metwouden ptlzcoa), en machines teBarcelona (4 groote
gezegend is. De kurk-eiken leveren er eene fabriekenh, Sevilla en Malaga. W jders vergroote hoeveelheid kurkplaten,die totkurken melden w'
!Jde scheepstimmerwerven te Barceworden versneden. Vogrts haalt men er uit lona, Cartagena,Cadix en 8antandel',de fade bosschen gnmakschors,eetbare eikels,kas- brieken van heel- en natunrkundige instrtlm enten te Madrid) van muziekinstrumenten
taqyes,artsenjgewassen enz.
De bodem van Spal
l,je bevateen grootell te Barcelona, Sevilla,Saragossa en Vallado-

rjkdom van metalen en ertsenjmaardemi
.
jn- lid,- in hetbtizondervan gnitares teMurcia
ontginning is er n0g zeer gebrekkig. Deze en van strjk-instrt
lmenten te Palma,- porcelaatste is ondergeschikt aan het m inistérie leinfabrieken, pottebakkeri
jen, tegelbakkevoor Volkswelvaart. Volyens de wet van 6 rjen,cementfallrieken,glasblazerjen en kllrJull 1859 is het land verdeeld in 17 mtin- kentabrieken Dezjdeteeltiserindenlaatsten
districten, en ieder van deze bevindt zich tid door de ziekte der zjjdewormen aanmeronder het toezigtvan een Koninklikt'n mi
in- keljk verminderdj maar toch in de proingenieur,- voorts heef'
tmen te Madrid een vinciën Murtzia en Valencia n0g altijd van
opperbestuur vool'de mjnen alsmede eene veelbelang.De wolweverijheeftvooralharen
Koninkljke mjn-sehool en eene praetische zetelin Catalonië,en de katoenntjverheidontschool te Almaden.Volgens die w et behoort wikkelde zich in 8paqje zeer voorspoedig.
de ontginning der kwikzilvermtinen van AI- Voorts beeft men er:linnen-en espartowevemaden en Almadenqjos,van dekopermjnen rtjen. kant en schoenmakeri
.
len, papierfavan Rio Tinto,van de loodmtfnenvan Iuinares brieken (in 1877 ten getale33),slikerraënaen Falseten vanonderstsheideneanderemjnen dertjen, chocoladetabrieken, fabrieken van
voor altoos aan den Staat, alsmede die van ingelegde vruchten, brandewt
instokert
jen, lide xolltmjnen,met uitzondering van die der kelr-,kaarsen- en sigarentàbrieken enz.O0k
Baskische prpvinciëll. Dpor geldnppd etthter zjn de banden der ntjverheid er zooveelmoheeftde Staatzich in de Iaatstejaren genood- geljk losgemaakt.terwjlmenindenjongsten
zaakt gezien, van de meeste der mtjnen af ti.jd dflor tentoonsttlllingen,door het stichten
stand te doen, zoodat tbans alleen de kw ik

van technische 8eholen enz.veelgedaan heet't

zilvermjnenvanAlmadeneneenigezoutgrot
àven om haar te bevnrderen.
zjn eigendom ztln.Men schaterhetaantal Spaqje is voorden wereldhandel ongemeen
mjnen op ongeveer 6000. Bj lletwinnen van gunsti? gelegen. De 8paansche handel, te
nletalen en ertsen waren in ruim 3000 mtlnen voren de aanzienltjkste der geheele wereld,
45000 werklieden bezig;men verkreeg daar- heeft ee,hter door buiten- en binnenlandsche
door gropte hoeveelheden zilver,kwikzilver, oorlogefl,door verwaarloozing van de nattlur-

jger, koper, lood, zink,steenkolen, zout. ltjke hulpbronnen des lands, door den afval
bruinsteen en zwavel, terw i
ej
l tevens eene der Amerikaansehe Koloniën en door een
aanzienljke massa erts wordtuitgevoerd. Tn bekrompen verbodstelsel(in de dagen van het
verschillendeprovinciënheeftmenzolltgrpeven, absolute Koningschap)veelgeleden.Inmiddels

en de vermaarde berg vanklipzoutb!jCardona is in de laatste 50 jaren de toestand aanmerbehoprt aan hethertogel.i
jk Huis van Medlna keltjk verbeterd.Hetmiddelpuntvan den bin& K.Ook wordterasphal
t,antimonium ,pot- nenlantlslthen handel is Madrid, en daarop
lood, petroleum , naphta en phosphorus ge- volgen Vall
allolid. Palencia,Burgos,Oviédo,
w onnen.

Vittoria,Saragossa en Granada Deze bandel

DeSpaanschenjverheidbekleedtnozgeens- gaat geboqen ontler den druk van de vertezins den rang,die haar in verband m et hare ringsbelastlng. M et betrekking tot den bui!tenlandsehen handel is Spanje in epnige tolrjke hulpbronnen toekomt, maar heeft zil'h l
toch in de laatste Jaren met krachtontwik- gew esten verdeeld, en ieder van deze heeft
keld en behoeft in sommige takken,&ooral een afzontlerli
jk tarief,terwjlde Noord-Afriin dekatoenspinnerj en weverj,in hetver- kaansehe havens vrjhavens zjn.Dietarieven
vaardigen van papier, zeep, leder en me- zjn door bandels- en scheepvaartverdragen

talen voorwerpen niet onder te doen v001. verlaagd, maar niet voldoende, omdat de
die der overige Europêsclle xjken, zooals schatkis't de opbrengst der invoerregten drinbljktuitden toenemenden uitvoervan vport- gend behoeft. Zelfs is in het nieuwe tarief
brengselen der Spaansche ntjverheid. Deze van 1 Augustus 1877 het invoerregtop verbloeit het mee8t in de provinciën Barcelona, 1schi
llende waren van 1 t0t40/0verhoogd.De
Gerona9Tarragona,Guipuzt'oa enBiscaya,voorts in Valencia, Murcia! Almeria, Orae van den uitvoer 278,2 millioen
. en di
nada,Sevilla,Malaga.Galiclè,Asturiè',8an- lpe
s
e
t
a
'
s
(
i
e
d
er
van 48 cents).- Voor de
tander,Madrid en Ciudad Real.Vooralwordt 1scheepvaart h
eeft 8paqje 56 havens aan den
Atlantischen Oceaan en 60 aan de Middeler veel staahizer geleverd, en jzergieterjen l
bevindenzichinzonderheidteBarcelona,M alaga ! landsche Zee. Vele van deze ztin of worden

jw
33a3a1r
/d
cevandeninvoerbedroeginl87somstreeks

en Bilbao.Vermaard zjn de sabelklingen van aanmerkeljk verbeterd, en men heeft op de
Toledo.en men heef'
teene groote fabriek van

kllstmeer dan 100 vuurtorens.In 1877 telde

gegoten jzeren voorwerpen,0ok van kanon- de handelsvloot in Spanje 2685 zeilschepen

SPANJE.
en Q30 stopmbooten.De blnnenvaartheeft in

Q6%

leerllngen, daar het gchoolbezoek er verpllgt

Spanle niet veel te betf
aekenen, daar alleen is. Voorts ztjn er 31 kweekseholen vflor 0ndeEbro bj hoogenwaterstand bel-aarbaaris, derwllzers.Hetmiddelbaar onderwjs telde er
'tgeen bj eenige andere rivieren slecbts van in 1872 ruim 60 rinstitlltos''met zeqiarigen
gedeelten gezegd kan wfprden.Van dekanalen eursuBj de plaats der voûrmaligeLatjnsche
vermelden wj het reed: onder Karel T'be- scholen vervangend, met 30000 leerlingen,
gpnnen Keizerskanaal,dat100Ned.mjllang, alsmede een aantal Ncolejlios''. Men heet'ter
ien universiteiten,nameljk:te Madrid,Bar3'/4deNed.eldiep enaandeoppervlakteQ3lt t
Ned.elbreed isen ook t0tbdsproet
jing dient. celona,Granada.Salamanca,Sevilla.ValenIn de 18de eeuw werden het Castiliaansl.he
kanaal! het Manzanareskanaal en het D0n
Carlos.xanaal gegraven, - in deze eetlw het
Guadarrallakanaalen hetMllrciakanaal,ter-

cia,Saragossa,Santiago,ValladolidenOviédo.

Te zamen tellen zt)414 hpogleeraren en 0msfreeks 15000 studenten;die te Madrid heetl
7G hoogleeraren en 6496 studenten W llders

wtjl onl
angs eene maatschapptjzich gewaagd heeft men er technische spholen voor bouwheet
'
t aan het kallaliséren van de Ebro bj kunde?voo1*llandelen ntjvi'rheid en voor inSaragossa.De eerste spoorw eg,van Barcelona genieurs,- vakscholen,zooalsdegodgeleerde
naar M ataro,werd er in 1848 geûpend.en in seminaria, de veeartsent
jst'holen, de sehool
1876 was er het spoorwegnetaangegroeid tot

voûx diplomatie, de ambatzhts-,zeevaart. en

eene lengte van 5796 Ned. mjl. De voûr landbnuwseholen. de scholen voor schoone
naamste spoorwegen zijn er:denoûrdersponr- kunsten enz. Daarenboven heet'tmen er acht

Weg vanMadrid overkall
adolid,Burgos,San al'ademiën, onderscheidene openbare boeke-

Sebastian en Irun naar de Fl'ansche grenzen, rijen,van welke de Nationale boi
xkertjte Mamet een paar zjtakken)- de Galicische ot' drid en die van hetEsl'uriaalvermelding verNoordwesterspoorweg, van welken de ltjn dienen, - efln aantal kunstverzamelingen,
Palencia- lueon- Branuêlos geppend is,- de zooals de Koninkli
ke wapenkamer,het Koqj
spoûrweg van 'Pudela naar Bilban,- :ievan ninkltjk kabinet van munten en oudheden,
Saragossa naa'r Pamplona,- die van Madrid llet Koninkltjk muséum voox ge,
hildertjen en
over Saragossa naar Barcelona,- en dievan beeldhpuwwerken en h6t mtlsêum voor naMadrid naar Alicante, welke beide laatsten tuurli
jke histnrie,allen te Madrid,een aBtrndoor een ktlstspoorweg verbonden zt
jn. Er nnmisch.meteornlogisl'h observatorium aldaar,
bestaan paardenspoorwegen te Madrid, Bar- botanisf'he tuinen te Madrid en te Valencia
celona en Valencia.Grao,en m en heefttevens enz.Verbazend grooteindell
jk iserhetaantal
in den laatsten tjd aan de verbetering del'ge- instellingen van weldadigheid.

wone wegen groote sommen besteed.Exzjn

De tegenwonrdige grondwet van Spaqle is

264 telegraafstatiûns en 2358 pnstkantoren, die van 30 Junj 1876.VolgenBdezevormt
die in 1874 ruim 801/: millioen brieven en het eene bepllrkte nlonaxebie ontler het Iluis
briefkaaxten bezorgden. M en heetter stoom- Bourbon. Vrouwelt
jke atbtammelingen nit de
bootverbindingen van de voornaamste baven- naaste ljn ztjn geregtigdtotdetroonopvolging,
plaatsen onderling,alsmede van deze met die doch ook in zootlanige 1jn gnat de.
iongere
van het buitenland, inzonderheid met Mar- prins v4örde outlere prinses.Hetbeli
jden van
seille, Bordeanx, Gibraltar,Liverpool,Lon. de '
R. Katholieke godsdienst is daarbii een
den,Lissabon,Porto,Havana, Ptlerto Ril',o, vereise,
hte.Demeerderjarip'
heid van dentroonTenel'
iFe enz. Het ontbreekt er voorts niet opvolger is bepaald op het 16de levensiaar,
aan Kamers van koophandel,handelsscholen, en bj minderjarigheid neemt een regentBf'
hap
handelsregtbanken, beurzen,handels-en cre- het bew ind in handen.De tegenw oorilige Ko-

dietbanken. beroemde jaarul
arkten enz.

ninz is Al
fons'
ts X II,een zoon van koningin

De algemeene ontwlkkeling des verstand: Isabella, gebpren den 28steE) November 1857
bevindt zich in Spanje op een laqen trap, en gekroond den 30qten D ecem ber 1871.De

wanthetonderwjs wasertot,1808ultsluitend Koning oefent de wetgevende magt uit met
in handen dergeesteltjkheideno0knadientjd de Cortes, welke vertleeld ziin in twee Kazochtdeze laatstezich zooveelmogeljk inhpt mers, de Senaat en het Cougrès van atkebezitdaarvan te handhaven.Destaatsuitgaven vaaxdigden. De Senaat is zamengesteld uit
vooronderwjszjnook nu no'zbetrekkeljk zf
àer Senatoren, die er regten: zitting hebben,uit
gering,terwt
jlde zorg daarvoûrhûofdzakeljk Senatoren, die doorde Kroon voorlevenslang

overgelaten is aan degiàmeenten enaalldehuis- benoemd worden, en uit Senatoren,die door
gezinnen-erochheetthettoezigtvandenStaatop staatsligehamen ûfhongstaangeslagenen in de
hetonderwts reeds een gunstigen invloed ge- belasting gekozen worden en telkensna5.Jaar
had.Immersterwjlin 1797 hetaantalschool- voor de helttattreden. Tnt de Senatoren van
gaande kinderen n0ggeen40()000 bedroeg,w as regtswege behooren: de meerdeqiarige zonen
ditin 18J8 reed:geklommen t0tmeerdaneen van den Koning en van den Kroonprins. de

millioen.Niettemin bleek het bj de volkstelling van 1860,datinSpanjeongeveer12millioen m annen en vrouwen gevonden werden.
die niet konden lezen ot
'schrjven.Volgens

Grandes van Spaqje,die een .
iaarljkst
'h inko-

men hebben van 60000 peseta:, de kapiteingeneraals van het leger en de admiraals van
de vloot, de aartsbissehoppen,de voorzitters
de wet van 28 Augustus 1850 heett men er van den Staatsraad,van het Hooggeregtshof,
lager, middelbaar en hooger onderwjs. In van de rekenkamtxr, alsmede van hetcomité
1873 had men ten beboeve van het eexste van Oorl0g en dat van M arine,zoodra deze

27760 scholen, bezocht door bjna 1400000 : J> r 4atambthebben waargenomen.De Se-
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ngtoren,
e d00r den Konlng benoemd of
- di
door staatsligchamen of hoogst-nangeslagen
gekozen worden,moeten t0tbepaalde klassen
behoord hebben of n0g bebooren,zooals afgevaardigden, ministers, bisschoppen, grandes, luitenant.generaals, hoogleeraren enz.
HetaantalSenatoren,die regtens zitting hebben of door den Koning benoemd worden,
mag 180 niet te boven gaan;o0k hetaantal
gekozene Senatoren is 180.Een Senator moet

titel draagt van primas van Spanle, en 45

suFragaanbisschoppen. Het aantal kloosters
is thans 906, onder welke zich 856 nonnen-

kloosters bevinden met bjna 1à000 nonnen,
barmhartigezustersenorde-zusters.Eigenlfke
nonnenkloosters bestaan er niet meer want
deze werden reeds in 1835 feiteljk en in1841

b!J de wet opgeheven, en men heeft slechts

41 gebotlwen,aan orden toebehoorend,welke

zich aan het onderwjs derJeugd ofaan de
Spanlaard en 35Jaar oud wezen,en hj mag oplaiding van zendelingen wjden.In hetalgeen hoogerambt(behalvedatvan minister), gemeen is er hetaantalgeesteljken aanmergeen titel of ridderorde aannemen.Het C0n- keljk verminderd;in1787warener188623en
grès van Afgevaardigden bestaat uit leden, in 1859 slechts43661.- Totden burgerstand
die door de kiescjunta's voor den tjd van behooren nagenoeg alle ambtenaren, voorts
5Jaar,en we1ten bedragevan éénafgevaar- de professoren, leeraars, advocaten, notaris-

digde op e1k 40000-talinwoners(volgensde
kieswetvan 20 Julj 1877)gekozen zjn.Verkiesbaar is ieder meerderlarig staatsburger,
die in het bezitis der burgerljkeregten en
niet tot den geesteljken stand behoort.De

sen,auteurs,geneesheeren,kooplieden ennj-

verheidsm annen, - en t0t de boeren rekent
m 8n niet alleen de ei
genljke landbouwers,
maar 0ok daglooners,fabriek.arbeiders,herders,visschers en matrozen.Men vindtechter
censtls der kiezersbedraagt25pesetas.Zoodra in Span,ye geenszins die afscheiding van staneen afgevaardigde een Jaargeld,ambt ofrid- den,die in andere landen hun onderling verderordevan deregéringofvanhetKoninkljk keer belemmert. Het bestuur der provinciën
Huis aanneemt,heefthj opgehouden lid van en gemeenten iserop dergeljke wjze gerehet Congrhs te wezen,- 'tgeen echter niet geld als in Frankri
jk.
Aan hethoofd van hetgeheele staatsbestuur
van toepassing is op de betrekking van mi-

nister.De Corteskomen iederJaarbjeen.De bevindtzich deministerraad (conselo de mivoorzitter en de ondervoorzitters der Tweede nistros), ter ztjde gestaan, door den KoninkKamer worden door deze gekozen, die van li
jken 8taatsraad (consqjo deestato).Destaatsden Senaat door den Koning benoemd. De
Koning en de beide wetgevende ligchamen
bezitten het regt van initiatief. Financiëele
wetten moeten eerstaan het Congrès van Af.
gevaardigden worden aangeboden.In handen
van de Cortes legtde Koning of hetregentschap den eed van trouw aan de constlttltie
en aan de wetten af; oflk kiezen de Cortes

raad is zamengesteld uit 33 leden,door den
Koning benoemd,beraadslaagtover de regéringsmaatregelen en beslistovergeschillenvan
bestuur. Men heeft er voorts de gewone departementen van algemeen bestuur, alsmede
eene zelfstandige rekenkamer.Aan het hoofd
van elk der 49 provinciën bevindt zieh een

gouverneurmetGedeputeerdeStaten.Depolicie

het regentschap des Rjks en den voogd des ls in handen van de alcaden (voorzittersder
Konings in bj de grondwetaangewezen ge- gemeenteraden en tevens vredel*egters)en in
vallen. Het Congrès heeft het regt, de mi- de steden in die van afzonderljken commisnisters in staat van beschuldiging te stellen, sarissen.Bj de regtsbedeeling worden open-

fkebehandelinggehuldigd;
waarna de Senaat de plaats van regtbank baarheid en mondeli
t er regibanken van gezworenen.
bekleedt De afgevaardigden genieten geenerlei mon heef
vergpeding. De R. Katholielre godsdienst is Het Rom einsche regt en het landregt vormen
die van den Staat, doch niemand mag be- er de grpndslagen der regtspraak. De afzon-

moejeljkt worden wegens zi
,jn geloof. De
staatsburgers zjn volgenshun stand vardeeld
in adel, geesteljkheid, burgers en boeren,
doch die standen zjn geltjk voor de wet.
De adelig verdeeld in hoogen adel(Gmandes
en Titulados) en lagen adel(Hidalgosot'Fi-

derljke regten (fuéros)der Baskische provinciën zjn in 1876opgeheven.Deeersteinstantie
vormen de alcalden;voort: heeft men er 500
arrondissementsregtbankena1stweedeinstantie,

daarenboven 15 Hovenvanappél,eneindeltjkals

laatste instantiehethooggeregtshofte M adrid.

ry's nemen kennis van drukpers-overtredindalgos).De rgrandeza''wordt tegenwoordig Ju
door den Konlng,gedeelteljk persoonlijk,ge- gen. Daarboven heeft men nog geesteltjke en

jnregtdeelteljk erfeltjk toegekend en voertdentitel militaire regtbanken, handels- en mt
van nexcellentie''.Deo'
ritulados''zjnfamiliënj banken enz.De Staatsbegrooting van 1877-

waarln van ouds de eerstgebpren zoon den 1878heeftinuitgavenzopwelalsinontvangsten
titel draagt van hertog, markies,graaf,vis- eene s0m van bjna 736 millioen pesetas,van
conde of baron. De adelgeniet echter geene welke de Staatsschuld 250 en hetdepartement
staatkundige voorregten en de ond-adelljke van O0rl0g 120 millioen eischen.De geheele
titel pdon'' wordt thans gegeven aan ieder staat
sschuld bedroeg in 1876 ruim 121581/:
fatsoenljk man.- De geesteljke stand be- m illioen pesetas.

staat in Spaqie uit wereldljke geesteljken?
verdeeld in hooge geesteljken (aartsbisschoppen en bisscboppen)en lageregeesteljken,voorts uit orde-geesteljken en seminaristen.
nonnen en barmhartige zusters.Erzjn9aarts.
bisschoppen, van welke die te Toledo den

In Spanle heeftmen hetstelselvanalgemeetot vrtjkoop en plaatsvervanging.De dienstnendienstpligtingevoerd,dochm etgelegenheid

yl
igtneemt een aanvang op het20stelevensJaar en duurt t0t het 28ste. Het Spaansche
leger teltop voetvan vrede 113000m an,doch
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men isvoornemens,ditaantalt0t 100000 te sche Grandes bestemd, de orde van Karel
verminderen; op voet van oorlog echter be- lII!in 1773 gestittht,- deVrouwen-orde van
staathet uit 450000 man.De Spaansche vloot konlngillMaria Louiza,in1192gesticht,- de
isbetrekkeljk aanzienljk tenoemen;zj telt Amerlkaansche Orde van Isabella de Katho131 bodems metstoomvermogen,gezamenltk lieke, in 1815 gesticht, en eenige militaire
van 23267 paardenkracht, met 746 sttlkken orden. De Koninkljke residentie is Madrid.
en met eene bemanning van 14000 koppen. Volgens eene oude gewoonte vertoefthetH0f

Na dien tjd (1876) iszj echtermeteenige in Mei in Aranjuëz,in den zomer in 8an
pantserfregatten vermeerderd.
lldelonso(Sa Granja)en in den herfstinhet
Spanje is historlsch verdeeld in 14 land- Eseuriaalen in Pardo.
schappen, meestal voormalige Koningrjken, De oorspronkeljke bewoners van het Py-

doeh administratiet' in 49 provinciën. Van renésche Schiereiland waren de stam men der
deze laten wj de namen volgen,waarachter Iberiërs, en aan deze ontleende hetgeheele
wj eerstde uitgebreidheid in D geogr.mt
jlen st.hlereiland zjn naam . Met hen vereenigden
en daarna de bevolking in cjters aanwjzen: zich de over de Pyreneën derwaartsgetrokAl
ava (56;103000),- Albacete(280;221000), kene Celten t0t het volk der Celtiberiërs.
Alicante (98; 437000), - Almeria (155; Omstreeks 1100 vöör Chr.deden de Phoeni-

360003),- Avila (140;175000), Badajoz
(408;431000),- Barcelona(140;751000),Biscaya (40;187000),- Burgos(2654355000),
-Caceres (376; 301000), Cadtx (1334
412000),- Castellon (1554291000),-- Ciudad

Real(368;265000),- Cordova(249;383000),
Coruna (144; 627000), - Ctlënça (306;
239000),- Gerona(106;323000),- llranada
(
232;483000),- Guadalaxara (229;208()00),
Guipuzcoa (344180000),- Huëlva (193,
194000), - Huëstta (276; 275000), - Jaën
(243;393000),- Leon(290;351000),- Lerida
(224; 33t)000), - Logrol'
lo (91; 183000),Lugo (178;474000),- Madrid (1404484000).
Malaga (132; 502000), - Murcia (210;
438000),- Navarra(1904318000),- Orense
(128; 401000), - Oviédo (192; 605000),
Palencia (147; 189000), Pontevedra (81:
479000,4,- Salamanea (232;281000),- San-

t
ander(99j240000),- Saragossa(3104402000),
Segovla (127; 152t
)00), - Sevilla (2554
509000),- Soria(180;159000),- Tarragona
(1554 347000), Teruël (258; 258000), To
ledo(2624340000),- Valencla(2044661000),
Valladolid (1434 246000)) en Zamora
(194;255000).Daarbj komen n0g:deBalearische Eilanden (87;288000 en de Canarische
Eilanden (132: 283000). De Koloniën zjn:
in Amerika:Cuba (2158;1400000)enPuërto
Rico (169;621000), in Aziëen Oceanië:
De Philippjnen (3098,6 millioen),de Carolinen en Palaos (414:
29000)en de Marianen
(19; 8000),- en in Afrika:Fernando Pot
Man Juan enz.(40435000).De noord-Afri-

ciërs er op de kustvolkplahtingen verrjzenj
van welke Cadix tGades)demeestevermaardheid verkreeg. Dat voorbeeld werd latergevolgd door de Grieken,en onder de koloniën

van dezewasSaguntum deaanzienljkste.Na
den eersten Punisehen oorlog (237- 219)vestigden erzichdeCarthagersop de zuideljke
enoosteljke kust,en hunne merkwaardigste
plaats was Nieuw-carthago (Cartagena).Doch
in den tweeden Punischen oorlog,die gedeel-

teltjk in Spanje werd gevoerd, verloren zj
er hunne bezittingen (206). De Rameinen
zochten nu het geheele land t0tonderwerping
te brengen, doch dit gelukte hun eerst na
eene bloedige w orsteling van tw ee eeuwen.
Alleen de Basken handhaafden in hetgebergte

hunne onafhankeljkheid. In de dagen van
Auyustus werd Spanje eene Romeinsche provincie, en w eldra was deze een der hoofdzetels van Romeinsche beschaving. De wel-

vaart nam er eene hooge vlugt en zj leverde

onderscheidene degeljke keizers (Trajanns,
f:
/tztsritzzk'l,s, Antoninus, M areus z fzredîl.
s en

Tl
teodosiu q en gevierde schrjvers qk
%éneea,

fplctzzl'
l
t.
s,Martialis,Flariu,Q/
xl/bfït
dlv.
&enz.).

.

Reeds vroeg werd er het Christendom verkondigd; het breidde er zich in weerwilvan
bloedige vervolgingen meer en meer uit, tot-

dat hetin dedagen van Constantj;nde heer-

schende godsdienst werd.In den aanvang der
5de eeuw , toen het Romeinsche Rjk ten val
neigde, drongen de Alanenj W andalen en
8uev
'en met het zwaard der verwoesting in

8panle door en vestlgden er zich in Lusitanië,
kaansche bezittingen zjn reeds in de provin- Andalusië en Galicië, terwjl de Romeinen
ciën Cadix en Granada begrepen.
nog eenigen tjd heerschappj voerden in het
Er zjn in Spanle 1832 plaatsen met meer oosteljk gedeelte van het 8chiereiland.ln415

dan 2000 iuw oners.De m eest bevolkte plaats verschenen er de West
.Gothen (zie Gotl
ten),
is de hoofdstad M adrid m et232000 inw oners aanvankeljk als bondgenooten derRomeinen,
en
(1870).Meerdan 100000 inwonershebben de
verdrongen er eerlang de andere Gersteden Barcelona, Sevilla en Valencia, - m aansche stam men. Hun koning Eurieln ontmeer dan 50000 Malaga,Murcia,Cadix.Sa- rukte a3n de Romeinen 00k het laatste geragossa,Granada,Cartagena,Palma enXeres, deelte van hun çebied,en Leov%yild nndermeer dan 30000 Lorca, Valladolid,C0r- Avierp, nadat hj ln 582 de Suéven overwondova, Alicante, Santander en Coruna. De nen had, het geheele Schiereiland aan de

kleuren des lands zjn rood en geel;de vlag heerschappj der W est-Gothen. Zjn zoon en
bestaat uit 3 hûrizontale banen,twee roode opvolgerReeeared f,aanvankeljkeenAriaan,
en tusschen deze eene gele.Spanje heeftniet omhfklsde in 586 met :jk
4 volk de 11.Kathominder dan 10 ridderorden;totdezebehooren: lieke leer,waarna de Gothen metde Romeidie van het Gulden Vlies, in 1431 gesticht nen totéen
' volk zam ensmolten.D och o0khet
en sleehtsvoorsouvereinen,prinsenenSpaan- Rdk der W est-Gothen nam na drie eeuWen

tt0
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een einde door de zegepraal der uit lfrika

naar Spanje getrokken Arabieren onder Tarik
bj Xeres de la Frontera (17-25Julj 711).
BjnageheelSpanjewerdinkortentjddoorde
Mooren veroverd,die aanvankeljk de ingeze-

sche kungten wetenschap bereikten in Spgnle

het toppunt van bloet.VolkrjkeBtedenversierden hetland,ja,men vermeldt,datallt
aen

op hetstroomgebied van deGuadalqulvir12000
bewoonde plaatsen gevonden werden.Cordova
tenen m et toegevendheid btlhandelden en hen telde 13000 huizen,500 moskeeëntwaarotlder
in hetongehinderd bezitlieten van eigenflom, zich de prachtige hootdm oskee bevond) en

taalen godsdirnst.ilunneheerschappj verbe- trotsche paleizen (met den Alkazar). Met

tertle den toestand der lagere volksklassen, Cordova wedl
jverdell andere steden, zooals:
inzonderlleid der lsraëlieten.en de overgang Granada met zjn Alhaulbra,8evilla,'
I'
oledo
t0t den Islam verschafte aan de verdrukte enz.Hetgelukte echter nletaandeArabieren,
ljteigenen de innig verl
angde vrjheid.Daar zich geheelen alm et de.oud-spanjaqrden te
het Chrlstendom in 8panjegeenediepewor- vereenlgen en den 8taat door vaste wetten

tels had gesehoten,omhelsden 00k vele vrjen en verordeningen te bevestigen Dwingelandj
en aanzlenljken de A'
lohammedaansche gods- en regerlngloosheid wisselden elkander af,en
dienst.Aan hell, die Christenen bleven,wer- llet volk verviel1otverwtjfdheid en karakterden slechts belastingen opgelegd. Aan de loosheid.De Christenen in Spanje maakten

heillooze oneenigheden, aldaar door de eer- daarvan gebruik en verdreven de Saracénen
zucht der Arabische opperhoolden ontstaan, naar het zuideljk gedeelte van het Echierm aakte in 755 de éénlge overgebleven tt'lg eiland.
der Omq
jaden,Abd oer AcAzltszl, een einde, Ten noorden van de Dnéro en Ebro waren

daar dezede wjk nam naar8panje,erdoor
hetvolk met gejuitsh werd ontvangen en er
een at'
zonderljk Rjk 8tichtte met Cordova
al3hoofdstad.H$jhandhaatdezjngezag tegen
de oproerige opperhoolden t0t aan zjn dood
(788)en liethetRjk at
shteraan zjne nako

a'
llengs vier Chrlstelt
jke rjken ontstaan,die
zich door bepaaide instellingen.rjksdagen,
wetgevende vergaderingen enz. in het bezit
van onschendbare regten (fuéros) zochten te
versterken, nameljk in hetnoordwesten As-

turië, Leon en Galicië,die in de 104eeeuw
m ellngen. Hoewel 0ok deze gedurig nlet op- onder Ordono 11 en Ramiro 11vereenigdwerroerigheden te worstelen hadden,begunstig- den tot het koningrjk lueon,datin 1037door
den zj kunsten en wetenschappen en bevor- Ferdinand,een zoon van Sanch.o A fzyor,m et
derden de vreedzam e ontwikkeling van land- ni
euwe veroveringen in het zuiden tot het

bouw ,njverheid en handel,zoodatwelvaart koningrjk Castiliè verheven werd, hetrjk
en beschaving toenamen en Cordova tot eene der Basken, dat met nabjgelegene landen
door Sanob'o Gtzrcic: in 905 t0t hetkoningluisterrjke residentie verhieven.
Alleen in de noordeptjke bergstreek, in rjk Navarra vereenigd werd, onder Saneho
Asturië, hadden derwaarts gevlugte W est- M ayor (1001- 1035)geheelhetChristeljk geGothen hunne onafhanl
teljkheid bewaard en bied van 8panje omvatte,in 1016- 1134met
zich onder het bestuur van den dapperen
Pelayo tpelagius)vereenigd. Begunstigd door
de verdeeldheid der Arabieren en versterkt
door de derwaarts uitgewekene Christenen,
stichtte Pelayo er het koningrjkAsturië, hetwelk door zjne nakoulelingen, inzonderheid

Aragon verbonden, m aar daarna zelfstandig
was, - het gebied op den linker oever van
de Ebro, Aragon, sedert 1035 een afzonder-

ljk koningrtjk,- en Catalonië ofhetertbljk

markgraatsehap Barcelona! uit de Spaansche
Mark ontstaan. In weerwllvan deze verdee-

doorAlfonsns 11 (790-812),door verovering ling toonden de Cbrlsteltjke Rjken zich opvan het land der Basken ten oosten en van gewassen tegen de magt der Arabieren. Ook
Galicië tût aan de Minho ten westen aanlller- aan de overwinningen van Almanzor en van

keljk werd vergroot. tiedurende de daarbj
gevoerde oorlogen ontstond ereen Christeljke
leen.adel, die in den strjd tegen de Ongeloovigen roem , rjkdom en eeqwige zaligheid

den hadsiib (eersten Rjksanlbtenaar) van den
Khalif Riqle
am (976- 1009,
à, die in 50 veldtogten diep in het land der Christenen doordrong en Leon, Barcelona en Santiago ver-

zocht te verwerven. In het noortloosttln van

overde, maaktt'n zj door de zegepraal bj
Spanje werdomstreeksditalltjd doordeFran- Kalat Nosoer (1001)een einde.De 8trjd over
ken de Spaansqhe Mark gegrondveat en de de heerschappjin Cordova vernietigdein1031
heerschappt)van hetChristendom in Catalonië het Huis der Omqiaden,en hetrjk derA1'
abevestigd.Intusschen werd de uitbreiding van
de veroveringen der Chrigtenen belet door de
verwarringen,die eerlang in Asturië en inde
Spaanst
she Mark ontstonden. Daarenboven
hadden de oorlogen tusschen de Christentàn
m annen aan beide ZP**den godsdienen M uzel
gtige dweepzucht gewekt, en de onberaden

bieren verviel in verschlllende deelen onder

afzonderljke vorsten,die te 8evilla, Toledo,
Valencia en Saragossa h'
eerschappj voerden.

Het gevolg daarvan < as,datin 1085'1'0led0,
Talavera, Madrid en andere steden in handen
der Christellen vielen. De Almoraviden uit
Afrika,door den.Emir te Sevilla te hulp gegeloofsjver der Christenen,welketotop dien roepen,bevestigden er den lslam door hunne
tjd onder Moorsche heerschappj rustig leef- overwinningen bj Salaca (1086) en Ueles
denj spoorde de Arabieren aan tot bloedige (1108)en lnaakten zieh meester van de Moorgeloofsvervolgingen, die in het Khalifaat van sehe beersehappj in Spanle, maar de geloofsCordova eerlang groote ellendededen ontstaan. moed en de strtIdlllstder thristenen verkreeg
Eerst onder Jbd oer W/ZJZ/?JZI1l1 brak een dtlorde beweging ten behoeve derKruistogten

tjdperk aan van vredeen welvaart)enMoor- nieuwe kratht.Alfonnus 1 van Aragon,die
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door zjn huwel/k met Urraea, erfgename in 1319op den Rjkgdag teTarragonade0nl88ehen moe8tende
van Castilië,dit rjk tjdelt
jk Iilethetzjne deelbaarheiddesRjks.Intt
vereenigdeen zich keizervan Spanjenoemde, Koningen van Aragon deze veroveringen met
veroverde in 1118 8aragossa en verhietdeze

hettoestaan van gunstige voorwaarden aande

vesting t0tzjne hooldstad.Ook na deschei- Cortes betalen,inzonderheld methetgeneraal
ding (1127) van Castilie en Aragon bleven
beideRjkenindenstrjdtegendeOngeloovigen
vereenigdj en laatstgenoeltld Rjk werd door
zjne vereeniglng metCatalonië,ten gevol
ge
van het huweljk van Petronella, erl
gename

privilegie van Saragossa (1283), dat Aragon
schlèrin eene republiek veranderde.ln belde

Rjken was de clerus de magtig8te ontter de
standen; elke zegepraal op de Ongeloovigen

vermeerderde zjne regten en zjn rjkdom ;
door eene glallsrjke eeredienst en eene tanvan Barcelona in 1137 aanmerkeljk vergroot tastisehe geileimzinnigheid maakte hj zich
van Alagon, lnet Raim%nd W--ezwcrïfx,: l'1

en versterkt. Nu erlangden de Christenen
weldra de overhand op de Arabieren. l'oen

mtlestt'r van den invloed op het volk en
strooide de zaden uit van eene dweepzieke
voprts in Afrika de heersehappj der Atmora- vervolgingswoede.D e hoogeadelmatigdezich
dtfezl in 1147 door de A lmoltaden verllietlgd het regt aan, gehoorzaam held te weigeren
werd, riepen eerstgenoelnden de Christenen aan den Koning,en zooweldeze adelals de
te hulp,en deze maakten zich meestervan lagere was vrlj van belastingen.Voorts verAlmeria en Tortosa.Vûoralderidderljkeorden kregen ook steden en landgemeenten afzonstreden dappertegendeAlmoltadenel1w reekten derltke regten tt'
t
lérosl. In Aragon werden
hare nederlaag bj Alarces (1195) door eene de regten der onderdanen tegenoverden K0glansrjke overwinning btj Naves de Tolosa ning door eene regtbank bescherlnd. (n beide

(16 Jullj1212),dieden valvandeheerse.
happj Rjken kwamen de Cortes op de Rjksdagen
der Almohxden na zieh sltaepte.ln Andalusië bjeen:om over het welzjn en de velllgheid
stichtte AbenHoed(Motawakkel)eelledlrllastle, des Rjks,over wetgeving en belastingtleëng
w ellte de bestsllerm ing inriep van de A bas- te beraadslagen.Handelen ntjverheld stollden
di#da te Bagdad,en in Valencia regeerdeeene in de grootesteden onderdehoedevanwjze
andere Arabischedynastie.Doorden sl
ag bj wetten.er)aan de Hoven w erd de dichtkunst
Merida (1230) werd Estrellladura aan de Ara
bleren ontrukt.Na de zegeplaalbtj Xeresde
la Guadiana (1233) veroverde Ferdinand rtzl
Castilië in 1236 Cordova,in 1248 8ttvl1la en
in 1250 Cadlx. De M tlzelmannen vertrokken

der lninnezangersgehuldigd.Het bestwerden
de zaken in Aragon geregeld;door P edro IF'r

bj duizenden naar Afrlka of naar Granada
en Murcia,doch o0k deze rjken moestl
/n de
opperheerschappj van Castilië erkennen.De
achterbljvende Mohammedanen voegden zich

ultsterven van heto'
4de vorstenhulsmetMartino (1385- 1410),de Castiliaanschedynastie,
welke met Ferdinand1(1412- 1416)dentroon

meer en meer naar de zeden en gew oonten

(1336-1387) werd 0ok na 41e zegepraalop de
Unie van Epil
a k13.
18)hetwapenregtvan den
adel atkeschatt, zoodat in dit rjk, na het

beklolll,o0k de heersfshappj verkreeg overde
aangrenzende landen,deBalearlscheEilanden,

der overwinnaars,en zelt'
saanzienljkenonder Sardinië en 8icilié,en zell8 gedurende korten
hen ontvingen tlen doop en werden in den tjd over Navarra. In Uastlllè daarentegen
Spaanschen adelstand opgenomen.
hadden de hooge adelen de ridderorden van
Hoewel door de overwinningen van Ferdi- :antiago,Cp.latrava on Alcantaradeoverhand.
nand III de magt van Castillë geklommen Met hulp der steden,die het heFen van eene
was, bleef het totslz niet verstshoond van bin. belasting op verkoop en verbraik toestonden ,

nenlandstshe twisten, die bepaaldeljk onder zots
ht het Koninkljk Huis eene meer onafden begtknstiger van kunsten en wetenschap- hankeljke gesteldheid tegenover de leen-arispen,Alfonsns X ,bjgenaamd de W t
/ze(1252- toeratie te verkrjgen, lnaar Peter de Wreede
1284) hetrtjk teisterden en de magtvan den (1350- 1369) verjdelde door zjne woeste
adel deden toenemen. Ook onder Sanclto fV hartstogten die ppgingen.Hendrik 11 (1369(1284--1295), Ikrnando IV (1295 1312) Pn 1379),die Biscaya veroverde,enJan1(1379utlfonsqs Jff (1312- 1350)duurden de dynas- 13S0) verzwakten het Koninkljk gezag door
tiekeoneenlgheden voort.Orde en wetYierden hunne vruchtelooze bemoejingen t0t verovegeschonden1 hetaanzien van den Konlng verm inderde,de goederen derKr00n YperdenVervreemd,en invloedrjke ligchamen en magtige
edelen kwamen tegen de overheid in verzet.
Niettemin behaalden de Castilianen groote

ring van Portugal, dat in 1385 in den slag

bt
j Al
jubarrota zjne onafhankeljkheid op
eeneschitterendewl
jzeverdedigde.Sendr%kfff
(1390- 1406)herstelde deordeenmaaktezich
m eestervan de CanarischeEilanden.Opnieuw

voordeelen op de Arabieren;zj bevochten in evenw el werd Castilië geteisterd onder de
1340 eepe schitterentte overwinning bj Salado langdarige,maarzwakke regéring vanJan11
en verniptigden doorde verovering van Alge- (1406- 1454). De poging van zjn gungtellng
siras de gemeenschap van GranadametAfrika. de .fzlzlcjom een absolnut koningschap in te

O0k het rtjk Aragon ontwikkelde zich met voeren, eindigde met diens val (1453).De
kracht.JaeobI (Jaime,1213- 1276)veroverde klimm ende verwarring onder H endrik IV
in 1229- 1233 deBalearlscheEilanden,in 1238

Valencia en drong in Murcia door.Zjn zoon
Pedro1II (1276-1285)ontrukte in 1282aan
het Huls Ah)'ow het eiland Sicilië. Jacob 11
(1291- 1327) veroverde Bardinië en bepaalde

(1454- 1474) nam ten laatste een einde door

de troonsbeklimming zjner zuster lsabella.
Deze behaal
de in 1476 bj Toro de overwinning op Aljons%s van Portugal, die als gemaal der onwettige dochter van H endrik JF

Q1Q
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JokannaWdlfrclç/caanspraak maakteop Cas- habella (1504) den Spaanschen troon. Toen
tilië,en noodzaakte hem,den Vrede van A1- nu in 1506 Philips in jeugdi
ren ouderdom
cantara te slulten.Daarop bragt zj de haar overleed en Johanna krankzinnlg werd: bevjandige partj der aanzienljken t0t onder- noemden de Standen van Castilië Ferd%nand

werping. Toen voorts Ferdknand van Sicilië, t0t voogd van zjn kleinzoon Karel;,later
met wien zj in 1469 in het htlweljk was den Dtlltschen keizerKarelF.Gemeldevoogd
getreden,tienJaardaarna doordendoodzjns veroverde in 1509 Oran en vereenigde in 1512
vaders t0t den troon van Aragon geroepen Navarra met ztjn gebied.Na zjndoodbelastte
Nverd,vereenigdehj bjnageheel8panjeonder de cardinaal Ximenes zich met het regentsehap t0t aan de troonsbeklim ming van den
zjn schepter.

Die vereeniging derbeideKoningrjken 0n- jeugdigen koning Karel,diedezen verdienste-

der Ikrdinand en Isabella ging vergezeld van ljken staatsman aanstonds ontsloeg.In 1517
eene merkwaardige hervorming van den Staat, aanvaardde Karel het bewind; behalve over
welke de grondslagen legde vooreene uitge- Sjanje heerschtehj overMil
aan,Sicilië,Sarbreide koninkljke magt.Castilië bevond zich dlllië, de Nederlanden, Franche Oomtô en
m eer dan Aragon ten gevolge der ontaarding overuitgestrekte gewesten in de Nieuwe W evan het leenstelsel in een toestand van ver- reld.Z66 was Spanje onder den schepter van
regaandeverwarrlng;deaanzienljkebaronnen den Habsburger het middelpunt van een we-

hadden alle koninkljke domeinen,alleambten reldrtik en aanvaardde den honderdjarigen
in bezit en kenden voor htlnne willekeurige strjd voor de R.Katholieke Kerk.Toonde
daden geene grenzen. Om deze te fnuiken hetin dien strjd zjnemagt,hetvond daarin
werden de aloude rileilige Hermandad (Br0e tevensdooruitputting zjn ondergang.
derschapl''en de vereenigingen derstedeu t0t
KarelF bragtaldadeljk bjhetaanvaaronderlinge bescherming herschapen ineen Ver- den van het bewind een gevoeligen slag t0e

bond (Junta)van steden en landschappen tot aan de eigenaardige instellingen van Spanje.
handhaving van ordeenveiligheid;dezeJunta Daar ht
j maar al te toegankeljk was voor
beschikte over 2000 gendarmes te paard en den invloed zjner Nederlandsehe raadslieden
eene aanzienljke bendete voet,om de regten en de vrjheden van het volk meermalen
en wetten, in 1485 atkekondigd,te handha- schond,vormde zich reedsin1520,gedurende
Ven. De adelm oest zich buigen voor de k0- zt
jne afwezigheid in Duitschland, onder de
ninkljke regtbanken en afstand doen vanalle leiding van Jwan Padilla in Castilië 'eene
voorregten,terwjldehoogestaatsbedieningen junta (vereeniging), die de handhaving van
enkelaan verdiensteljke mannen werden toe- de regten des volks,beoogde.Doch deze begekend.De drieridderljke orden werden 0n- weging der democratische communeros, die
schadeljk gemaakt doordien Ferdinand, tot eene hervormlng verlangden van het staatshaar grootmeester gekozen, ze veranderde in bestuur, w erd door de overwinning van het
werktuigen der Kroon.Zellsde hoogegeeste- legervan den adelbjVillalar(21April1521)
lpkheid werd onderworpen aan de koninklijke en doorde teregtstelling van Padillagedempt.
regtspraak. Het bestuur werd op eene ultm un- Karel Trverleende we1is waar bj zjn terugtende leest geschoeid, en de inkomsten der keer (
Julj 1522) eene algemeene amnestie,
Kroon werdenaanmerkeljkvermeerderd,kun- maar maakte tevens gebruik van den schrik,
sten en wetenschappen begunstigdenopenbare btj den adel en de steden ontstaan, om de
scholen opgerigt. VoortreFeljke staatslieden, vrjzinnige instellingen niet zoozeer af te
zooals X%menes,stonden hetVorsteljkpaarter schalen,maarzöö te beperken,datdeCortes
zjde.De lnquisitie?gesteund doordendweep- ollmagtig w erden, zich tegen den wi1 der
zieken geloofsjverdesvolks,werd intusschen Kxoon te verzetten.Zonder te dralen stonden
in 1478 vernieuwd;zjwoeddeonderdenbloed. deze dan ook de gelden toe voor de oorlûgen
dorstigen groot-inquisiteur Torqnemada niet van Karel V tegen Frankrjk,ter verovering
alleen tegen de lsraëlieten,Christeljke ket- van Italië?vooreene expeditie tegen deA1oorters en M oorisken! maar was tevens eene sche zeerooversin Afrika en voordebestrjstaatkundige illstelllng,een schrikbeeld in de
hand der Kroon,om adelen volkin bedw:ng

ding van hetSmalkaldiseh verbondin Duitschland. om ten behoeve der Habsburgers eene

te houden en etke vrjheidlievende beweging wereldheerschappj te stichten en hetR.Kate onderdrukken. De talrjke Israèlieten tholieke geloot' uit te breiden, streden de

(160000)werden in 1492 uithetRjkverdre- Spaansche legers aan de P0,aan de Elbe,in
ven en de alleenheersthappj van het Kruis
door de verovering van Granada (2 Januarj
1492)voltooid.Tevens opende de ontdekking
van Amerika den Spanlaarden een onmeteljk
veld ter vermeerdering van rjkdom en t'
er

Mexico en in Peru.Hetstreeldedenhoogmoed

derSpanjaarden,debevelendeMogendheidin
Europa tewezen,en hun geloofstjver,voorde
uitroejing derketterjtestrjden.Vervuldmet
hetideaalderoverwinningvanhetalleenzaligmakend geloofdoor de magt van Spanje,gaf
het volk de wortels zijner kracht roekeloos
Prgsaan verdorring.HetaansehouwdemetgeJuich,h0e de ongelukkigeMoorisken verdrukt
en over de grenzen ge
jaagd, h0e duizende

verspreiding van beschaving. Het Spaansche
leger overlaadde zich voorts in Italië m et
roem bg de verovering van Napels(1504).Van
de kinderen van Ferdinand en Isabella bleef
echter slechts ééne doehter1Johanna,in het
leven, en deze beklom met haren gem aal, landgenooten door de Inquisitie naar den
aartshertog Pltilips, een zoon van den D uit- brandstapel gesleept,h0e elkevrjegedachte
schen keizer M u imiliaan J,na den d004 van onderdrukt, h0e e1k verzet tegen het onbe-
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perkt Koninkljk gezag vernietigd, h0e staatkunde, waaraan de welvaart des volks
handel, landbouw en njverheid door wille- werd ten oFergebragt,nieteensdegewensthte
keurige belastingen te gronde gerigtwerden, gevolgen. W é1 behaalden de Spaansche regiom de oorlogkosten te dekken. Niet alleen menten eene vracht van lauweren,maar zj
edelen,maar 0ok burgersbejverdenzich,in vervieien teven: t0t eene verregaande zedekrjgsdienst te treden,ten eindein Duitsch- loosheid.W é1zegepraalde don JanrgzlOontenland,Amerikaen lndiërjkenbuittebehalen rïjà in 1571bj Lepanto Op deTurken,maar
dooreen roemrjken strjd voorhetgeloofen hj maakte geen gebruik van dezeoverwinden Koning.Landbouw en njverheidkwamen ning, en Tunis ging zelfs weder verloren.
in minac,
hting;wie nietten strjdetrok,dong H etschrikbew ind van AlvaindeNederlanden,
naar een gtaatsam bt. De K erk stuw de het doûr den gew etenloozen Bloedraad gesteundj
volk in deze noodlottige rigting voorten ver- riep er de ingezetenep op t0tden strjd der
zuimde tevens niet, zich zelvete verrjken. wanhoop,endezekostteaanSpanjeverbazende
Het grondbezit kwam m eer en m eer in de sommen en bragtden doodsteek t0eaanzjne
doode hand,en deze liet de landen voor een magt a1s zeebeheerschende en koloniale M 0groot deel onbebouwd,terwjlzj door hare gendheid.Eene poging om 0okEngelandweder
aalmoezen de bedelaars aanm oedigde. Daar te onderwerpen aan hetgezar derR.KathoSpanle niets voortbragt voor den uitvoer, lieke Kerk leed in 1588 schlpbreuk met de
ging de handelallengsoverinvreemdehanden. vernietiging der Armada, en 00k de inmenToen Karel F in 1555 atktand deed van ging van Spanje in de godsdiensttwisten in
den troon, werden de Oostenrjksche bezit- Frankrjk bleet'zondergevolg.Deonregtmatige
tingen van het Htlis H absbkçrg en de Keizers- verovering van Portugal in 1580 bragt aan
kroon weder van Spanjegescheiden,hetwelk dit land groote schade,maar aan Spanje
in Europa enkel de Nederlanden, Franche
Comté, Napela, Sicilië en Sardinië behield.
Toeh kw am er geene verandering in hetdoel
der Spaansche staatkunde,en men zocht het
m et nog blinder dweepzucht, metnog meer
verkw isting van de kracht des volks te bereiken. Spanje werd het middelpunt eener
reactionaire politiek! die de Turken en de

Ketters wilde bestrjden, om de wereldheerschappj tebezorgenaandenPauseljkenStoel.
Tot dat einde vernietigde Pàilips11 (15561598) hetgeringe oversehot der staatkundige
vrjheden en onderwie,rp alle standen aan een
onbeperkt despotism us. D oor hetschrikw ekkend werktuig der Inquisitie werd alte zelfstandigheid onderdrukt. De hateltike maatregelen tegen de M oorisken prikkelden deze
in 1568 t0t een gevaarljk oproer, dat
ill 1570 na eene bloedige w orsteling w erd
gedempt. Nu werden 400000 Moorisken uit
Granada naar andere oorden des Rjks over-

geenerlei voordeel. Toen Pt-âlips 11 in 1598
overleed, was de bevolking van 10 millioen

(1500) tot 81
/4 millioen geslonken,en deze
moest eene belasting opbrengen van 280 m illioen realen. Daarentegen vond men er 750
bisdom men, 12000 kloosters, 400000 geeste-

ljken en 450000 ambtenaren; behalve deze
en een t0t arm oede vervallen adel,waren er
schiel enkel bedelaars,die zich onderhielden
met de aalmoezelzder Kerk.De regéring en
het volk ,zich verhefende op de Bchitterende

plaats,welke Spanje aan hethoofd derantiHervormingsgezindeStatenvanEuropainnam
waren echter blind voor den waren ataatvap

zaken.Ditbljktvoldoendeuitdevoortbrengselen der dicht-, schilder- en bouwkunat
in de 17de eeuw.Onderde regéring van den

zwakken koning Phélips II1 (1598- 1621),
die zich geheel en alonder den invloed be-

vond van zjn gunsteling Lerma. werden de
buitenlandsehe oorlogen op eeneiaauwewjze
gebrajt,waarztgalsballingen wegkwtjnden, gevoerd en sloot m en in 1609 zelfs met de
terwjlde welvaartvan Granada daardooreen NederlandeneenTwaalfjarigbestand,- en door
onherstelbaren stthok ontving. De gestadig'e hetgenade-edictvan 22D ecem ber1609werden
oorlogen verslonden niet alleen de rjks-in- 800000 Moorisken verdreven en hetbloejende
kom sten der Koloniën,m aarnoodzaakten o0k Valenciabjnageheelontvolkt.- Phili
ppus1F,
den Koning, gedurig te peinzen op nieuwe die zie'h vermaakte met eene schltterende
middelen om de binnenlandsche geldbronnell Hofhouding, terwjl hj de kunstbevorderde
rjkeljker tedoen vloejen.Eigendommen en en ondersteunde, keerde tevens terug totde

bedrjven werden met drukkende belastingen krjgszuchtige staatkunde van PhilqpsI1.In
bezwaard, aanzienljke geldsommen geleend verbond met de Oostenrjksche H absbwrgers
maar niet terugbetaald,de muntstukken dotll' wildehtjdealleenheerschappj van den Paus
slecht gehalte bedorven, eereteekenen en herstellen en tevenseen wereldrjk derHabssstichten.DeoorlogmetdeNederlanden
ambten veil gemaakt en eindeljk gedwon- :?zr-t/dr.
gen gaven en leeningen den inw oners afge-

ontbrandd
e op nieuw ,maarvond erqeld en
t,moedenbeleid.IndenDertiglarigen
yerst.Gloejend van godsdienstijedweeperj, geestdrit'
llet het volk handelen njverheld aan vreemdelingen over, die rjkdom vonden in de
Spaansche koloniën en Spanj: met hunne
goederen voofzagen, terw k'l de Spanjaarden

Oorlog streden weder Spaan8che troepen in
Duitscbland en Italië, en de Spaansche ge-

hunne dagen doorbragten in hetgew oelvan

echter stortte hetschitterend luchtkasteelder

zant te W eenen had in Duitsehlands aangelegenheden eene beslissende stem. Op ée'ns

den krjg of in zorgelooze luiheid.Alleen de wexeldheerschappj inéén. Een geljktjdige
Kerk werd rtlk en spreiddein grootscbe,praeh- opstand in Catalonië en in Portngal(1640)
tig versierde kerken eene ongeziene w eelde was het sein voor den val van Spanle's geten toon. D aarenboven had de dweepzieke waande grootheid. Portugalhandhaafde ztl
'ne
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onafhankeljkheid en Catalonië kwam eerst
na eene 13jarigewor8telingt0tonderwerping.
Voortsmoestepanje na een 8o-jarigenoorlog
bj den Vrede van Miinster (1618)deonafhankeljkheid derVereenigde Nederlanden en
de onschendbaarheid der Ketters in Duitschland erkennen.Bj den VredederPyreneeën
(1659)verloorSpanleRousillon enPerpignan,
alsm ede een gedeelte der sederlanden aan
Frankrjk,Duinkerkenen JamaicaaanEngeland,- onderden zwakken Karel11 (16651700)bjden VredevanAken(1668)wederom
12 Nederlandsche vestingen, en eindeljk bj
den Vrede van Njmegen (1678) Francbe
Comtéaan Frankrjk.De noordeltjke provinciën van Spanje werden zonderbescherming
prjsgegeven aan de invallen derFranschen.
Datzelfde Spanje, hetwelk eens met zjne
legerbenden heersehappj voerde nver geheel
Europa,dattevens bescllikte overde onmeteljke schatten van Indië.k0n nu geen leger
op de been brengen en moest hulp zoeken
bj de weleermet z0o veelwoede bestreden
Ketters. De vloot was verdwenen, zoodat
Spanje zjnhandelnietlangerkonbeveiligen,
de havens werden verlaten,debevolking trok
van de onbeveiligde kustnaarhetbinnenland,
en W egt.lndië werd door Qibustiërsstraleloos
geplunderd en gebrandschat.rregen het einde
der regéring van Karel11 was de bevolking
t0t 5700000 zielen vetminderd; in tallooze
dorpen zocht men te vergeefb naar inwollers

Kerk aantastte en de misbruiken Van deze

vernietigen wilde,stuitte zj bj hetvolk Op
een heftigen tegenstand,waarvoor P ltilipn V
onder den invloed van zjnetweedegemalin

ElizabetkFgrle.
:elafhartigbezweek.Degeeste-

ljkheid vierde een schitterenden triomf,en de

Curie en deInquisitiebleven,evenalstevoren,

in Spanle den schepterzwaatien.Nietminder

noodlottig was de terugkeer t0t de oude veroverlngspolitiek.W é1werden in 1738 en 1748
Napels en Parm a veroverd,maardie verovering bragt verwarring in de fnanciën en belemmering in de hervormingen.Toch bleet'de
eerste schok der verbetering w erken,en de

njverheid en de wetenschap kwamen langzamerhand w eder in eere.
De regéring van den zwakken, zwaarmoe-

digen Ferdinand V1 (1746- 1759)bragtveel
goeds, daar deze Vorst zich althans door
spaarzaambeid en vredelievendheid onder-

scheidde. De welvaartnam aanmerkeljk toe

en de inkomsten van den Staatklom men van
211 tot352 m illioen realen; hoewelde druk
der belastingen verminderd, het besteur verbeterd,eeneQinke vlootgebouwd en de rente
der staatsschuld betaald w erd, had men een

jaarljksch overschotvan 100 millioen realen.
schoon de geestelt
jkbeid n0g 180000 personen
telde en een inkomen van 359 millioen realen
bezat, werd hare m agt door het concordaat

van 1753 toch niet weinig beperkt.Spanje
deed voorts een grooten stap op den weg van

en uitgestrekte landen waren in woestenjen vooruitgang onder de regéring van KarelIII
herschapem De staatsinkomsten bedroegen (1759- 1788),een halfbroeder van Ferdinand
slechts 30 m illioen realen,in weerwilvan de VI,diereeds25Jaarhetkoningrjk derbeide
drukkende belastingen. Zell'
s k0n de Koning Siciliën had bestuurd en, schoon naauwgezet
ljne dienaren niet meer betalen,vaak niet in zjn R.Katholiek geloof,doordrongen was
eens zt
ine tafbl. De ambtenaren pntvingen van de beginselen der moderne staatsleer.Hj
geen traetement,de soldaten geene soldj,en wilde Spanle op de hoogte brengen van de
uit geldgebrek keerde men in vele provinciën meest verlichte Europésche Staten en bj het
tot den ruilhandelterug.
beramen en invoeren zjner hervormingen
ZooallertreurigstwasdetoestandvanSpanle, stonden drie uitstekende mannen, Aranda,
toen het H uis der Spaansche H abnbwr-qers na Florida Wlcwc.en Campomanes,hem ter zjde.
eeneheerscbappj vantweeeeuwenopdenBden De noodlottige deelneming van Spanle aan
November 1700 met Kxeel11 uitstierf.Daar- den oorlog van Frankrjk tegen Engeland
door ontstond de Spaansche Successie-oorlog (1761-1762),ten gevolge van het tàmiliever(zie k
* eee.
%.
u'
ie-oorlogen).Hierin verloorSpanje drag derBo%rbonn,verlamde aanvankeljk de
zjne Europésche landen buiten het Rjk,als- hervormingsm aatregelen. Deze echter openmede Gibraltar, maar de zegepraal van den baarden zich in 1767op eenekrachtigewjze
Pretendent uit het Huis der Bo%rbons opende
het uitzigt op beterschap.lm mers de nieuwe

in de verbanning der Jezuïeten. Nu konden
vele misbruiken en magtsovertredingen der

koning,Pl
tili
pn F (1700- 1746),schoon geen geesteljken at
keschaft of beperktworden en
m an Van groot
e gaven,bragtuit zjn vader- vervangen dooreene zamenwerking van Kerk

land een eheelander stelselvan bestuur in
syalple. Hp had Franschen en Italianen in
dlenst,die aan het hootki van het bewind en
a1s bevelhebbers van het leger de beginselen
van het Fransche staatsbeleid in toepassing

.

en Staat,welke een heilzamen invloedhadop

de stofeljke welvaarten de zedeljke verbe-

tering van hetvolk.Vele hervormingen konden echter niet ten uitvoer worden gebragt,

omdat landbouw ,ntjverheid en onderwjszich
bragten, nameljk de afschaëng van allemis- in een allergebrekkigsten toestand bevonden.
bruiken,die de goede werking van hetstaats- Gedurende 30jaar besteeddederegéringgroote
beheer belemmerden,bevordering van handel sommen aan kolonisatie, mjn-ontginningen,
ennjverheid,wetenschap en kunst,opheëng fabrieken, wegen enz., - zj stshonk voorts
van de voorregten van afzonderl
jke provin- eene volkomene vrjheid aan den handelmet
ciën en eene geljkmatigeheëng derbelastin- Amerika. en toch waren de uitkom sten begen. De weldadige gevolgen van zulk eene trekkeljk gering.De bevolking was eerstin
verstgndige uitoetbning der koninkljkemagt 1788wedert0t10l/4demillioen zielengeklomvertoonden zich met v:rrass6nde snelheid. men,terwjlerin datJaar400millioenrealen
Jlaar toen die zaagto0k deheersehappj der indesehatkistvloeiden.DetweM eramspoedige
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norlog metEngeland(1C80-1:83)verslondwj- millioen realen,terwjlhetaantalhonfdoëcie-

dersztllke grootesom men,datm en t0tde uit. ren verbazend grootwas;in 1802 w erden op
gilte van papieren geld moestovergaan.Toch eenmaal 52 generaals benoemd.Ilet Hofhad
z0udeonmiskenbarevooruitgang%an volkswel- 105 millioen noodlg, terwjl het volk door
vaart en volksbeschaving kosteljke vruchten pest en hongersnood geteisterd werd.De verhebben opgeleverd, z0o het hervormingstjd- dorvenheid van hetH0tverspreiddezich weldra
perk van langeren duur ware geweest. De over hetgeheele land;vaderlandlievendemanverwachtingen der toekomst w erden eehter nen werden verdrukt en vervolgd,enJegens
vernietigd door de verderfeljke staatktlnde het gemeen betoonde men zich zwak en toevan Karel1F (1788- 1808), en zelt'
s heden gevend. Niettemin ondernam Godoy,die Na-

ten dage heettzich Spanje n0g nietberstex
'd poleon nu eensdoorzjneaanmatiglngkrenkte,
van den kanker, waardoor hetonder de lei- dan weder door krulpende onderdanigheid
ding van dien Vorst werd aangetast.
vleide,nadat hj den gden October 1803 een
KarelIV was een welwillend1m aar onbe- hoogst bezwarend tractaat met Frankrjk ge-

kwaam Vorst en alzoo de speelbalvan zjne sloten had,waarbj hetuitgeputte:panjezich
kloeke,m aarzedeloozegematin M arIa Zoxïz. tot een Jaarljksts
h subsidie van 288 millioen

van Tcr-l,die door hetbeechermen van hare realen verbond, een nieuwen oorlog metEn-

gunstelingen endooreenesclt
andeljkeverkwis- geland,waarinbj Finistère(22Julj)enTrating het staatsbestuur en de hnanciën in ver. talgar (20 Oetober 1805)de Spaansche vloot
w arriilg bragt, haren m innaar Godoy den vernietigd werd.Het volk boog zich geduldig
mcest mogeljken invloed bezorgde en hem onder al die rampen, maar gloeide tevens
eindeljk, na het verwtjderen van I'
lorida van verontwaardiging over den onbeschaamBlanca en Aranda,door hem totm inister te den gunsteling der Koningin, die zich in
doen benoemen (November1792),aanhethootd zjne verblindlng het regentschap in 8panle
der zaken plaatste.NadatSpanje ultontjdlge of de Koningskroon van Zuid-l3ortugalvoorvredelievendheid den val der Bourbons in spiegelde.Om laatstgenoemd doeltebereiken,

Frankrjk werkeloos gedoogd had, zag het ketende hj Spanle doorhet Verdrag van F0nzich in 1793 door de beleedigingen der Na- taknebleau (27 Oc,
tober 1807) zo0 vast mogetionale Conventie en door de teregtstelling ljl
t aan Frankrjk en plaatste de 8paanstthe
van Lodewqk X VItoch genoodzaakt,Frank- troepen, bestemd vooreene nieuwe expeditie
rjk den oorlog te verklaren, en deze werd tegen Portugal,onderhetopperbevelvan een
m et eene Z0O verregaande onbekwaamheid Franschen aanvoerder.Reeds vöör dien tjd
gevoerd,dat hj, in weerwilvan dezwak- had Napoleon zjne troepen over de grenzen
heid der Franschen en van de oFervaardige van Bpanje gezonden.De ellendige zwakheid
geestdrift der Mpanjaarden,meteen vtande- van het8paansche Hot'bezorgde aanNapoleon
ljken inval in Navarra, de Baskische pro- nieteens een voldoend voorwendsel, om een
vinciën en Aragon eindigde.De loop derom- eik.de te m aken aan de zelfstandigheid van

standigheden verschafte aan Spanje llog den Spanje.ToendeKoning en Godoy,in plaats
voordeeligen Vrede van Basel(22Julj 1795), van op wederstand bedachttezjn,toebereid-

welke slechts den atstand van heteiland 8an selen maakten t0t de vlugt naar Am erika,
Dom ingo eischte. revens ecllter werd 8panje ontstond den 18den Maart 1808 te Aranjuéz
athankeljk van Frankrjk,ellde ligtzinnige een v0lksoproertegen dengehaten gunsteiing.
Godoy bekrachtigde ditdoor het Verdrag van Deze m oestvallen,en onder den indruk van
8an Ildelonso (27 Junj 1796). Daardoor zag de w oede des volks liet de Koning zieh door
Bpanle,datpaauweljksin dekosten vanden de aanhangers van den kroonprins Ferdinând
voorgaanden oorlog hadkunnenvoorzien,zich overhalen, den 19den Maart ten behoeve van
gedwongen,Engeland denoorlogteverl-laren, dezen atbtand te doen van den troon.Reeds
enreedsin den eersten zeeslag bjkaap St.Vin- den 24sten M aarthield deze alsFerdinand V11

cent(14Februarj1797)bleek de zwakheidder
Spaansche vloot. De handelmetde Koloniën
werd vernietigd, de heerse,
happj in Amerika
geschokt.In 1798 viel Godoy welis waar in
ongenade biJ* de Koningin en ontving zjn
ontslagqmaarhetnieuwe m inistérie CaballerorJkg'
l4t/l volgde denzelfden weg, en in 1801

zjn intogt te Madrid,maar nu herriep Karel
IF-in een brief aan Napoleon zjn troonsafstand, als hem met geweld alkeperst.Napo10.,zichbelastendmetdero1vanbem iddelaar,
ontbood Ferdinand naar Bayonne,werwaart:
0ok Kare'IV zich begaf,en verklaarde, dat

de Bonrbon.
n den troon van Spanje moesten

nam Godny weder de tetlgels van het bewind laten vaïen. Na langdurigen tegenstand deed
in handen,om zich n0g naauwermct Frank- I'erdinand den 5den Meiatbtand vandeKroon,
rjk te verbinden en ten behoeve van dit ter gunste van zjn vader, en deze droeg al
laatste een ongellzkkigen oorlog tegen P0r- zjne regten gew illig op aan den lkeizer,
tugal te ondernemen. Het gevolg van den di: aanstonds zjn broeder Josepl
t,koningvan
noodlottigen oorlog tegen Engeland was de Napels,in tegenw oordigheid eenerJunta van

afbtandvanTrinidadbjdenVredevanAmiens Mpaansche en Amerikaansche atkevaardigden
(2ô Maart 1802).De sehatkist bevond zich in t0t koning van Spanle benoemde.Nadatde
een berooiden toestand en het tekort beliep Junta en de nieuwe Koning den Tden Julj
in 1799, in weerwil van het papieren geld

de pas ontworpene constitutie bezworen bad-

en andere verderfeljke nlaatregelen, 1200 den,deed Josepl
tden zostenJultjzjn intoqt
m illioen realen. Het mlnistérie van 00r10g te Madrid. KarelIV vestigde zich met zjn
vroeg voor een legervan slechts50000m an935 Jongsten zoon eerst te Compiègne en daarna
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te Rome, terwjl Ferdénand zich met zjne WellLngton uit dat land verdreven en lnoest
zonen d0n Carlos en d0n Antonio naar Va- o0k Galicië en Asturië ontruimen.Den 27sten
lençay begaf.
en 28sten Juli
l- behaalde W ellington,die in
Napoleon had alzoo de Koninkljke familie Spanje was doorgedrongen, de overwinning

zonder veelmoeite terzjdegeschoven,maar
ontmoette bij het volk onverwachte hindernissen,die alzjneberekeningen te scbande
maakten en zjne hervormingsplannen vertjdel-

bj l'
alaveraj doch de Engelschen moesten

naar Portugal terugtrekken en de Spaansche

generaal Vaneyas moest bj Almonacid het

onderspit delven. Voorts bezweek de Engelden. Het Spaansche volk was nietin staat, sche generaal 't
:
'hlson in de ber
ggassen bj
den zegen van een verlichtbestuur op prjs Baros voor Ney, en M adrid bleetl11 handen
te stellenldoch hetgevoelde diep den onder- der Franschen. D e Centrale Junta te Sevilla
vonden hoon en verhief zich daartegen met vormde na eene uitvoerende com missie en
eene gee8tdrkft zonder voorbeeld. Edele cn riep t< en 1 Maart 1810 de Cortes bi
jeen.
onedele drjfveren,nationalehoogmoeden 01- Maar dë ingewortelde misbrniken werdenniet
beteugelde haat tegen vreemdelingen,vader- afgeschaft en de door W ellinyton gevraagde
landlievendegeestdriften godsdienstige dwee- hervorm ingen in het staatsbestunr nietinge-

perj kwamen daarbj in werking.Zj veroor- voerd.In Jal:uarj 1811 waren de Franschen

zaakten eene verblinding,die nletletteopde meester van Andalusië,en den lstenFebruarj
geweldigemagtvan den vjand,maarziek bj deed Josepl
t zjn intogt in Sevilla. l)e Cenvoorraad verzekerd hield van de overwinning. trale Junta had de wtjk genomen naarUadix,
Reedsden zden Mei 1808!bj de eerste tjding waar zj daarna gedwûngen werd tothetaan-

van hetvertrek van Ferdtnqnd naar Bayonne,
w as te M adrid een geweldig oproeruitgebarsten,dat de Franschen nietzonder bloedkonden dempen.Doch nu verspreidde zich de opstand o0k in de provinciën.Er vormden zich
provinciale Junta's, de guerilla's wapenden
zich in het gebergte,en alle aanhangers der

stellen van een regentsehap,waarin de radicale beginselen de overhand hadden.D ezaak

der Spanjaarden stond hopeloos.Deaanzienljken des lands begonnen zich meer en meer

aan te sluiten aan den opgedrongen Koning.
H etgelukte den Franschen welniet,zich van
Cadix meesterte maken,maarMassénadrong
Franschen werden vjandendesvaderlatldsver- na de verovering van Ciudad Rodrigo en
klaard.W elbehaalden de Franschenden14den Almeida met 80000 mal4in Portugal,om de

Julj bjRiosecoeene glansrjkeoverwinning, Engelschen in zeete drjven.Wellinyton trok
maarde aanvalvan M oncey op Valencia werd

terug t0tin de vastestellingvanTorresVedras

afkeslagen,en generaalDupontomsingeld en bj Lissabon, waar hj stand hield, totdat
t0t de capitulatie bj Baylen genoodzaakt. M asslna, die geene versterking ontving en
De dappere verdediging van Saragossa door dus geen aanval durfde wagen,met ztjn tot
Palafoœ, de ontruiming van M adrid door ko- op de helft versmolten leger in Maart 1811
ning Joseph en de aftogt der Franschen var- den terugtogtnaarSpanjeaanvaardde.Inmidhoogden de algemeene geestdrift.Tevens was dels waren den 24sten September 1810 de
W ellington met een Engelsch korps in Por- Cortes te Cadix bjeengekomen.Schier onder
tugalaan land gestapten haderde Franschen het bereik der Fransche batterjan en in de
verdreven. In Spanje behielden deze, met stad dool- de pest bedreigd, aanvaardde de
Napoleon aan het hoofd,echter de overhand vergadering de grootsche taak derhervorming

in hetopenveldizjbehaaldendeoverwinning
bj Burgos, Esplnosa en Tudela en trokken
den 4den D ecem ber w eder in M adrid,waar
Joseph den 22sten Januarj 1809 op nieuw zjn

van het ellendige staatsbestuur. Gedeelteljk
Revolutie en gedeelteljk vasthoudende aan

doordrongen van de denkbeelden derFransche

oud-spaansche vooroordeelen, wankelden de
zetel vestigde.Ook mislukte de expeditievan leden onder hartstogteljlte beraadslagingen
den Engelsehen generaalM oorein Galicië.Nu tusschen de m eest uiteenloopende besluiten;

echter 'ierd de worsteling in 8panle eeue men proclameerde de volltssouvereiniteitmet
volkszaak ;hadden te voren de provinciën af- hetalgemeen stemregten schaftedeheerljke
zonderljk weêrstand geboden, in September regten af, m aar waagde het niet,de inqui-

1808 Nvas reeds eene centrale Junta te sitie ot'de regten van den adel en van de
Aranluéz bjeengekomen, die wel is waar Kerk aan te tasten. Over hetgeheelechter
misslagen beging, maar door hare oproeping mogtde Cortesconstitutie,die den 18denMaart
tot een algemeenen guérilla-oorlog groote na- 1812 voltooid werd,eene zeervrjzinnigewordeelen toebragt aan de Franschen. In het dengenoemd.ln weerwilvanhun onderlingverppen veld werden de Spanlaarden doorgaans schilvan gevoelen,bleven de ledenderCortes
geslagen, m aar in den kleinen oorlog bewe- eensgezind in de hoofdzaak,nameljk in het
zen hun m oed, hunne geestdrift,hunne vol- verzet tegen deu vtjand.De hersenschimmen
harding onschatbarediensten.Devoortdurende der nationale jdelheid werden verbannen,de
aanvallen der guérilla'
s ontruktcn aan de gebreken van het bestuur openbaar gemaakt
Franschen de vrucht hunner overwinningen en de duizende bedorven ambtenaren met
en verteerden hunne kracht.Den 27stenM aart schrik vervuld.De trûepen w erden versterkt,
1809 zegepraalden de Franschen bj Ciudad geoefend en goed verpleegd en W ellington tot
Real, den 28sten Maart bj Medellin,en de opperbevelhebber benoemd. Ntl nam de 00r-

Centrale Junta moest de wjk nemen naar logskans eene gunstige wending.In Januarj
Sevilla.Doch deonderneminyvan Soulttegen 1812 veroverde W ellinyton Ciudad Rodrigo,
Portugalmislukte;hj werd ln Mei1809dolr den 7denAprilBadajoz,bjwelkegelegenheid
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zich onk prins Willem ell Oranie,later jaagd,maar geene volksvernieuwing veroorW illem TT,koningderNederlanden,roemrjk zaakt. W él had de Koning eene constitutie
onderscheidde,en versloeg deFranschenonder

toegezegd,maar in plaats van deze werden

Marmont bj Salamanca (22 Julj), waarop de meest reactionaire maatregelen uitgevaar-

Joseplt wederom M adrid verlaten en de bele- digd.Allevermaningent0tgematigdheid waren
gering van Cadix opbreken moest, en den vruchteloosr ook die van W ellington. De
lzden Augustus trûk W ellington binnen de Jezuïetellw erden teruggeroepen,de kloostera
muren van Madrid. W él moest hj vool
*de en de ïnquisitie hersteld De geheime policie
overmagt der Franschen op nieuw naar de waarde overalrond,en velevaderlandlievende
grenzen van Portugal terugtrekken en de mannen zochten veiligheid ineenesnellevlugt.
hoofdstad hare poorten v00)'denvjandopenen; Alle oëcieren,van den hoogsten rang t0ten
maar de nederlaag van N apoleon in Rtlsland metdien van kapitein,dieonderkoningJoneph
veranderde 0ok den staat zaktln in Spanje. gediend hadden, werden in weerwil van de
8oult werd in het begin van 1813teruggeroe- toegezegdeamnestlemetvrouwen en kinderen
pen en k
g'
I
fc/
le/ ontrt
limde in Jtllj Valencia, voor levenslang verbannen) alsmede de bur-

terwjl Joseph reeds in het laatstvan Mei gerijl
teambtenaren van den rang vanstaatsMadrid wederverlatenhadenmeth0tFrallst.he raad t0t dien van krjgscommissaris,zoodat
legernaar Vittoriaw asgeweken.Hierwerddit in 1809meerdan 6000Spanjaardeninballinglaatste40or Wellinytonden zlstenJulj gesla- schap leefden, terwjl het getal van allen,
gen. D e Franschen trokken tertlg over de die verstoken werden van hunneburgerljke
Pyreneeën, en W ellinyton volgde hen den

regten, in de gevangenis geworpen of ver-

gden Julj in Frankrtjk. llj bragt Soult den
27sten Febrtlarj 1814 bj Orthez eenenederlaag toe en den loden Aprilbj Totllouse.
Nu had Spaqlezjneonafhankeli
jkheidher-

dreven,op 12000werd qeschat.Degeneraals

Porlier en Laey, die zlch verklaard hadden
vöör eene constittltie meteene volksvertegenw oordiging, moesten het schavot Laklimm en.
kregen. Tn October 1813 waren de gewone Hierendaarontstondenwederguérilla-benden,
Cortes in Cadix bjeengekomen,en toen deze en het volk werd afkeerig van een besttlur,
in Januarj 1811 hunne toestemming moesten dat zooveelellende stichtte.D econservatieven
geven tot den terugkeer naaràladrid,hadden en liberalen stonden in de hoogere klassen
de conservatieven de overhand. Niettem in vjandi
r tegenoverelkander,envan 1814 t0t
zettede vergadering hare hervorm ingen vnort. 1819 wlsselden 19 ministériën elkanderaf.De
Een verdrag. in 1813 door Napoleon 1 met onwetende, karakterlooze, laflb, despotieke
I'
erdénand T11 gesloten, waarbj dë heer- Koning liet zich beheerschdn door eene ge-

schappj van laatstgenoomde in Spanje werd wetenlooze camarilla en schonk bj voorkellr
hersteld,wilde men nietel.
kennen.Zj zond zjn vertrouwen aan pater Cyrillo enaan zjn
eene uitnoodiging naar FerdLnand, zittb on- biechtvader Bencomo, die iedere hervorming

verwjld naar Madrid tebepeven en den eed verjdelden;Spanjeverloordanook deonder-

afte Ieggen op de constittltle.l'
lj kwam den steuning van Engeland.W élherkreeg hetin
24sten te Gerona en had te Valencia eene 1814biJden Vrede van ParjshetaanFrankzam enkomstmetden presidentvan hetregent- rjk ai
gestane gedeelte van San Domingo,
schap, zj
in o0m ,den cardinaalvan Woff
rôozl, maar m oest in 1819 voor 5 m illioen dollars
.

die hem in naam des volks de Kroon tertlggaf, ulaar hem niet t0t het erkennen der
Cortes-eonstitufie bewegen kon.QeneraalE lio
kof)s met een leger van 40000 man de ztide
des Konings, en 69 voormalige leden der
Cortes boden hem een verzoekschrift aan,

de beide Florida's to6kennen aan de Vereenigde Staten van Noprd-Am erika. Toen het
troepen w ilde afzenden tot het herwinnender
Amerikaansche kolonien,kwam en de soldaten

in opstand.Vier batalions onderdenluitenant-

koloneldon Rafaè'
l XIRljqo proclameerden

inhoudende, dat hj de constitutie nietmogt den lsten Januarj 1820 te San Juan de cononderteekenen, maar de Cortes ontbinden. stitutie van 1812,m aakten zieh meester van
Ferdinand verwierp dan o0k uitValencia de twee forten en van de stad Isla de Leon en
constitutie, en beloofde, dathj alles in den veroverden Caracas. W eldra telde het leger
voormaligen toestand zotl herstellen. Reeds der opstandelingen 9000 m an. D e kolonelden loden en llden Mei werden de Cortes Ingenieur Qalroqaplaatstezichaa'
n hunhoofd

door militairen uitééngejaagd. en den 14den
Mei deed de Monarch ztln intogtin Madrid
onder het gejubel des volks,datop vrtjzinnige denkbeelden geen prtj: stelde en onte-

en eisehtevan èen Koning de aanneming der

ttonstitutie van 1812.Te lsla de Leon werd
eene Voorloopige Junta t0t stand gebragten
eene oproeping gerigt t0thetSpaansche volk.
vreden was Over eene dsor de Cortes illge- D 0n Pedro Ayar aanvaardde hetvoorzittervoerde belasting. Aanstollds w erden alle schap in de Junta van Galicië; in Mt
lrcia
tlitstekende liberalen vervolgd (!n de voor- werd den MgstenFebrt
larj gemeldeconstitutie
treflkljkste mannen in den kerker geworpen. afgekondigd, en het volk verwoestte er het
.&l
le papieren van de Uortes en van hetre- paleis der Inqt
lisitie.Tevens kwam de Cangentschag nam men in beslag.Overalveroor- tabristhe 1<11st in opstand en daarna Aragon.
loofde zlch het gemeen, door den clerns In Navarra verhief M ina de banier van het
opgehitst,de scllandeljkste gruwelen tegen nationale leger, en in Pamplona erkende de
de vrjzinnigen.Degroote bevrjdingsoorlog, onderkoning Espeleta de geldendheid derconlnetzooveelopoffering,volhardingengeestdrift stitutie. Zelfs Madrid kwam in beweging.
gevoerd, had alleen d'? vreemdelingen ver- Toen voorts o0k geueraal O'Donnellin Ocana
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4en 4den Maad de constitutie proclameerde bi
nnpnland heergchteeenevolglaqeneregéringen zich met Rlqqo vereenigde,- toen zelf: loosheid. Deze nam toe nadatln de nieuwe
%
eneraalFreire tot hetnationalelegerover- Cortes, den lsten Maart1822 bjeengekomen,
llep, beloofde de verschrikte Koning in een de exaltadosde meerderheidhaddenverkregen.

decreet'van1Maartdeonverwjldeatbchaëng Zj kozen Rlqqot0tpresident,terwjlde K0van alle misbruiken in het staatsbestuur en

ning wélden uitstekenden moderado M artine,

riep den 6den Maart de oude Corteg bjêén. dela ztuc totministerbenoemde,maarzjne
Het volk evenweleischte metluider stem de mqgten invloedzooveelmogeljkondermi
jnde.
constitutie van 181Q. Hierop gafde Koning De Cortes schonken aan hetland loFeljke
toe, bezwoer den gden Maart in handen van hervormingen, doch deze vermeerperden nog
eene Voorlpopige Junta de constitutie en her- den drnk van hetoogenblik en leverden 0n-

haalde ophetbalcôn vanhetkoninkljkpaleiB overkomeljke moejeljkheden op in de toedien eed ten aanhoore van eene ontzettende
volksmenigte. De Inquisitie werd door een
decreet van 9 Maart opgeheven,en hare gevangenissen werden geopend.Eenealgemeene
geestdrift donrtintelde het volk. Den 9den

passing. Nu beraamde de Koning met het
H0f het plan, door een staatsstreek het

absolutismus te herstellen. Den 7den Julj
poogden zi
jne gardes t0tdat oogmerk Madrid
te overrompelen, maar zj werden dool' het

Jultl 18Q0 openden 172 afgevaardigden de volk teruggeworpen, en nu zag de Koning

eerste vergadering der Cortes. De liberalen zieh gedwongen,het ministérie San */
,%ël
#
legden eene groote gemafigheid aan den dag. uit de exaltado: te benoemen.In hetnoorden

Espkqa,aartsbisschop van Sevilla,nam a1B des Rjks werd de strjd tegen de Regéring
voorzitter den Koning den eed af,engeneraal voortgezet! en te Seo d'Urgel ontstond een
Qw/gqa werdondervoorzitter.OeonoenToreno, rezentschap,datin naam van denpgevangen''
twee waardige mannen,pasaan de pjnbank koning Ferdinand alles wilde herstellen in

den toestand,waarin het zich vöör 7 Maart
1820 bevond. De constitutionôle generaal
zich.In weerwilvan ztin dubbelen eed bleef Mina noodzaakte echter dat regentschap en
echter de Koning in 't geheim de bitterste zjneaanhangerst0tdevlugtnaarFrankrjk.
vtiand vanhetconstitutionélestelsel.Hjstond Er was onée'nigheid ontstaan metden Heiliill betrekking met reacticnaire wpelingen in gen Stoel,en hetreactionaire Frankrtik verder Inqui3itie ontrukt,werden ministers,en
Argwelles nam de leiding van het Bewind op

deprovinciënen bemoejeljktedewerkzaam- klaarde zich op het Congrès te Verona (N0vember 1822) vopr eene gewapende tusschenzich aangenaam temaken bj hetvolk,ver- komst.ToenvoortsinJanuarj 1823 wjziging

heden der wetgevende magt. Uit zucht om

wierpen de exaltados (radicglen) alle v00r- derConstitatie enherstellingdersouvereiniteit
stellen t0t vexbetering der fnanciën.De con- des Konings door de Spaansche regéring en
stitutionéle geregtshoven werden echter her- de Cortes geweigerd werden,verlieten er de

steld, de mayoraten en fdeicommissen afgeschaft,alsmedede kloosters,metuitzondering
van een 14-tal. 0ok de geesteljken moesten
be'
-astin: betalen,en eindeljk moestdeKoning
zjne gunstelingen ontslaan en verbannen.

gezanten van Frankrjk,Oostenrjk,Rusland

en Pruissen het Hof.
Nu overschreed.den 7den Maart 1823 een
Fransch leger van 95000 man onder aanvoering van den hertog rai z pgofzl/-d de BidasIntupscben was het volk geenszins ingeno. soa. Tegen het einde van April deed ook
men met alle maatregelen van de Cortes, de maarschalk M oneey een invalin Catalonië,
omdat daaldoor niet aanstonds verbetering terwt
iltevensde reactionaire bende van Qqe-

kwam in den sloFeljken teestand. Hier en sado voorwaarts rukte.De Spaqjaardenbodpn
daar ontstonden guérilla-benden,en het land sleehts tegenstand in kleine gevechten;hunne
werd met burgertwist bedreigd.00k de Ko- strjdkrachten waren slecht georganiseerd,
ning beklaagde zieh bj het openen van de en de voormalige geestdrift wasdoorpartjtweede Cortesvergadering (1 Maart18Q1)over twisten uitgedonfd. Zelfs de gnérilla-oorlog
den invloed van den democratischep geest. wilde niet vlotten, omdat de geesteljkheid
Doch op den liden en 3osten Aprilverklaar- atkeerig was van het liberaal bewind en
den de Cortes wegens de volksbewegingen derhalve de Franschen beganstigde. Reeds
geheel Spanle in staatvan beleg,maarver- den l7den Aprilvestigdede hertog nan dpt/o?:waarloosden tevens den éénigen steun der l
êmezjn hoofdkwartierte Vittoria,en u
vina
liberaleparqj,namelpkhetleger.Hetnieuwe werd in Catalonië door M olitor van andere
minigtérie Felin had geen invloed bj den korpsen afgesneden.Den Qosten Mei bezette
Koning,en bj de Cortes evenmin.Deteugel- M okteey Gerona;weldravielenOpper-catalonië,
loosheid der Spaanscbesansculotlen (decamisa- Biscaya, Aragon,Castilië en Agturië in handoB,zonderhemden)deeddereactietoenemen, den der Franschen, en reeds den Q4sten Mei
en den QlstenSeptembex1821belegdedeKoning deed de hertog van 24ço>JJ-:zjn intogtin
eene buitengewone Cortesvemadering,dieech- Madrid. De Cortes hadden den Koning vanter den binnenlandschen vrede niet herstelde. dââr naar Sevilla gebragt,doch een door de
Eene nieuwe directe belasting en de verkopp Franschen ingesteld regentschap onder den
dernatianalegoederenw aren nietvoldoendetot hertog ran Infantado deed het werk der
leniging van den nood derschatkist,destaats- restauratie terstond een aanvang nemen.H et
schuld wast0t14 milliard realen geklommen, raauw en de monniken wreekten zich op de
de onderhandelingen metde Kolpniën leidden llberalen, en velen van deze werden teregtniet teteene gewenBchte uitkom8t,en in het gesteld,vermoord ofin de gevangeni: gewop
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pen.De Btrtid waBweldrageëindigd.Vruchte- nemen,maar verving Zea .per-vdez(bor ëen
looszochten de Corteseen algemeenen vnlks- clericalen hertog 111 Infantado. Dûch 00k
opstand te bewerken; zj begaven zich met deze werd van laatlwheid beschuldlgd en
den Koning naar Cadix,om hier hunne zit- mnest in 1826 de portefeuille nederleggen.
tingen voort te zetten, maar werden door Van zjne overzeesche koloniën had Spanje
lërto Rico, Callao en de
het Regentschap van hoûgverraadbeschuldigd. sleehts Cuba en Pt
Het volk,door de geesteljkheid aangespoord, Philippjnscheeilandenovergehouden.HetRjk
verklaarde zich ovel'al vöör den absoluten

werd voortsgedurig verontrust dooxoproerige

Koninç.De generaalscapituleerden,metuit- bewegingen ten behoeve van don Oarlos,den
zonderlng van M ina,die in hetgebergte van
Catalonië zich bleef versterken. Uadix werd
door de Franscben te land en te water ingesloten en gebombardeerd, waarna de Cortes
de dreigende bestorming voorkwamen door

gunsteling der geesteltjkbeid en op datoogenblik den vermaedeljken troonopvolger. In
1829 echter trad de kiuderlooze Koning voor

de vierde maal in het huweljk,en we'lmet
M akia O/leiddisl van Napels.De Salische wet

den Knning in zjneabsolute heerschappj te werd opzeheven, en toen de Koningin hem
h
erni
stn
eg
llen.
De
esn on
tt
bo
entob
ze
ic
enedochterschonk(10Odober1830),lsabella
Ko
bega
t. zQ
lCG
chrtde
ls
enndoc
rh,
18de
23 e
genaamd,werd deze erfgename vandentroon
naar het Fransche hoûfdkwartier,Cadixwerd verklaard. Na 'sKonings overljden op den
doorden vjand bezet,en meerdan 600 ver- 29stenseptember1833 werd hj dan o0k door
dedigersdervrjheidverwjderdenzichvandaar Isabella 1l'opgevolgd onder hetregentschap
naar Gibraltar, Engeland en Amerika. De
Koning verklaarde nll in eene proclamatie
alle daden der constitutionéle regéring a1s
van nul en geener waarde, benoem de den

der Koningin.
W eduwe,doch in de Baskische
provinciën werd d0n Carlosals Karel V tot
koning uitgeroepen. Tn 1834 werd dûor het
Estatuto real eene beperkte constitutie afgehertog van Infantado tot opperbevelhebber knndigd, eene vergadering der Cnrtes belegd
van het leger ea zjn biechtvader Vidor de'
z en eene uitgebreide amnestie uitgevaardigd,
tot minister van Buitenlanflsche Zaken en waarna Spanje,Engeland,Frankrjk en P0rhield den 13den November zjjn intogt in Ma- tugal een viervolzdig verbond sloten tothanddrid. Nadat in die maaud M lna Barcelona havingdercenstitutionélebeginseleninSpanje
overgegeven had en Cartagena en Alicante en Portugal. Voorts werden door de Cortes

geeapituleerd hadden,boog zich gebeelSpaqie don Carlos en zjne nakomelingen vervallen

weder onder het juk van het absolutismus.
Er ontstond eeneyruweltikereactie.Schanddaden jegens de llberalen werden strafelnos
toegelaten. Te vergeefs had de hertog ran
ZAwO?
ZIJ-: tot gematigdheid aangespoord;hj
verliet Spanje in November,en den gden
October 1824 werd een Kollinkljk decreet
uitgevaardigd,waarbjallen,dieziehvijandig
haddenbetoondjegensdeabsûluteheersxappj,
als mat
jesteitsschenders des doods schuldig
werden vel*klaard.W êlkwam er verandering
in het ministêrie en zag de meer gematigde
graaf Ofalla zich aan hethpofd der zaken
geplaatst,maardeabsolutistisehepriesterpartj
behield haren invloed,en ter handhaving van
de orde bleven 45000 man FranBchen onder

verklaard van de troonopvolging.Inmiddels

ontstond er een woedende burgeroorlog tusschet
) de Carlisten en de Christino's, en
eerstgemelden,aangevoerddoorZMmalacarregul,

behaalden in 1835belangrjkeoverwinningen.
Hoeweldeze dappere bevelhebber kortdaarna
overleed en de troepen der Regentes meteen
Engelseh korps van 10000 manondergeneraal
Enans werden versterkt,behaalden de Chris-

tino's geene belangrjke voordeelen. Overal
werden gruwelen gepleegd,en nadatopbevel

van Minademoedervan Cabrera(aanvoerder

der Carlisten) was doodgegchote,
n,nam laatstgenoemde eene bloedige w l.aak. Tevens ont-

stonden in de pravinelën Junta's, die de helu

stelling vorderden der constittltie van 1812,

Bourmont in Spanle (totin 18284.Den lsten en een militair oproernoodzaakte in 1836 de
Mei 1824 was er amnestie verleend, doch

Koningin, haar wedex van kracht te vel'kla-

deze had slechts geringe kracht, terwjlde xen,waarna in 1837 eene herzieneconBtitutie
reactionairebendederKoninkljkevrjwilligers werd atkekondigd.Eeneexpeditiedergeheele
in de provinciën teaaen de liberalen w oedde Carlistische m agt naar M adrid? werd door
en 'BKonings broeder, d0n Carlost plannen E&partlrovertjdeld,en in 1839werdeen ver-

beraamde om de heerschappj der griesters drag gesloten tusschen laatstgenoemde en den
en de Tnqllisitie te hexsteflen. Hlertegen Carlistischen generaal M aroto, volgens hetee,hter kwam tle Koning in verzet en be- welk de hoofdmagt der Carlisten de wapens
noemde den llden Julj 1824 Zea .
per-ldez, zou neêrleggen,waarna d0n Camlosden 15den

een degeljk en bezadigdstaatsman,t0teerste- September de wtik nam naarFrankrl
jk.Naminister.Deze zocht de rustte herstellen en dat o0k Cabrera den 6den Jultj1840 de grende :nanciën in goede orde te brengen. Het zen van datrtlk was overgetrokken,eindigde
defcit bedroeg tegen het einde van 1824 devreeseljkebt
lrgeroorlng.
omstreeks 590 millioen realen.De gekrenkte

Ten gevolge van eene pltlgessigtische be-

en teleurgestelde priesterpartj beraamde nl1 weging te Madrid in den loop van laatstgeoproeriqe plannen, en toen Zea .
pdrplv#4z noemd Jaar za'g Emartlro ziph banoemd tot
eene ultgebreide Carlistische zamenzwering

eerste-minieter, en nadat Maria OAridfill

ontdekte!waarin vele hoogegeesteljken,00k atktand had gedaan van het bewind,koos de

deaartsblsschop van Toledo,betrokkenwaren, Cortes hem den 8sten Mei 1841 t0t regent.
durfde Ferdinatnd niets tegen den cleruBonde- Gedurig hadden er nq oproerige bewegingen
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en militaire opstanden plaats,vooralte Barcelnna, ûat den 3den September 1842 gebombardeerd en ingenomen werd.Er ontstond nu
een algemeen verzettegen denRegent,zoodat
deopstandelingenin1843zichm eestermaakten
van Madrid,en eerstgenoemde zichinscheepte
naar Engeland. Nu kwemen de leiders der
Moderadog,Narvaéz,O'Donnellen Coneh'
a,aan
het hoofd derzaken.Den 8sten Novembervan

nell af, waarna de constitutie van 1845 hersteld werd en Narva& zichwederaanhethoof;

derzakenzaggeplaatst.EenebotsingmetPeru
wegens het bezlt der Chincha-eilanden werd
in 1865doorden vredeachtervolgd.Indatjaar

werd O'Donnellweder eerste-minister en Serranokapitein-generaalvan Madrid,waarnade

liberalepartjdeoverhandverl
treeg.ln1866ontstond onépnigheid met ChilienbeproefdePrLm

dat Jaar werd koningin Isabella 11 doorde te vergeefs een militairen opstand in NieuwCortesmeerderlarig verklaard,en hetbestuur Castilie,waarop hj zich naarPortugalbegaf.
der progresgisten nam een einde. Gonzalez Voorts had een dergelt
ike opstand plaatste
W- r/ werd eerste-minister, de Koningin- Madrid;deconstitutlonéle waarbargenwerden
Moederteruggeroepen,en Spanleinstaatvap ingetrokken,de absolutistischecamarillazette
beleg verklaard.In Mei 1844 werd Narvae'
z haro woelingen voort en O'Donnellwerd vervporzitter van een ministérie van Moderados, vangen door Narralz en Gonzalez Wrleo.W é1
doeh in hetvolgendeJaarwerd deconstitutie kœamen de Cortes in verzettegen de absoin readionairen zin gewjzigd,waal-bj men lutistisc,h.elericale bedoelingen der regêring,
het kiesregt. en de vrjheid van drukpers be- maar zj werden ontbonden.In 1867 werden
perkte. Den loden October 1846 Lad er een voorts gestrellge drukperswetten afgekondigd
dubbel huweljk plaats, nameljk van den door Pezwlla, kapitein-generaalvan Madridj

infant don .
FraneLsoo #'d.
:.
W#i (zool
A van den terwjl oproerige bewegingen ontgtonden in
infant Frœncisco de TclJt:) met de Koningin, Catal
onië.Na den dood van Narçalz(1868)
en van den hertog de A t?afydp.
sier methare werd Gonzalez .#rJ@)@ belastmet de vorming
zuster,de infante donna Louiza.ln 1847was van een nieuw Kabinet?en htjwaagdevoorts

Serrano, de gunsteling der Koningin,werk- een staatsst
reek,waarbl)
'deçeneraalsSerrano,
zaam in progegsistischen geest, maar werd Dllcd, Zarala, Cordova enz ln hechteniswerweldra door Narvalz vervangen,die in 1848 den genomen. In September echter verhief
de progessistische volkebeweging te Madrid admiraal Topde in de haven van Cadix de
beteugelde. In Junj 1850 werd eene alge- banier van den opstand,en de verbannen gemeene amnestie uitgevaardigd, en nslat in neraalsverkondigdenvandââreenrevolutionair
1851 Narvaln afgétreden was, werd onder manifestjdat in Sevilla,Valladolid en elder:
Bravo Jllrlflo een concordaat gesloten met weerklank vond. D. en Q8sten september had
den Heiligen Stoel.Den zden Februarj 1852 etln gevecht plaats tusschen de troepen van
werd ereen aanslag ondernomen op het leven Serrano en die der Koningin onderNbvaliehen
derKoningin door den krankzinnigen priester bj debrug van Alzolea?waarbjeerstgenoemM erino,en de regéring zochteene herziening' den de overhand behielden,zoodat koningin
der constitutie t0t stand te brengen in reac- 1sab6lla 11 de wjk nam naarFrankrjk.Den
tionairen geest. In Maart 1853 hadden er 4den octpber werd Derrqno belast met de
hef
tige beraadslagingen plaats in de Cortes vorm ing van een Voorloopig Bewind,w elks
en in den zom er verhiefzich te M adrid een leden htj koos uit de versehillende partjen.
militair oproeronder O'Donndl, Serranoenz.j Den 12den October werd deOrdederJezuïeten

die alle liberalen ten strjde riepen tegen oe in Spanle opgeheven, en de republikeinscbe
partj was met jver werkzaam.Den llden
Februarj 1869werdendeconstituérendeCortes'
geopçnd, en den 6den April wees koning
Ferd'
%nand van Portugal de hem aangeboden
kroon van Spanle van de hand. Den Qosten

absolutistiscbe regénng en herstellingvroegelx
der constltutie van 1837. De voornaamste
steden, vooral Barcelona, gaven hieraan gehoor;teMadridwerdenbarricadenopgeworpen,
Bspartêro zag zicht0teergte-ministerbenoemd,
en dcn 8sten Novçmber kwamen de constittlérende Cortesbjée'n.Nu werden ervelevrjzinnige maatregelen vaBtgesteld en ten uitvoer
gebragt, doch de strjd de< parttjen bleef

M ei w erd de m onarchie erkend als toekom -

stige regeringsvorm van Spanle,en den lsten
Junj het ontwerp van constitutie met 214
tegen 56 stemmen aangenpmen. Den 15den
aanhouden9enEspartlrolegdeden14det
1Junj Januarj werd Derrano t0t regent en Prim
1856 de portefeullle neder, opgevolgd door tot eerste-minister benoemd. Kort daarna
O'Donnell, die kort daarna vervangen werd werd wegcns Carlistische bewegingen Spanle
door Narvalz,maar in 189
38 weder optrad en in staatvan beleg verklaard.Den25stenJunj
de volkswelvaart zooveel mogeljk zochtte 1870 deed koningin Isabella 11 afstand van
bevorderen.In 1859 werd de oorlogverklaard den troon ten behoeve van haren zoonAlfonaan Marokko,datin 1860 bj hetsluitenvan ,ç>.
:,doch den4den Julijnam de ministerraad
den vrede 20 millioen piasters moest betalen

het besluit, de candidatuur van Leopold rp>

en grondgebied bj Ceutaafstaan.Een Parlis- Holtenzollern aan de Cortes v00r te dragen,

tische opstand onder Ortfqa werd aanstonds maar genoemde Prins welgerde haar te aangedempt,en hnewelSpanle in 1861 deelnam vaarden. Den lsten 8eptelnber werd er het
aan de expeditie naar kexico,en Veracruz burgerljk hnweljk ingesteld,en den 16den
door een Spaansch eskader werd ingenomen, November koos men er hertog Amadê'us'tlczl
deed generaalPrim ten gevolgevan oneenip àosta met 191 tegen 115 stem mentotKoning,
hei; derbevelhebbers onderling zjnetrqepen D eze aanvaardde de kroon en verscheen den

naarSpa/eterugkeeren.In 1863trad O'Don- 2denJanuarj 1871 teMadrid,waarnaSerrano
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aftrad. Den 3den Aprilwerd de vergadering maar toen de regéring een staatgstreek der
der Corteg geopend en kortdaarna een drie- commissie voorkwam en haar ontbond,z00Jarige wapenstils
tand qesloten met de Zuid- dat hare leden de vlugt moesten nemen naar
Amerikaansche Republ
lken, terwjleene on- het buitenland,verkregen de foederaliytische
eenigheid met Marokko eindigde met het republikeinen eene aanzienljke meerderheid.
bedinaen van vopr Spanje voordeelige V00r- Fiyulrasecbterachttehaarnietgroptgenoeg,
waarden.Den 25sten Julj kwam hetProges- zoodat hj het voorzitterschap nederlegde en
sistisch kabinet.zprïlîlaanhethoofdderzaken, opgevolgd werd door PLy Margall.Terwjl
nadat Derrano te vergeefs de vorming vaneen Clutelar met jver arbeidde aa'
n eeneconstinieuw kabinethad beqroef
d.DeCorteswert
len tutie voor de tbederalistische republiek,werd
verdaagd en de Konlng volbragt eene reis dlze van verschillende zjden metgrootgevaar
door de provinciën.Toen voorts Sagasta tot bedreigd. De Carlistische w oelingen nam on
voorzitter der Cortes gekozen werd, nam weder
0en aanvang 0n d0n Oarlos vestigde
Zorilla zjn ontslag en werd opgevolgddoor Z*P@@D hoûfdkwartier te Estella, waarna het
M alcampo, tegen wien den 13den November noordeltlk gedt
lelte des Riiks? metuitzondede democraten en radieale progressisten e0n van de grtlote steden,weldra in zjne handen
votum Van wantrouw en uitbragten, Waarlla viel.ln de stetlen van hetzuidendaarentegen
hj vervangen werd door Sayasta. Dt
lch de verhieven deRoode Communisten en lntransiCortes,den22stenJanuart
j1872bjeengekomen, genten het hoofd en hoopten doo1*de foederavernietigden ook datbewind mt
àteendergeljk listische republiek hunne oogmerken te bereivotum ,waarna zj doorden Koning werden ken, daarbij stannende op de medewerking
ontbonden. De nieuwe verkiezingen leverden van P'iy M arxqall.In Malaga,Cadix,Sevilla
229 ministeriéle en 137 andersgezinde leden, en Cartagena verkregen zj de overhand,
waarop de Carlistische bewegingen op nieuw benoemden comités van algemeen welzjn,
uitbarsttent doeh zj werden met kraeht maa'kten zieh meester Vall Oorlog:chepen en
onderdrukt, waarna d0n Carlos weder naar prpclameerden de zelfbtandigheid van AndaFrankrjk vlugtte. Niettemin verleende k
%er- lllsië. De Cortes begrepen, dat zj 0P den
TGnO aan de Carlisten eene algemeene am - ingeslagen Weg niet konden voortgaan. De
neetie en keerde terug narwr Madrid, w aar beraadslacing over de constitutie werd verhj den 3denJunj eerstewminigterwerd,maar daagd, Pi f/ à
V arqal
r/.Ralmevon vervan- ldoo
w eldra plaats maakte voor Zorilla, die de gyn en hetbeslui
t
v
a
s
t
g
e
s
t
ldtoteenekrachCortes ontbond.Den 19den Jultjbad een aan- tlge bestrtjding van de Care
listen in hetnoorslag plaats op den Koningenzjnegemalin4ztJ den en van de Intransigenten in het zuiden.
m islnkte,m aar ook de aanleggers waren niet Toen Salmeron weigerde,de doodstrafweder
te vinden. Tn het algemeen gevoelden de in te voeren,werd Castelar in zjneplaats
Spanlaarden, geleid door de pritasters,geene t0t voorzitter der regéring benoemd. Deze
sym pathie voor den zoon van Vietor .F:vlt:z3zë'!, deed de krjgswet afkondigen, onderwierp
zoodat Antadlws in het nasjaar van 1872 het Sevilla,Malaga en Cadix en deed door genebealuit nam , de kropn neder te leggen. Ht1 raal Campos het beleg slaan voor Cartagena.
maakteditden loden Februarj 1873bpmonde In het noorden des Rjks werd generaal
van Zorilla aan de Cortes bekend en vertrok M oriones door de Carlisten in San Sebastian

met zjne gemalin naar Lissabon en vervol- omsingeld,zoodathjzichnaarSantandermoest
gens naar Italië. Nu verklaarden de Cortes inschepenj waarop de Carlisten Bilbao belemet256tegen32stemmendenrepublilteinschen gerden.Ookkwam Spanlein botsingmetdeVerregéringsvorm

diendeslandsenbenoemdeneen
bewind m et Figulras a1s president,waarvan
voorts PiyM argallen Castelar,erkenderepublikeinen, de voornaamste leden waren. Tot
nu toe hadden deze dopr hunne welsprekendheid op de banlten der oppositie geschitterd,

eenigde Staten el1m oest de eischen van deze

vervullen ter vermjding van een oorlog Met
al zjn i
lver en geestkracht had Castelae duB
nog weinig tot stand kunnen brengen,toen

de Cortes den zden Januarj wederverqaderden. Hj gaf verslag van de gesteldheld des
maar thans namen zj de tetlgels van het lands en van zi
jne verrigtinsen,maar door
bew ind in handen methet doel,eene fbede- den i
nvloed van Ralmeron welserdedemeerratieve republiek te stichten,w aarin aan de derheid hem hare erkenteljkheld te betuigen,
provinciën, steden en gemeenten het meest terwi
jl ziIzi
jn bestuur als anti-republikeinsch

mogeljke zelfbesttzur zou worden vel'
gund, afkeurde.Castelarnam aanstondszjnontslay,
terwjl de bevoegdheid van hetcentraalbe- en de Verqadering was gereed eenministérle
stutlr en van ràe Cortes zooveeldoenlt
jk znu van de ulterste linker zi
jde te benoemen,
w orden beperkt.
Voormalige monnrchalen toen generaal Paltia op lastvan Rerranom et
ecllter hadden daartegen groote bezwaren; soldaten in de vergaderzaalverscheen en de
zj vonden goed, dat ,
eene constituérende leden uitéénjoeg.Deze maatregelwerd in het
Cortesvergadering z0v.:',*'bi
jeenkomen, maar belang deropenbareordealgemeengebilljkt,

kozen inmiddels t0t$
@>,dien ttjd eene perma- en Serranokwam metzjnemedestandersaan
nente commissie,waarin zj de meerderheid het hoof'd der zaken. D e republikeinsche
hadden,- eene comm issie, geplaatst onder
den invloed van Servano en bekleed metde
bevoegdheid, om ieder oogenblik de pude

regéringsvorm bleef bestaan,maar de Cortes

werden niet bjthéngeroepen,daar Rerrano tot
aan heteinde van den burgeroorlogeeneonbe-

Cort3sbjeen teroepen.Beideparttlenstreden perkte heerscbaqpj wildevoeren.Intusschen
1zu om den voorrang bj de verkiezingen, maakten de Carllsten aanmerkelgkevorderin-
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gen,zoodat Rerrano zich zelfnaarhettooneel vervangen,doch hernam weldra zjne plaats,
oen laatstgenoemde als goqverneur.generaal
van dqn oorlog begafen hun het ondersqit t
deed delven. Daarop keerdehj naar Madrld naar Ctzba vertrok.Alzoo werd eene botsing
terug,waaronder4en indruk vanzjneover- met den Heiligen Stoel vermeden en het
winningen de monarchalen driest het hoofd koningschap van Alfonsus bevestigd,'tgeen
verhieven en de herstelling van het koning- te tneer noodig was, omdat men weder te
schap zochten voor te bereiden. Een nieuw velde moest trekken tegen de Carlisteq,hetministérie van 13 Mei, waarin Zanala en welk met z00 uitstekend gevolg geschiedde,
Sagasta de hoofdpersonen waren,proclameer- dat don Carlos weldra de wjk nam naar

de eene pregéring der zedeljkeorde''
,doch Frankrjk. Thans evenwelmoest00k n0g de
deze had groote moeite om zich staande te opstand op Cuba gedempt worden.
houden.De voordeelen, op de Carlisten beInmiddels waren den zosten Januarj 1876
haald,waren sleehtsvan voorbjgaandenaard4 denieuweCortesgekozen,waarin deregéring
Alfonsns, de broeder van den Pretendent, eene aanzienltjkemeerderheiderlangde.Posada
overschreed bj herhaling de Ebro, en de Herrera werd door de leden tot voorzitter
weigering der Mogendheden,de regéring van

benoemd,de oyheëng derfuërosin de Bas-

Rerrano te erkennen , ondermjnde het gezag kische provincien aangenomen en de beraad-

aging over het ontwerp van constitutie gevan dezen.Intusschen washetvanhethooqste sl
opend. Hevige debatten werden aldaar ge-

belang, een einde te maken aan de Carllstische woelingen, en dit werd vertraagd van voerd over de vrjheid van godsdienst,doch

maalld t0t maand. Serrano besloot eindeljk deregéring wisthare n0g alonduideljkebein 1875 met 80000 man de Carlisten aan te paling door te drjven, wâarna hetgeheele
tasten,maarwerd plotseljk dooreeneAlfon- ontwerp met285 tegen 40 stemmen aangenomen werd.Deministervanqnanciën Salaverria
sistische beweging tervalgebragt.
Nadat alle pogingeu, een vreemden K0- zocht in den nood derschatkist te voorzien
ning op den troon van Spanle te plaatsen, doorschorsing van de rentebetaling derstaatsBchipbreuk hadden geleden en de instelling schuld t0t aan 1877 en eene gedeelteljke
der Republiek op volslagen regéringloosheid betaling na dien tjd.De vclksvertegenwoor-

lstverlangend vnorhetRjk,
wasuitgeloopen,terwjld0n Carlosziöhdoor digersjslechtsrt
zjne ultramontaansche gevoelens en door waren gezind t0t inwilliging. De terugkeer
zjne onmenscheljke wreedheid onmogeljk van de moeder des K onirgs wierp eene donhad gemaakt,vestigden velen hetoog op den kereschaduw over deregéring van denJeugerfgenaam van l%abella, don Alfonso, den digen Vorst.Reedq in 1875 waszjneoudste

vertegenwoordieer der constitutionéle monar. zuster, de gravin ran Girgenti, naar Madrid
ebie. Deze, geboren den Q8sten November gereisd om er de honneurs van het H0fwMr
1857 en door den afstand zt
iner moeder (25 te nemen, en schoon Isabella niet aldaar,
Junj 1870)erfgenaam uitdejongere
,1jn der maar te Sevilla ofin het Escuriaalhaar verBourbons, had te W eenen en in zngeland b@l*i
J-f hield en plegtig verklaard had! dat
eene uitmuntende opvoeding genoten.De Al- ZM zich van alle staatkundige bemoeilngen
fonsistische partj werd bj den dag grootey, zou onthouden,- schoon deregéringkarfori
vooral.in hetleger,en velen oordeelden zjne deed opsluiten en in 1877lsabellanoodzaakte,
zez?fe)weg te
troongbeklimming het éénige redmiddel in een anderen gunsteling (de la Tf
dien toestand van verwarring. Toen onder- zenden,toch werden reeds door de aanw e-

scheidene generaalszich bj die partj hadden zigheid van het voormalic Hof metzjne caaangesloten, proclameerde M artinez 04:-/0.: m arilla verwachtingen gewekt, die het miop den 29sten December 1874 AlfonsusXI1 nistérie aanspoorden tot eene verderfelpke
t0t Koning van Spanle.Die stap vond groo- inschikkeljkheid. Op die wjze werd het onten bjval, zoodat àerrano zjn vaderland mogeljk, een einde te maken aan talrjke
verliet. Op den 3lsten December ontstond misbruiken en het volk uit zjn ellendigen
nnder Canovas een Voorloopig Bewind, en

toestand op te beuren.De verloving van den

na het ontvangen van den Pauseljkeb zegen Koning metzjne nicht,donna M ercedes(gestapte àlfons%s den 9den Januarj 1875 te boren 24 Junj 1860),derde dochter van den
Barcelona aan land en hield den 14den van

hertog van Vplfpel.
slm,veroorzaakte intus-

die maand zjn intogtteMadrid.Hj behield schen eene botsing tusschen AlfonbxsXII en
het ministérie Canova.
n, dat de gunst zocht zijne moeder, die in het najaar van 1877
te w innen der clericalen en conservatieven Spanjeverlieten zich te Partlsmetden predpor de regtbanken van gezworenen, het tendent don Carlos verzoende. Den 23sten
j 1878 werd te Madrid het huweljk
burgerljk huweljk en de vrjheid van onder- Januari
wj8 af te schaFen,de godqdienstvrtjheid der des Konings met groote plegtigheid voltrokProtestanten te beperken en de nog onver. ken, en het volk begroette deze gebeurtenis
kochte kerkeljke goederen terug te geven. metbljde hoop.Dievreugde w asechterniet
Voor 't overige was het nieuwe ontwerp van Van langen duur, daar Mercedes reeds den
constitutie nog alvrjzinnig en beloofde eene z6sten Junj van datJaaroverleed.DeKoning,
rustigeontwikkeling.In art 11werdvrjheid aanvankeljk diep geschokt door het verlies
van god8dienst, hoew el met beperking,toe- zjner gemalin,vroeg indennazomervan1879
gestaan.Daar de Curiehiertegen protesteerde m et goed gevolg de hand van eene Oostenen zich op eene belofte van Canovas beriep, rtiksche prinses,van M aria Câeidfiz?c.eene

nam deze zjn ontslag enwerd doorJovellar dochtervan wjlen denaartshertog KarelFer-
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dinand.Reeds in Februarj 1878waBdeop- spraak der Romeinen hebben verzacht,hebben
Btand op Cuba doprgeneraalMartinez6l-po.
: de Spanlaarden hqar n0g harder gemaakt,
grootendeels gedempt,hoewelhijlater0ok we- vooraldoor deadspiratie 0ok tot=./,.
çen
deruitbarstte.De binnenlandsc'hepolitiek bleef f uittestrekken.Z0overandertdeLatijnscbe
onderdeleidingvan Canovasonveranderd,doch
deze verliestmeeren meer devolkggunst,daar

/ in het Spaansch in de n0g BterkerçeaBpi-

reerde J,(het Latjnschefacerewordtln het
00k hj de talrjke gebreken vanhetstaatsbe- Spaansch hacert, - in plaats van de zachte
heernietop eenmaalkan uitden wegruimen. l kwam de geaspi
reerde j (het Latt
jnsche
De oppositie derliberalenwordt(Octobex1879) Flil
u werd in het Spaansch kjkj,- plwerd
allengs heftiger, en de radicalen peinzen al dppr 11 vervangen (planun werd llanoq,- en
weder op eene omwenteling. Oproerige be- voprcfw erd steedsclögebezigd (faet%s,dccfl:
wegingen in Cataloniëen Estremadura scbj- werd keeh,
o, doho).De klinkers worden in
nen reeds een naderenden storm aan te kon- de Spaansche schrjftaal op dergeljke wjze
digen,en dat men erw einig methet koning- uitgesproken a1s in het Duitych.J iB,nadat
schap is ingenomen, bleek ten duideljkste œ volgens bet nieuwe orthographi8che stelsel
door de onverschilligheid des volks bi
j den haarkeelklank verloren heeft,devoornaamste
mislukten aanslag van M oncasi (25 October keelletter der Spaansche taal geworden. en

1878)()
p hetleven van Alfonsus.Df
atjd zal men schrjft thansalgemeen:Don Q/ïit
lf:en
leeren,ofhtiopgewassen istegen de moeje- Meiioo in plaatsvan Don Q?
zizofeen keœleo.
ljkheden zjner taak. Doch zeer is het te De spraakkunstderSpaansche Acadômie,het
betreuren,datdebewonersvan een z(
10 heer- eerst uitgegeven in 1171, wordt a1s gezag1jk land a1sSpanle gretig gehoorgeven aan hebbend erkend. Tot hetaanleeren diel.taal
zelfzuchtige volksmenners en in onderlingen is de spraakkunstvan Lemada(Qdedxuk1873)
Btrjd de algemeene welvaartverwûeBten.
of die van M ontana (Q4e druk 1875)aan te
De bpaanseke flql, tot de groep der R0- bevelen, terwjl men uitstekende woordenmaansche talen behoorend. is eene dochter boeken heeft van Kotzenberg (1875) en van
van het Lattln, maar heeft onderscheidene Cabrera (18371.
De eerste kiemen der Dpaanseltelettrknnde
be
standdeelen opqenomen van de talen van
andere volken! d1e in den loop dereeuwen ontloken bj het ontgtaan der Chxisteljke

heerschappj voexden op hetSchiereilandder
Pyreneeën. De taal der Celtiberiërsging na
de komst dex Romeinen en Germanen bjna
geheelverloren;zjbleefenkelindenabt
jheid
der Pyreneeën bj oenige Cantabrische stamm en bewaard en is tbans onder den naam
van Baskisch bekend.In de overige aedeelten

van Spanje ontstond uit de lingna romana

Staten in hetnonrden deB Rt
lksna dekomst
der Arabieren.Van de oudste voorlbrengselen
der volkspoëzj is intusscllen slechts weinig
bewaard gebleven,en zj werden eerst op-

geteekend in hetbegin der 16de eeuw.Deze
oude Spaansche volksliederen, romances genaamd.hadden een epiBchenofepiBch.lyrischen
vorm en behelsden veelalde daden der helden

rustica of het Romeinsche volksdialect eene in den strjd tezen de Mooren,inzonderheid
nationale taal m et eigenaardige provincialis. di
e van den Oid el C/
zmpel#oz (#1099).De
men,die o0k bj hetverdwjnen derRomein- oudste geschreven Btukken zjn afkomstig
sche beerschappj algelneen in gebruik bleef. uit de 13de eellw , en daarmede beginthet
De W est-Gothen,op de Rpmeinen volgende, eerste fï/#pdrk derSpaanscheletterkunde,zich
namen deze taalover en behielden van hunne uit
strekkend totaan deregéring van Jan 11
eigene taalsleehts eenige uitdrukkingen voor van Castil
ië (1406). Het oudste werk der
staats.instellingen, ocrlogszaken en w apens. Spaansche letterkunde is het mpoem a del
Deze Spaansehe taal ondervontl vervolgens Cid'',een epos,dat in vorm en inhoud overden invloed van de Arabieren,tegen wie de eenkomt met de Fxansche mchanson: de
Spaansche Gothen omstreeks 8 eeuwen stre- geste''. Een ander boek is de rcronica riden om het bezit des lands.D e Arabieren mada de1 Cid'',- en men heeft voorts uit

echter verrilkten el
'
lkelde taalmet benamin- dien tjd heiligenlegenden, een verhaal der
gen, die betrekl<ing hadden op handel,w e- togten van Aleœander de Groofeenz.D oorden

tenschap en njverheid enwjzigdeneenigzins invloed van Alfonsws de G'
i/z:(#1284)ontde uitspraak zonder iets in den bouw der wikkelde zich hetleerdicht.Ook deed hj de
taalte veranderen.De oudste sporen van het wetten des lands uithetLatjn in de volksSpaansch vindt men in de porigines'' van taaloverbrengen en eene kroniek derwereldliidorqs.Van de Spaansche dialecten ontwik- gesehiedenis,alsmede een verhaalder Krtliskelde zich het Pastiliaansch het eerst t0t togten vervaardigen, zoodathj de schepper
Bchrjftaal, en daar de Castllianen de kern werd van het Spaansche proza.00k schreef
der bevolking vormden,werd ook hunne taal hj zelf onderscheidene gedicbten, en zjn
de heerschende schriittaalvan geheelSpanle, voorbeeld werkte gunstig op onderBcheidene
alzoo heteigenltjke Spaansch.Dit wordt,be- van zjne opvolgers. Tot de merkwaardigate
halve in hetRt
ik in Euroga,in deSpaansehe dichters der 14de eeuw behoprden J%an zzz
landen van Zuid Amerika,lnCentraal.Amerika (# 1351), Pedro Zopdz de Ayala en rabbi

en Mexico engedeeltelijkin deSpaanschekol
o- Santo.- In hettmeedefï/tlperk?loopendvan
niën (Cuba, Manila enz.) gesproken en telt de regqring van Jan tul Castilkë t0taan het
27 letters, onder welke zich 6 klinkers be-

einde der middeneeuwen,kwam naastde di-

vinden en 3 eiqenaardige medeklinkerg (c&, dactische rigting de lyriBche opdenvoorgrpnd.
11 en % ).Terwjl 4e Italianen de harde uit- Eene hoofgche lyriek naxr het voorbeeld van

284

SPANJE.

de poëzj der troubadotlrs,welke in Leme- van Virnes, pBetica''van OvJegypchristiada''
'da en plraucana''vanErdlla,
sjnschen tongval gercimen tjd bloeide aan van Padre#wd
het H0f der Graven van Barcelona en der terwjl 00k de comische heldendichten van
Koningen van Aragon, ontwikkelde zich in Lope de F@J, Villariciosa en de Q?
zdr:t
/o
het Castiliaansch het eerst aan het H0fvan niet onvermeld mogen bljs'
en.Merkwaardig
JanII.Hare voortbrengselen zjn echterzeer is inzonderheid het nationale drama (comearm aan denkbeelden en tevens uitersteen- di
a), een spiegel van het volksleven. Het
toonig.Zj dragen den naam van rcancione- vond a! spoedlg beoefenaars in Bartolomê
ros'' en van de beoefenaars dierdichtkullst de Torres Nl/
ztlrro, GJI Vieenteen Lope&
tteda,die intusschen verschillende rigtlngen
noemen wj demarkiezen van Villena en k
%an- R'
tillana,Juan de Mena, .
/t
ytfrko,Gomez en volgden. W jders had men ook geesteljke
Jorge Jft
zvrïçf
xd, Garela Sanchez de Badaioz, spelen, waartlit vervolgens het Spaansche

Alonzo de Cartayena,Alonzo de tgtzAlftxM aria, drama (
auto. actusj bedrtjf) is ontstaan.
Dijqo Zopdz#eRaro,.
DCJ.
:Ode &'?Pedroen De vroegere proevenjom drama's te schrjI'ernan Perez de Gwzman.In proza heeftmen ven in den vorm der Ouden, vonden geen

in dittjdperk een aantalmerkwaardigekro- bjval,maar de echt-spaanst
lhe drama's des
nieken, verzameld in de pcoleecion de c1.ô- te meer.De talrjketooneeldichtersvan den
nicas (1779- 1787, 7 dln)''.Eindeljk vindt bloeitjd van het Spaansche drama,van het
me
n in dittjdperk de eerste Spaanschedra- einde der 16de t0t dat der 17de eeuw kan
m a's, di
e zich uit landeljke feestspelen en m en rangschikken in twee groote groepen,
kerkeljke mysteriespelen ontwil
tkelden; wj verttxgenwoordigd dflor Lope de Fe.t7l Carpio

vermeldendeherdersspelenvanJnandel.rzzczoc (1562- 1635)en Cal
cleron de1. larea (1600en den vermaarden dramatischen roman:pCe- 1681). Voorloopers en navolgers van eerstgelestina''van FernandodeZt?/c.
ç(1500) - Het noemde laren boide bovengemelde epische
derdefï,i4
:,Cervantes
#.p:e ,loopende van hetbeginder16de diehtersJMan de la O>J'PJ en Fïrfzl.
tot in het midden der 18de eeuw ,omvatde de t
gtzcret
frg, Guillen de 6'
J,
sJrt
)(wiens pcid''
gouden eeuw en tevens hetvervalderSpaan- t0t mo4él diende van dien van Corneillej,
scheletterkunde,welkedaarin zichvoegdenaar ZZ.s Velez de Gffdplcrl,Jnan Perez de M ontde ontwikkeling en den teruggang der Spaan- alnan. Gabriel Tellez,die o.a.in zjn rBursche monarchie.oud-klassieke en Italiaansche lador de Sevilla'' heteerstde d0n Juan-sage
voorbeelden,deItaliaanscheversmaat,devor- dramatisch bewerkte, Juan A'
lliz de zlczrcozz
men van soneten etanza,van terzinenen can- (f 1639), wiens o'
reiedor de Segovia''en

sonen vonden navolginginSpanje,zonderna- GanarAmigos''meesterstultken zjjn,en Gaspar
deelvoorhetnationaalkarakterderpoëztj.In de zriltz.Deze dichters zijn de scheppers van
dien geest dichtten Jnê?n .pp.sccl Almoyaver hetSpaanschedrama,datwj bj dengenialen
van Barcelona (-1
-1543),Garulaso de !t: Vega Calderon in zjnehoogste volkomenheid aanvan Tol
edo(f1536)en Dlqqo RùrtadodeM en- sohotlwen.T0tzijnemeestberoemdetjdgenoodozl (f1575).TweePort
ugôzen,in het Cas- ten behooren: Franeiseo de #p7'J.:, Aqustino

tiliaanseh schrjvenfle,bragten er den herderroman.V ooralechter vond S ernando de .#àrrera (#1597) doorzjne uitstekendeoden en
sonetten grooten bjval,terwjlIusis Ponee de

M oreto,Frmqoso,Diamante, Jnan de !J H oz,
Antonlo de &% lî.: en A qvstino de Slllzcr y

Torre.
g(# 1675).Totdentjdvanvervalrekent
men eindelpk: Baneesy Cândamo, Canoares
Leon (#1591) zich onderscheidde door een (# 1750)en Atttoniode Zamora (# 1730).
warm godsdienstig gevoel. Daarenboven yerEen dergeljk lotals de dichterltlke voortmelûen wt9:Hernando dezcf
zpc,Francisco de brengselen had o0k hetkunstmatig proza van
AïtpW, Baltazar de Alcâzar, Vieente zl:qpisd!, di
t tjdgerk. Hetstreven naar klaBsieke bedie een pArte poetica espanola'' uitgaf, de knoptheld en naar sierljkheid van vorm openbeide Fl-qneroa's, de liederendichter Glttierre baarde zich heteerstbtjdegeschiedschrjvers,
de Cdfïpg en den idyllendichter P edro dePa- en wêl in de werken vakt de historiografen
#ï!lg. Een tegenstander der klaqsiekt
lrigting vanEarelF,nameljkAntonloGf
zercrl(#1548),
en een voorstander deroorspronkeltgk-spaan- Pedro J
vç/ïc (# 1552) en Seqnlreda (f 1574),
sche poëzj was Cristoval de Clq
sfclîpb.en en n0g m eer in de rllistorla de la guerra
de gebroeders Lwpercio Leonardo enBartolomê contra l0s M oriscos''van M endoza.VoortsbeN oar fo de Arqensola betraden hetvoetspnor werkte Florian de Oeampo de gesehiedenis
van H oratins.W tldersdichtte Estetan A t
ZA
IC
ZFJ van Spanje in zuivere taaluitoorspronkeltjke
de Fïf!è:
gJ.
: (f1669) minneliederen naar het bronnen,maarwerd overtroFendoorAmbrosio
voorbeeld van die van Andereon,en Jnqn de deMorales(f 1590)endoor Geronymo Z?
zrïfl
Jx rvvi leverdevertalingen vanden oAminta'' van Saragossa (j'1580).Laatstgenoemde 1evan Tasso,vanden !'Pastorfdo''van Guarlni vtlrde:rAnalesdela coronadeAragon (1562,
en van de ppharsalla,,van zueanns.In vem in 39 boeken, van 710 loopend t0t 1516)''.
hevenheid van stjlen zwiervan beeldspraak Onder de vervolgen op dit werk is datvan

overtrof G6hqora (#1627) zjne voorgangers den dichterArgensola hetbeste.W gders noeen werd hethoofd van eene ziekelijkeschool,
die de Spaansehe letterkunde deed afdalen
van haar hoog standptlnt.Tevens ontstonden
er verzam elingen van oud-spaansche rom ancen, benevens eenige epische gedichten,zooals: pBernardo'' van Balbulna, nMonserate''

men wiJa1sgesehiedschrjvers:Juan das,
ylro,
graafPortale-qre(1601),de .
V :!/,de M oneada,
de markies del zl,
v ioztzo,die de gesehiedenis

van den oorlog in de Nederlanden (15881599) beschreef, Antonio de S'
drrdr.,die de

verovering van Avest-lndië, en Antonéo d6
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Solis, die de veroverillg valz Mexico door opgevoerd)!donJosldtmozl Felo 2oslAdlo.:t?,
Cortezte boek stelde.D00r een edelellstjl Jnan M arta M aury, Carvqial, -K ora en de
onderscheidt zich vooralde pl-listoria de Es- vruchtbare tooneeldichter M anqè'l Breton de

pana''1 loopende valz den vroegsten tjd t0t losHerreros(f 1873), voortsSerapn Cal1516,dool*den JezuïetJuat Atz'
rit
zklt
z.W js- deron, JPé.J de Castro y Or/zco en Antonlo
geerig-zedekundigegeschrilten werdengeleverd Gcrci. Gutierrez. Ecne andere groep vormen
doorPerezde Oltva,Aforales,Pedrode Iralles, zj,die den geestdermoderne poëzj opnamen
tldrrl/fd.
s de Stz/tzzc'
r, Saavedva y Ftz-/tvtfo, in klassieke vormen,zooals:debljspeldiehter
AntonioPerez(seeretarisvanPltilips14,J'
uan dfln Xaverde Wvr-tpd,de odendlehters M an'aél
A'
fwrfdenz.VoortreFeljke stichteljke werken deHop'ozdc enFrancibeode Castro,J'tta,nFloran,
zjn derDosLtzises''vandendiehterFranciseo Pablo de Jerica, viller/o zbista (tevens een
Zi .
x deLeon?de gescllriften vandenkanselre- uitstekend criticus),debljspeldlchterFranciseo
denaarFrancbscofpfzi.
sde Granada.van zuster Jl
#hr/isezdela.
At
?:'
tz,EuyeniodeFtzit
z(sehrjver
Santa Teresa de Jd.
:'
l4.
ç en van t.a tlichters van het comisch epos:pLa bruja,elduende
8an Jklzzdela Crf
zz(4-1591)en PedroAt
zlpv y la inquisicionl'' Anyel de Saavedra en José
de O#Jï#: (j-15:0).Met vuur sehilderdede deZtzz'rtz(j-1837).Totde bestediclltersvan
edele Lœs Ctzé'
J.
9 het ljden der Onderdrukte onzen tjd behooren er: don José Zorilla
bevolking in Amerika (j-1569).Deverhalen (geb.1817),velvaardiger vaneen pDonJuan'',
van Boecaeeio werden vertaald doorJwzn 75- en aintonio de T'
rVJJJ (geb.in 1821).A1 het
moneda, eu de 16de eeuw vloeide over van

ridderromans, doch dit gaf juist aanleiding
t0tlletontstaan van dtln heerljken,algemeen
bekenden pDon Qujote''vanCerrantesdet
$W1vedra (1547- 1616),die Ook in zjne rNovelas
ejemplares''en mrrabajosdePersil
esy Slgismunda''meesterstukken van stjlleverde.ln
zjne rGalatea'' bezorgde hj een fraatjen

huiveringwekkende der romantiek vindt men
in de liederen en romauces van d0n José de

Avrozlcd#l envanzjnenavolgersJos6F'
do
t
/r:fe,
graat
'van Campo Alanye tj- 1836), terwjl
M avia Sdgoritz in vele opzigten overeenkomt
met Larra. Totde scherpe hekeldichters behooren SebastiaudeM inanoen Villerya'n.Voorts
vormt H enriqqe GiJmetanderen eene afzon-

herderroman, en gewone romans schreven
Juan de Flores,A lonzo Fkzdez de Reinoso en

derijke sqhool,die hoofdzakeltjk streett naar
zuiverNeid van taal.Vandedichtersverm elden
z Vega?NteomedesPastor
Jeronimo de Contreras.W jdersschetsten Mont- wtjnog Imentnra de!t
clrtzzz en M ariano de Corf
zrg/clde zeden van DiazenPedro M adrazc,envandedichteressen
adis GomezdeA vellaneda.Totdenovellenhun tjd in novellen,terwjlnaarhetmodél Gèrtr'

van DLazarillo de Torm es'' van JKehdoza en romandichters behooren Jo.
:J Bermndez en
onderscheidene rschurkenromans''in hetlicht Itoman de M esoneroy Romanos.Voortssehreef
verschenen, zooals: rGtlzm an tle Altàrache'' Frlpclyco Paclteco (geb. 1808) o. a. de zeer
van MateoAleman,- rGranTacano''vanQue- geroeulde drama's:rAlfredo''en >Losinfantes
vedo, en rMarcos Obregon''van Ebptnel. de Larah'. De gedichten van Jaânto z$'1/..:y
O0k schreefmen tatbreelen uithetSpaanse,
he Quirot
ytz zjn in Spanje algemeen verspreid,
t gebied van den roman schitteren
volksleveninburleskenstjl,zooals:de pDiablo en op he'
c'
ojuelo'' van G'
uerara en de rRepublica er H umara y Stzltpzltzzzcty, P atrieio de la .& literaria'' van Saavedra y Fqiardo. TOt de co8wra,E bproneeda,Larra,Vilalta,Calderon,
historische romans van dit tjdperk behooren : Arellaneda,Laeranaya!Santa Ana en vooral
Historia de 1as guerras eivlles de Granada'' Fernan Caballero (Cecblia .
PJ#! von Faber).
van Gines PerezdeAï/tzuitMureia en pllistoria Uiteen en ander bljkt, dat de letterkunde
de los Incas del Pertl''van Inca Gtzrciltuo de in Spanje geenszins in achterljken toestand
verkeert.
!J Tega (j-1620).
Op hetgebied dergeschiedenis onderscheidHet vierde tqdperk loopt van hetmiddcn
der 18de eeuw tot op onzen tjd.Bj den aan- den zich in de 18de eeuw Henrigue F/ordz

vang van dit tjdperk gat'de komst der Bonr- en de markies de San Felï
we () 1726), de
iozs.
s aanleiding tot eene nieuwe opw ekking schrjver van eene voortrefeljke gesehiedenis

op letterkundig gebied.Tot de vertegenwoor- van denSpaanschen Sllccessie-oorlog,- voorts
digers van den Franschen geest behoorde Munoz(f1799),di
eeene nHistoriade1nuovo
.Ln
zan (# 1754),terwjl Garda dela .
sklrff
z m undo'' leverde,en in de 19de eeuw Conde,

(j- 1787) optrad alsverdedigerdernatlonale schrjver van eene pHistoria de la dominacion

rigting. Aveldra ontstond de dichtschoolvan de losArabesen Espana(1820)'',enAseargota,
Salamanca, met M elendez Valdes aan het vervaardiger van eene rllistoria de Espana
hoofd en door M oratin. Cadalso,Iriarte en (1807)'
' als vervolg op eene vertaliug deral-

Ramaniqqo gesteund.Iglesias, Norona, Cien- gemeene geschiedenls van Attquetil, terwjl
J'
MJJO.
S,de drrïtzzl,en Galleyovormden zich de vervolgde schrjver van eene geschiedenis
tevens naar het voorbeeld der ltallanen en der Spaansche lnqui
sitie,Llorente(1 1824),
Engelschen.De burgeroorlogen der19de eeuw zjn werk in hetbuitenland en in deFransehe
hadden in hetalgemeen eennadeeligeninvloed

taal opstelde. Groote lofmoetworden toege-

op de letterkunde, hoewelzj haar allellgs kend aan deKoninkljkeGeschiedkundigeAcameer oorspronkeljkheid verleenden.Er Ont- démie,die in hare pMemorias''belangrjke
stond tegenover deromantische eeneklassieke bronnen uitgaf. De geschiedenis van Spanle
sehool,en t0t deze laatste behoorden M anuè'l werd in den Jongsten tjd beschreven door
sctl.-rc
JO:J Qaintana (wiens beroemd treurspel: M z.:#d.,Alvarado de 11 Pena,dela .F.
pPelayo'' ln 1805 voor de eerqte m aal werd

Qazktlay
ta en Modeséo Zv/b/x/e. Voomts heeft
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men werken overde ontwikkeling der Spaan- Andres zel/o, - en het administratiefregt
scbe beschaving van Tapiaen Moron,terwjl in Pedro Gomez de la Sersl en M ariaao Orfïz
00k de geschledenis der :paansche Koloniën de Z'
laï
gl vljtige beoefenaars vond.Eindeljk
niet onboarbeid is gebleven.Tet de voortret'
- bewogen zich m et goed gevolg op het gebied
feljkeboekenrekentmenerwjdel'
s:oHistoria der staavhuishoudkunde Bempere en in onzen
politica y militar de la guerra de la lndepen- tjd M odesto Fernandez y Goazlle:yschrjver
dencia de Espana contra Napgleon Bonaparte van pHaclenda de uuestros abuelos''en pM isdesde 1808 à 1814 (1833)'' van K tldonado: terios de la hacienda''.
as guerra8 de Uranada (1845)11 Van
De 8paansche Mooren en Israëlietenhebben
p lu
M endoza, - pLa Eypana de l0s Borbones te voren uitmuntende geneeskundige geschrif(1843)'' van Carvajal; - en DHistoria de ten geleverd,doch onder de Christenen werd
Felipe 11 (1844)'' van San M iynel, als- de geneesktlndige wetenschap eerst beoetbnd
mede op letterkundig gebled: ,orlgines de la sedert tle 18de eeuw .Toen söhreven P iquer,
poesia castellana''van Velasquez,- pMemoria Fipe.
:,z'
ua.lrïc.qJ,Bonella y Laeaba,Rernanpara la historia de 1> poesia y poetasespano- #ed, Orto en M t
gsëtI'
pzez,in den jongsten
les'' van Sarmilnto,- pilistorla literarla de tjd gevolgd door V%llalba,&
SJ-ze#ro,Llorca
Espana''van M otbedano,- pAoticia de todos y I'
errand%z, deHI/4f'ojCkaoen vooralMol0s poetas espanoles''van Oeltoa - nitesumen rçjo4, schrjver van eene pilistoria bibliohistorico ds literatura espanola,5 van zarate, gra:tt
a de la medicina espanola (1842- 1843,
en ,1Histori
ase
rit
ls
ca de laliterattlraespanola 4 d1n)''.Grooterbjvalvond erde beoet
bning
t
o
aj
o
der natuurktlndige wetenstshappen.Totdever.
(1860) van
M inder ruim is de oogst van wetenschap- dlensteljke schrjvers op ditgebied behooren:

peljke werken in epanje. Onder den druk
der Inquisitie kon de wjsbegeerte er zlch
onmogeljk ontwikkelen.Eerstlnde19deeeuw
bragt Spanle een wjsgeer Noort, nameljk:
Jayme W.2z4ew, den schrjver van een Ncurso
di flosoia elemental(1847,4 dlnl''en overleden in 1849. In den Jongsten tjd echter
zjn onderscheidene wjsgeerigewerken inhet
Spaansch vertaald, en te Madrid verschjnt

Casal Aoliz
lg, Cavaniltes (j-1804),dle eene
iora van :panje in het llcht gat
',en Axiz,
die eene van Peru leverde,de kruidkundlgen
Ro,7W.
: Clemente,Azara,Layasea,A xïz Lopeg
en P aoon, die een Européschen roem verwierven. - de delfstotkundlgen Altarado &
la Te4l,Jose M aria Aglïl.gzfc,LopezXordl?,g

enz-, - de wiskundlgen Vallqjo,Nararrete,
Lista,Simo,Aryuelles,Cortazaren Sarmilnto,
eene pBibliotéca filosöfca''. Ook de wetendenatuurkundigen RafaelZsfz
ll (een leerschappeljke godgeleerdheid k0n ergeene be- ling van Liebi
y)en Josédefc/legcrl,,schrj-

Qefenaars vinden,daar zeltb de pogingen van
den geloovigen priester Lwi.
ndeLeon,om den

ver van p'lqeorias m odernas de la isica:
unidad de 1asfuerzas materiales'' - de aard-

Bjbel toegankeljk te maken voorhetvolk, rjkskundigenNavarrete,dieeeneuitmuntende
door de Inquisitie met den kerker werden llistorla de l0s descubrlmientosy viaje:de
gestraft. Alleen op het gebied der mystiek losEspanoles''schreef,Topno,Lopez,Ulloa,
ontstonden in Spanle onderscheidene merk- M inano! die een pDieeionarlo geograqeo de
waardige geschriften.Eerst in nleuweren tjd Espana''1everde,Vcrdejo Paêz,Cean-Bermw
zrrl, terwjlWj van
werd eene bjbelvertaling geleverddoorTorres dez en Ramon de la àf
Amat, die ook eene rilistoria ecclesiastica de voortrefeljke werken over epanle niet
(1806, 13 dlnl''schreef,alsmede door Feli
pe onvermeld mogtrn laten:pltecuerdos y bellefcio de 8ls Mqqwël en Gonzalez Carvajal, zas de Espana (1850)''en rMyseo espanolde
terwjl in 1851 zellb eene nHistoria de 1os antiguedades'' waarvan 6 deelen verschenen
protestantes'' van de Cldfro in betlicht ver- zjn,- en de krjgsltundige werken van Josê
seheen. - Ook de regtsgeleerdheid gevoelde

ZowezDominynez en Lwin Vtdarl.

De oude letteren vonden in het vroegste
het gemis van een wjsgeerigen grondslag en
van vrjheid van drukpers.Op hetoudstewet- tjdperk weinig beoetenaars.In de 15de eeuw
boek,plpuéro Juzgo''
,afkomstig uitden tjd onderscheidde zich Alonzo Tostadudoorzjne

der Gothen, sehreefde schrandere Vllladiégo
in de l6deeetlw een com mentaar.Voortsheeft
men onder den titel van plueyes de 1as siete

grondige kennis van het Hebreeuwsch en
Griekseh. In het begin der 16de eeuw vond
oûk de humanistische rigtlng aanhangers in

partidas''het wetboek van Alfonsus X ,op Spanjej maar zjwerd wegenahare gemeennieuw uitgegeven in 1847, terwjlmen eene schap met de Hervorming zogveelmogeljk
verzameling van alle Mpaansche wetboeken
bezit in pL0s codigos espanoles concordadoa

onderdrukt, zoodat de Mpaansche philologen

zich bj despraakkunsten bt
jdeoverzetting
y anotados (1847, 12 dln)''.De pFuéros''of moesten bepalen.'1'ot hen beboorden:Lebrûa
municipale w etten werden verzameld door (#1521),Nunez(
i1522),LwisTGt.
d.
:(i1540),
Munoz,terwjlonderscheidene bekwame man- Cl
taeon van Toledo (#1581),ManqëlHlpcrez
nen, zooals aHonteu j àvanriqgbe,d lplrez,de (i1582).AntonioH.
CO.
MJI/envoolalFranci
t
sco
la 2.., 8ala enz.de Spaansche regtsgeschie- Slzdc/zdz, wiens pàlinerva'' hem een Europédenis behandelden.HettegenwoordigSpyanseh seNen roem bezorgdo. Tegon het oindo dor
regt w erd vooral verklaard door Sxnchez in 184e eeuw w erd de stlldie derclassieke.letzjn rForo espanol (1834).
'en Fermin Frer- teren bevorderd door Perez Wctyer,M ayans,
lan-qa A'
W rfl,terwjlde wjsbegeerte van het Campomanes, Azara enz.,en op hen volgden
regt in Dono&o Cprfe: en Alcala Gqlilz?p,- de penningkundlge Pklasîuez en de philologen
hetstM ts-en volkenregtin Dono8o C*/:#en Esta/, G@:.:, Canga-Arg-lles, Balbwlna,
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wiens pDiccionario latino-espanol'' in 1832
eene ;de uitgave beleefde# Ortiz enz.,benevens de ot
ldheidkundigen Josl en Rodrigo
2-14* de los 2io.
:.O0k de Oosteryche talen
vonden er weder geleerde beoetenaars.
Grooten invloed op de verbreiding der we-
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landschap Laconië,verhief zich op de verste
uitlooper8 van den Taygetus, op den regter
oever van de Eurotas, waarmede zich hier

het riviertje oenus en aan de zuidzjde de
Cnacion en Tiasa vereenigden, en had met
hare verschillsnde wjken een omvang van
tenschap hadden er in denJongstentjd 0n- nagenoeg 8 Ned. mjl. llet aantal inwoners
derscheldene encyclopaedieën en tjdschritten. bedroeg erin den bloeitjd welligt50000.AanVan eerstgenoemden vermelden wj: pEncy- vankeljk had zj geene muren,omdat hare
clopedia espanola del siglo XlX (1842 en inwoners haar t0t borstwering m oesten strekverv-l'', - rBiblioteca universal de instruc- ken; eerst de tyran Nabis voorzag haar van
cion (1842)1', - en het door Penalrer uitge- een m uur,die kortdaarop door de Achaeërs

geven opanlexicon (1842)'', terwjlin den
jongsten tjd het pcronicon cientitico populare (3 dlnl'' van Emilio Jflelïp algemeenen
bjvalvond.- envanlaatstgenoemden:rltevista

verwoest 'aaar door de Romeinen hersteld

en door deByzantjnscheheerschersvernleuwd
werd.0ok had de stad geeneeigenljkeacr6-

polis, maar men schonk dien naam aan een
espanola'' voortgezetOnder detitels:pttevista nabjgelegen heuvel,waarop zich een tempel
Europea''en oRevista deMadrid''sedert1831, van A tltene T oltp lrc/zo.
q vexhief.Ondardewjtevista de Espana'' - pilevlsta contem- ken w erd laiàna als de lraaiste geroemd;
pl
poranea'' vooral aan Duitsche wjsbegeerte hier was de Agora (Markt)met de vergadegewtid,- rltevista historica'',- mRevista ringsgebouwen van de Gerousia en van de
de archivos, bibliotecos y m useos''?- psa- Ephoren, de prachtige Perzische ha1 en de
tutalega; revista illnstrada de ciencias y de groote,metwitmarmerbekleedeschouw btlrg,
su aplicacion à las artes e industrias'' waarvan men nog overbljtbelen aantreft.In
onderscheidene rBoletines''van verschillende het westeljk gedeelte,der stad vond menn0g
wetenschappen. - het in 1877 door Tubino een ander plein,de Dromos(Loopplaats),met
gestichte pAcadem ia'' - en het sedert No- 2 gymnasia en door platanen bese,ha4uwde

vember 1877 verschjnend pBeletin''van het lanen, waar deJongelingen zich in het worAteneo te Madrid.
stelen oefenden. Daarenboven waren er n0g
Spanning is in de natuurkunde de toe- vele andere tempels en openbare gebouwen,
stand van een veerkrachtig ligthaam , gedu- w elke door Pau.
sanian worden genoemd,zon-

rende welken zjne deeltjes door eene van der dat men thanshunneplaatskan aanwjbui
tenn werkende kracht uithun oorspronke- zen. Overbljtselen van oude baden ziet men
ljke
toestand zjn gebragt, tot welken zj ten noordwestenenzuidoostenvandenschouwterugkeeren, zoodra die kracht ophoudt te
werken. De spanning van gassen is de geneigdheid van deze t0t uitzetting,waardoor
zj eene zekere drukking uitoetbnenopde omsluitende wanden.

Spar (AbiesL.4,zie onderPnnboom.

burg,- die eener oude brug overdeEurotas
aan den weg van Argos naar 'Pegea. Deze

stad droeg in den Byzantjnschen tjd den
naam van Lacedaemon, en zj werd verlaten,
toen men ongeveer 4 Ned. mj1 westwaarts

van Sparta de stad Mistra stichtte.De tegenSparks (Jared), een Amel'
ikaansch ge- woordige stad Sparta,ook Nieute-k%parta ge-

Khiedschrjver, geboren den 10de.
1Mei 1789 heeten en in 1836 verrezen,isde hooldplaats
te svellington in Connecticut, was in zjne van den nomos Laconië en telt 2700 inwojeugd aehtervol
gens molenaarskneeht,sehrjn- ners; ztjis op hetzuideljk gedeelte van het

w erkt'rsgezel eh landbouwer, en bezochtin oude 8parta gebouwd.
1811 Harvard-college Om ill de theologie te
De oudste bewouers van Sparta waren
P. Pelasgers, doch reeds vroeg stlehtten de
studéren.Na zjne promotie in 1815 w erd jj.
onderwi
-zer toen redacteur van den North Phoenielërs volksplantingen op de kust van
*l
American Review''teBoston (1817- 1819)en Laconiö, om aldaar purperslakken te verdaarna predlkantte Baltimore.ln 1823keerde zamelen. Daarop volgden Grieken uit Kleinhj naar Boston terug.aanvaardde erin 1830 Azië, Lelegers genoem d, en volksverhuizers
nogmaals de redactie van gemeld tjdschritt, uit het noorden. D eze gemengde bevolking
volbragt eene wetenschappeljke reis naar w ordtin deoudsteoirkondenmetden naam van
E uropa, werd in 1829 boogieeraar in de ge- Achaeërs bestempeld. Zj bevond zich eerst
schiedenis aan Harvard-college, en overleed onderdeheerschappj der lbndariden en veraldaar den 14den Maart 1866.Hj schreefo.a.: volgens onder die der A triden.In 1104 vöör

rLife of John Ledyard'
', - pDiplomatic cor- Chr.kwamen er de Doriërs.Volgens4e sage
respqndenceoftheAmericanrevolution(1829- viel Laconië ten deel aan beide zonen van
1831, 12 dln)'', - rluit'e of governor Morris Aristodentu , aan Earystl
tenes en Pr6cQs.In(183w
4,3 dln)1,, nLifeand writingsot'W as- tusschtn hadden deDoriérsslechtseengedeelte
hington (1833- 1840,12 d1n)'',- pcorrespon- van het land veroverd en vestigden zlch op
dence on the American revolution (1853, 4 den regter oever van de Eurotas,waarzj
dlnl''1- en rluibrary ofAmerican biography de stad Sparta deden verrjzen. Vanhier

(1834- 1850,24 dln)''
,terwjlhj zich tevens breidden ztjzich uitenvermengden zichmet
verdiensteljk maakte door eene tlitstekende de Achaeërs; doch daardoor ontstond teven:
uitgave der werken van Franklin.

een toestand van verwarring, waaraan de

Sparta of Laeedaemon, in de dagen der langzamerband ingevoerde wetgeving van LyOudheid de hoofdstad van hetPeloponneaisch c- yl,veen einde maakte.Diewetgeverdempte
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alle onéénigheid en voerde eene gestrenge mannen moesten zich,tervermjding van alle
staatsregeling in,waarbjdeheersc,
happjwas weelde,bj 15-ta1lenaaneenvoudigemaaltjden
voorbehouden aan de D orische bevolking,aan (syssitia) vereenigen. Met betrekking t0t de
de Spartanen. Deze werden in het midden persoonljke regten waren zelfs de heiligste
des lands vereenigd en ontvlngen 4500 geljke verbindtenissen aan hetstaatsgezag onderwor-

stukken gronds,waarover zj echtergeenszins pen. Het huweljk was een voorschrift, en
a18 eigenaars mogten beschikken. Zj waren wie ongehuwd bteven ofzich te laaiin den

verdeeld in de drie Phylae der Hylleërs, echt begaven,werden aangeklaagd.Een kinPamphyliërs en Dymanen,en deze weder in derloos huweljk was in het oog van den
tien Oben.Daarenboven bad men ertweege- Staat geen huweljk,maar moestontbonden
ringere volksklassen,die derPerioecen (0m- w orden.M isvormde ofzwakke kinderen werwoners),welkepersoonljk vrj waren,maar den in de kloven vakldEn Taygetus te vongeen stemregt bezatenj en die der Heloten, deling gelegd of bj dePerioecen opgevoed,

slaven ot'ljfeigenen van den Staat,die,voor terwjlde kinderen van Perioecen enHeloten,
het bebouwen der landen moesten zorgen.In nadat zj op Spartaansche wjzeopgevoed en
dea bloeitjdtelde men in den Spartaanschen door een Spartaan aangenomen w aren, met
Staat 40000 Spartaneny 120000 Perioecen en
200000 Heloten. De regéringsvorm was er
aristocratiseh.Aan het hoofd van den staat
bevonden zich twee Koningen,gesterkt door
de Gerot
lsia (Raad des Ouden), waarin de
beide Koningen en de 30 oudsten der Oben

verlofdesKonings in de gemeente derD oriërs
konden worden opgenomen.Doorhetoverwigt
der Dorische Spartanen werd Laconië in een
Dorischen Mtaatherschapen,en devernieuw de

strjd met de aloude inwoners werd dool'de

volkomene onderwerpingvandezeachtervolgd.

zitting hadden. De volksvergadering (Ag0ra) Door onéénlgNeid over de grenzen ontstonden

kon de voorstellen der Gerousia aannemen of de oorlogen tegen Messenië, welke met de
verw erpen,m aarzelve geenevoorstellendoen. verovering van ditlandschap eindigden.Daarna
De Koningen kwamen aan hetbewindvolgens moestSparta langdurige oorlogen voeren met
eriregten naareerstgeboorte;zjonderscheid- Arcadië. Eerst omttreeks 600 vöör Chr. erden zich door hunne woning,door hun grond- langden de Spartanen de overhand en noodbeziten doorhun aandeelin de oFerdieren en zaakten Tegea t0t het erkennen van hunne
ill den buit, en waren opperpriesters,veld- opperheerschappj (hégemonie), welke zich
heeren en regters. Intussöhen werd na de toen reeds over àet grootstegedeelte van den
instelling van Ephoren hunnemagthnietweinig Peloponnesus uitstrekte.DeOlym pischeSpelen

beperkt.De meest mogeljke geljkheid der vormdenhetgemeenschappeljkefeestderonder
burgers,kracht in den oorlog endealgemeene
pligt om roem en luister te bezorgen aan den
Staat, waren de beginselen der wetgeving

Sparta's souvereiniteit vereenigde 8taten.Met
sehranderheid en omzigtigheid waren deSpartanen er op bedacht,door hethandhaven der
van Izycurgws.Daartoe diende 0ok de geljke oude instellingen in de naburige landen en
verdeeling der landen;de Spartaan behûorde vooral door het bestrjden der dwingelandj
niet aan zich zelven , m aar aan den ltaat,

hunnen staatkundigen invloed te bevestigenj

zoodat het openbare leven bj hem bovenaan en zj werden hierin ondersteund door de
stond. Het jagtbedrjf, ligchaamsoetbningen, priesters te Delphi.Hetgelukte Sparta echter
volksvergaderingen,oFeranden,hetaanschou- niet door verdrjving der Pislstratiden de
wen vau de gymnastische spelen der jeugd hégemonie tot Athene uit te strekken;jt
list
enz. hielden hem den geheelen dag bezig. daardoor verkreeg het een geyaarljken tegenKanst en njverheid, handel en scheepvaart stander.Bijden aanvang van den Perzisehen
rekende hj beneden zjne waardigheid.Men Oorlog schaarde zich geheelGriekenland om
bezigde er slechtsjzeren munt,zoodatmen de Bpartanen,die hetopperbevelvoerden,en
er onmogeljk rjk kon worden door den na den slag bj Mycale bevonden zj bich aan
handel. Ook de opvoeding der kinderen was
er in hetalgemeen eene ytaatsaangelegenheid.
De kleinen werden reeds vroeg gehard,gewend aan velerleiligchaamsoetbningen en aan
gestrenge m ilitaire tucht onderworpen. Men
oelende zich voorts in bondlglleid van taal

het hoofd van een verbond, dat niet alleen
de Staten van hetmoederland,maar ook de
volkplantingen om vatte.Doch deruim ew erkltring, toen voor Sparta geopend, was niet

in overeenstemming met zjne bekrompene,
op atzonderlng berekende staatsregeling.O0k

(Laconismus), en Dorische liederen wekten had Sparta in de Perzische Oorlogen geen
er geestdritt voor het vaderland. De policie grooten roem verworven; uit najverJegens
was belast met de handhaving van den be- Athene had het geen deel genomen aan den
stM nden toestand, en om allen invloed van slag bj Marathon, en sleehts uit noodzakehet buitenland te keeren,mogtgeen Spartaan ljkheid gestreden bj Sâlamis.De kroon van
zonder uitdrukkeljk verlof de grenzen ovel'
- zjn roem wa! evenwelde zelfopoFering van
schrjden. Vreemdelingen werden dan alleen Leonidas en van zjne driehonderd dapperen
toegelaten, wanneer zj iets te bespreken bj Thermopylae.Toen de overmoed van Paw
hadden metde bestuurdersdeslandsenm ogtetl
niet langer vertoeven dan volstrekt nûodig
was.De staatwaakte over de eenvoudigheid
in den bouw en de inrigting der w oningen,

over de kleedipg,over hetbetameljk gedrag

der vrouwen en zeltb over de muziek.De

sanias intusschen den lang bedwongen w revel
derBondgenootendeeduitbarsten,moestSparta
afstand doen van de hégemonie ter zee.Het
nam verder geen deel aan de oorlogen tegen
Perzië, doch kon wegens den ongunstigen
toestand der binnenlandsche M ngelegenheden
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zlch niet staande houden tegen Athene,dat
zich krachtig ontwikkelde. Een opstand der
Arcadiërs en Argiven werd welis waar door
Sparta gedempt, maar die der Messeniërs
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heerscher.Age.
n#olo I tastte ondergezochte

voorwendsels Mantinéa aan. Te Phlius werd
de democratie vernietigd en de oligarchie
ingevoerd, daarna het Thradsche stedenver(464-455)dwongdeSpartanen,hulptezoeken bond aangevallen,en Olynthus,na eene worbj deAtheners.Toen Spartaechtereenhulp- steling van 3 Jaar veroverd, ontving een
korps, door Cimon van Athene in 461 der- SpartaanBch garnizoen.Hetbezetten der Cad-

waarts gevoerd, op eene smadeljke wjze méa in Theben (382) leidde echter tot den
terugzond, ontstond een openbare strjd tus- va1van deSpartaanschegeweldenarj.Theben
schen die beide Staten.Athene verbond zich heroverde in een fellen strjd (379)zjnevrjmet Thessalië; Argos en Megara,en ()ok de
Spartaansche hégemonie te lande werd ingekort. Om met kracht in het noorden tegen
de Atheners op te treden,stelde Sparta eene
hégemonie in te Theben in Boeotië, doch

heid en de hégemonie over Boeotië.In den
00r10g,dien Sparta nu ondernam tegen Athene

en Theben,werd hetdoorCkabrianbjNaxos
en door Timotlteusin deomstrekenvan Leucas
geslagen. In 371 werd een vrede gesloten op

dezewerdvernidigdindenslagbjOenoyhyta, degrondslagenvandienvanAntâlcidas,waarbj
en in 451werdeen vjfjarige wapenstllstand Sparta althans de hegemonie te land wilde
tussehen Athene en Sparta gesloten.ln 447
deden de Spartanen, na afloop daarvan,een
invalin Attica,maarPlistoanaœ,doorPlrielh
om gekocht,trok terug,en in 445 volgde een

behouden. Doch de weigering van Theben,

deBoeötische Bteden vrj teverklaren,indien

SpartadaartoenietevenzeerbeslootinMessenië,
leidde t0t nieuwe verwikkelingen,en de slag

dertigjarige vrede.Doch de diepeklooftus- bj Leuctra gaf aap demagtvan Spartaeen

scben de Ionische en D orische bevûlking, onherstelbaren schok.EpaminondasverwoeBtte
tusschen het delnocratisch en aristocratisch in 369 Laeonië, deed Sparta'sbondgenooten

beginsel,alsmede de najver van Corinthe en atkallig worden,hergaf aan Messenië zjne
Theben, bondgenooten van Sparta, op den
bloei en de magt van Athene,maakten een

zelfstandigheid en bragtSparta aan den rand
des verderfs, zoodat zelfs de dood van Epaduurzamen vxede onmogeldk,en in den Pelo- rzllostld geene uitkomst bood.Destaatsregeponnesischen Oorl0g (431- 401)kwam hettot ling van Lyouryus was door den l0op des
eene botsing. Het ruwe Sparta behield de tjdsondermjnd,en deomgang metdeweeloverhand en scheen magtiger dan ooit te derige Perzen en Aziatische Grieken had
voren. Alle voormalige bondgenooten van noodlottig gewerkt op deSpartaanschezeden.

Athene schaarden zich aan zjne zjde.Doch
zjn inwendig bestuurwasverzwakt,en door
deafschaëng van wjzewettenvan degrondslagen zjner staatsregeling berooftl,washet
niet in staat, de verworven voorregten goed

Sparta werd eenederrjkstestedenvan Griekenland; doch de voortdurende oorlogen de-

den erdemanneltjkebevolkingafnemen,z00dat men er in den tjd van Aristôtelesniet
veel m eer dan 1000 Tvapendragers telde.De

te besteden. Dwingelandj en trouweloosheid geljkheid van vermogen wasverdwenen,en
vormden de staatkunde van een Lysander en de ongeljkheid werd bevorderd door de wet
Agesilaus.Overalwerden onderde hoede van
Spaxta Oligarchische instellingen ingevoerd

van Epitadews,volgenswelke men doorschen-

taansche staatkunde was de herovering der
kust van Klein-Azië, die gedurende de Perzische Oorlogen in de magt der Perzen
was geraakt.D aarom ondarstetlnden de Spartanen Cyr'as deJonyeretegen Aetaœevœes.Toen

zuehtige oligarchie. Inw endig bedorven en
van bondgenooten beroofd, kon Sparta zieh

kinq ot
'door uitersten wilover zjn gronden de strtjd der partjen op eene bloedige bezlt besehikken kon. Het geheele staatsbes
t
uur
ver
anderde in eene bekrom pene, zelfwjze onderdrukt. Het hoofddoel der SparnietwederverheFen totzjnevoormaligemagt.
Na den slagbtjCheronéadoorkruistePhili
ppus
Laconië t0t aan dekust,dwong de Spartanen

na den slar van Ctlnaxa Tissaplternes die de vroegerveroverde landen aan de Argiven,
kusten op nleuw bedreigde, werden onder- M egalopolitanen,Tegeaten en Messeniërsterug
scheidene veldheeren, ten laatsten A-qesilaus, te geven en beperkte hen tothun oorspron-

derwaarts gezonden.Maar de glansrjke over- keljkgebied.ZjweigerdenAleœanderdeGropf:
winningen van dezen bragten geene verbete- bj te staan en sloten nogvöörden slag bj
ring in de gesteldheid van het moederland.
Opgestookt (
'
xoor de Perzen,verbonden zich
Athene. Theben, Corinthe, Argos, Euboea,
de Locriërs, M aliërs en Acarnaniërs tegen
Sparta,en zoodoende ontstond in 3:5 de Corinthische O0rl0g,welke metden Vrede van

Antâlcidas eindigde (387). Sparta lietnu de

Grieken van Klein-Aziëter prooiaan de Barbaren en hoopte door de bepaling,datalle
Grieksche Staten volkomen zelfstandigzouden

ztjn,eene duurzame heerschappj teverkrjgen.Iletnoodzaaktenl
1rrheben,devrjheid
te schenken aanzjnesteden,- Argos,zjne

Issus een verbond met Darllu Oo#0-cul.:.
A-qis 11 ondersteunde dePerzen tegen Creta
en zocht in den Peloponnesus tegenover het

Macedonisch Verbond eene Spartaanschr hé-

gemonie te doen verrjzen,totdat AntJ
pcfer
hem bj Megalöpolis de nederlaag toebragt.
Na den dood van Aleœander deGrootebehield
Sparta zjneonafhankeljkheid.Demetei'
us Polloreetes trok na zjne overwinning bj Mantinêa 0I! AroMdamasIV naar Sparta (286),
maar hlef wegens de troonsverandering in
Macedonië debelegeringplotseljk op.Bj den
aanval van Pyrvltus (272) vereenigden alle

bezettinq uitCorintheteverwjderen?en ge- klassen der bevolking hare krachten t0t bedroeg zlch in den Peloponnesusa1s Onbeperkt seherlning der stad.Schoon voor het uitwenXIII.
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dige zjne zelfstandigheid handhavend,ging nietiging van het Achaeïsch Verbond en de
Sparta wegens inwendige verdorvenheid den onderwerping van geheel Griekenland (146)
ondergang te gemoet.De Koningen on gezan- deelde Sparta in het zeer drageljk l0t der
ten hadden tegenover de Ephoren schierallen overige Grieksche Staten;Ja,men verhaalt,
invloed verloren, en de Spartanen verneder- dat den Spartanen van de zjde derRomeinen
den zich t0t huurlingen van het buitenland. eene groote eer ten deelviel;zj bleven naTen tjde vankoning AqisI1Iwashunaantal meljk vrj en behoefdenslechtsvriendschapst0t 700gesmolten,zoodatdeongeljkheidvan diensten te beWjzen.Onder de Keizers na
bezit allengsgrooter werd.De pogingen van A u-glzstlt.
nbehielden de Spartanen naauweljks
dien Vorst,om de wetten van Lycgbrg'
.sweder eeneschaduw van hunnevoormaligevrjbeid.
in te voeren,leden schipbreuk.CleômenesIII Onder Tiberiltsmoesten zj hunneregtszaken
streed voorspoedig tegen de Achaeërs (226), te Rome behandelen,en Caracalla vorm dete
schafte de Ephoren af en verbande de voor- Rome twee centuriënvanSpartaanschejongenaamste oligarchen. Nu werden de schulden
gedelgd, de burgers door de opneming van
Perioecen op4000gebragt,de landenopnieuw
verdeeld en de wetgeving van Lyel
grgus hersteld. Ook wilde Cleômenes de hégemonie in
den Peloponnesus en Griekenland heroveren,

lingen. Intussehen bleven in Sparta de wetten
van Lyeurgus't0t in de 5de eeuw bestaan,

zoodatharelaatsteoverbljfseleneerstdoorhet
Christ
yndom werden uitden weg geruimd.
Spartacus, de bewerkel*van den Slavenoorlog en bevelhebberin dezenkrjg (73- 71
), een Thraciër van geboorte,was
en reedswashj nadebelnagtigingvanArgos vöör Chr.

op het punt, zich aan het hoofd te plAatsen te voren soldaat geweest en weggeloopen,
van het Achaeïsch Verbond, toen Antfgozll.
v doc'h nadat men hem gegrepen had,t0t het
Doson,door Aratns te hulp geroepen,in 222 verbljfaan eene schoolvan zwaardvechterste
in den slag bj Sellasia demagtv>nden ver- Capua veroordeeld.Hj Ontsnaptein 73vôör
Jeugdigden Staatvernietigde. Cleo'
menesnam Chr. vandaar met een zeventigtal makkers,

1
J8 Ct
zdày:, een
de vlugt naar Egyvte,en Sparta moest zich bragt bti den Vesuvius Ca)'
overgeven aan AntLgonun, die aanstonds de

Jongste hervormingen ophiefen hetephoraat
herstelde.De Staat voegde zich nu bj het
Achaeïsch Verbond, maar behield voor het
ol'erigezjne zelfstandigheid.De meerderheid
derSpartanen echterheldeheimeljk overt0t
de zjde derAetoliërs;in218kooszjopenljk
departj van dezeen streedmet hen in den

legaat van den praetorP. Fcriliy,
s,eene geduehte nederlaag't0e, deed voorts nog twee

andere legaten en eindeljk den praetorzelf
het onderspit delven, en bragt daardoor te

weeg, datvan alle kanten slaven naarzjn

leger snelden, hetwelk eerlang 100000 m an

sterk was.Daarmedeaanvaarddehjin72den

togtnaar hetnoorden1om hen over deAlpen
Bondgenooten-oorlogtegenPltilippnsvanM ace- naar hun vaderland,Gallië en Thracië,terug
4oaf: en de Achaeërs. De overweldiger Ma- te voeren. Een gedeelte van het leger,dat
cFzlét
fcd (
'
k
211- 207) was de eerste tyran van zich onder aanvoering van Cro qs van hem

Sparta;hj vernietigdehetephoraat,trad op
a!s een onbeperkt heerscher en verspreidde
aan het hoofd zjnerhuurlingen schrik in den
Peloponnesus; ht
j sneuvelde echter reeds in
207 tegen Philopoemen in den slag bj Mantinéa. De regéring van zjn opvolger Nabis
(206- 193) was eene schier onatkebrokene
reeks van oorlogen en een w eefselvan verraderljkcstaatkunde. Eerstkoos hj de zjde

scheidde, werd bj den berg Garganus in
Apulië geslagen,maarzelfbehaalde hj glansrjke overwinningenop de consulsCn.Zezlfllff.
ç
en L. Gtzîîïv.ven sloeg den proconsul C.6Wy-

si'
tts bj Mutina. Nu evenwel werd hj door
zjn leger, door zucht naar buit ontvlamd,

gedw ongen, weder naar het zuiden te trekken.Te Rom e belastte m en daarop in 71 den
praetor M . .ziïcizlï'
?x.s Crassr.m et het opperippus, ver- bevel. Deze slaagde er in, Spârtacus op den
van Rome1 daarna die van P hil'
bond zich hierop weder metI'laminin'lu tegen zuidwesteljken uithoek van ltalië te ouasinPhilèpus,trotseerdevervolgensdeRomeinen gelen. Laatstgenoemde baande zich wel is

en deed Spartabjdenvredevan195deLaco- waarmetdapperheid een weg doorde vjan-

nische kuststeden verliezen.Nadat Nabistlopr deljkegelederen,maarnu werdeen gedeelte
de Aetoliërsvermoordwas,voegdezichSparta van het leger, dat zich w ederom van hem

door den invloed van Philopoemen weder bj verwjderd had,geheel en alvernietigd en
het Achaeïsch verbond,maar dealoude haat hj zelf, nadat hj reeds eenige voordeelen
der Spartanen tegen de Achaeërs bleef be- behaald had,door zjne onderhabbenden tot
staan. Een opstand in 191 werd door P hilo- een strtjd genoodzaakt,waarin hj meteen
poemen m et spoed gedempt. Toen Spartain grootdeelderzjnensneuvelde.Menvermeldt,
188 op nieuw afvallig werd en zich onder de
bescherming der Romeinen stelde,rukte PMlopoemen voör
' de stad, deed de aanleggers
van den opstand teregtstellen,sloopte de mu-

dat in deze worsteling 60000 slaven gevallen
en 6000 gevaugen genomen en aan den heir-

wegtusschen Romeen Capua gekruisigdzjn.
Toen Pomppàs uit Spanleterugkeerde,verren en verwjderd: de vreemde soldaten en nietigde hj de overbljtbelen van het leger

de onder de burgers Opgenom en lleloten. der slaven.
Sparta moest zich nu onderwerpen aan
Spartium L.of Sarothamnns,zie Brem.
Achaeïsche instellingen, en Romebleefrustig
Spat(De)isbj paarden een tegennatuurtoezien,hoe de Achaeërsen Spartanen elkan. 1jk knobbelachtig uitwasder beenderen,die
ders krachten vernietigden, totdat de Juiste het kniegewricht van hetachterbeen zamentjd t0teen aanvalgekomen was.Na dever- stellen, vooral van het scheenbeenhoofd.
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Meestal heeft het de grootte van eene hazel- zjn:kaneel,muskut
nnot,foeliejkruidnaqels,
noot,maar n0k weleens die van een hnen-

peper,Spaanscheyeper,Cayenne-peyerjvanlolle,

der-ei.Datgebrek Bchjntgewoonljk een ge- cardamom ,en s0Ja,- voortseenlgeEuropevolg te wezen van geweldige uitrekking der sche gewassen zooals:anjs,venkel?karwei
gewrichtsbeenderen,die aan hetkniegewricht en koriander.Omtrentnagenoeg ald1e specezjn vastgehecht.Daardoorwordendebuitenste rjen zjn in de daaropbetrekkeljkeartikelen
zelfstandigheid van het been en hetbeenvlies nadere bjzonderheden medegedeeld.
beleedigd, en ontsteking veroorzaakt er een
Speeht (Picus L.4 is de nM m van een
vermeerderden aanvoervan vochten.Hierdoor vogelengeslachtuitdefamilieder'
Pjltongigen
wordt de overtollige beenstofnaar de opper- (Sagittilingues)en uitdeordederKlimvngelB
vlakte van het been gevoerd.W anneer nu (Scansores). Het onderscheidt zich dopreen
een paard met één of meer spatten zich na vrjlangen,krachtigen,meeBtalpyramidalen,
een tjdvanrustbeginttebewegen,schuiven aan de punt afgeknotten bek, ovale, met
de zaehte deelen over die uitwassen en dit kleinevedertlesbedekteneusgaten,eenelange,
veroorzaakt pjn,zoodat hetkreupelt.Komt wormvormige,kleverige long meteenehoorndat gebrek aan beide achterbeenen voor,dan achtige, van weerhaken vnorziene punt,een
hinkt het niet, maar looptstjf,totdathet wigvormigen, uit stjve vederen zamenqebegint warm te worden.De spat ontwikkelt stelden staart,bj hetklimmen t0tBteund1ezich meestalbj Jonge paarden,tusschen het nende,middelmatig groote vleugelsen 2 naar
3deen 6delevensjaar.- Gaateenig werk in achter en 2 naar voren geplaatste teenen.De
den beginne gebrekkig, maar later met ge- spechten leven in de bossehen,klimmen bewenschte vlugheid, dan pastmen hierop bet hendig tegen de boomen op en vliegen met
spreekwoord we1eenstoe: pDe spatten wor- rukken. Zj leven van inseden, vooral van

den warp''.
Spaventa (Bertrando), een Italiaansch
wjsgeer, geboren in 1817 in een dorp der
provincie Chiéti, beoefende met jver de
Duitsche taalen wjsbegeerteen zochtdeze
laatste in behoorljk verband te brengen met
de Italiaansche.In 1859 werd hjhoogleeraar
in dewjsbegeerte aan deuniversitdtte Mö-

h
outbedervendelarven,diezjmethunstevijen
bek uit de boomen pikken,en dit geschledt
met zooveelkracht,dat men het op aanmer-

keljkenafstand hoorea kan.SommigebuitenN

z?/

flosofla Italiana (1860)'',waarin hj deovereenkom st aanw ees tusschen de denkbeelden
van Kanten dievanRosminé.Nadathjvoorts
zjn pcarattere e sviluppo della ilosofia ltaliana (1860)'' in het licht gegeven had,erlangde hj in 1861 een hoogleeraarsambt te
Napels,waarhj bj voortduring werkzaam is.
Ztjne clericale tegenstanders beantwoordde
hj in zjne rprolusioue e introduzione alle
lezioni di flosgfla nella universitâ di Napoli
(1862)'',en kortdaarnaverseheen zjnvoortreffeljk boek : pLa fllosofia di Gioberti(1863):'
.
Voorts schreefhj:rLeprime cateyorie della
logica di Hegeï (1864)'51- rspazlo e tempo
nella prima forma de1 sistema di Gioberti
(1867)'', - pI1concetto de1 opposizione e lo
Spinozismo(1867)'',- pLascolasticaeCartesio
(1867h'',- rsaggidicritica ilosofla,politica
e religl
'osa (1867)'', nPrincipi di qlosf
lfa
(1867)'', - ppaolgttismo,positivismo,razio-

nalismo (1868)' - rstudisull'eticadiHegel
(1869)5'- rldealismo erealismo (1814)'' en rLa legge delpiu fbrte (1874)''.T0tviermaaltoe werd hj atkevaardigd naarhetParlement.- Zjn broederk
%ilrio legdezich desgeljkst0eop de Duitschewjsbegeertejdoch
begaf zich later op het veld der politiek en
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De specht.

landsche soorten echtervoedenziehsaetvruch-

ten en zaden.Zjbroedeninholenvanboomen,
waarin zj 4 of5glanzig-witteejeren leggen.
Het geluid,dat sommige soorten maken,ge-

ljktop een schaterend gelach.Men kentvan

it geslacht omstreeks 200 soorten.In 0ns
waseenigeq tjdministervanoyenbarewerken. d
Specerk noemt men eenlge prikltelende Vaderland vindt men daarvan Blecbt: een
zelfstandigheden, die t0t toespjs gebezigd vjftal,nameljk:degwa,
rteedcAf(P.martiug),
worden, inzonderheid kruiderjen ot
'voort- geheelzwartmeteeneroodekuit'
,terwjlbj
brengselen van het plantenrjk. Dezewor- hetmannetle00k hetvoorhoofdendescheëel
den vooral aangevoerd V;n de Molukken, rood zjn,- degroeneeec/zf(P.viridis),bj
o0k w e1 den naam dragen van
die deswege

0ns de meest algemeene, met een groenen

Speeerj-eilanden. De voornaasaste specerjen rug en een groenaehtig gelen ofgrjzen hal:
18*
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en buik,metrooden schedel en kuif en eene tjd werd Batavia dûor 120000 Javanen beknevelvlek, die bj het mannetje rood,bj legerdj maar de onzen verdedigden zich zo0
hetwjfje zwart is,- degroote,middelste dapper, dat hèt beleg den lsten November
en kleine àplfespeel
tt(P.majûr, medius en werd opgebroken.Voortssloot Speeksverschilminor),die zwart en witgevlektzjn,met lende verbindtenissen met den Koning van
roode vederen in den nek ot'op den schedel Ternate,deed in 1622afstand van hctbewind
en aan den snuit.Bjgaandeafbeelding is die en keerde naar hetVaderland terug.
van de middelsteIpFlfe npeeltt.
Spectraal-analyse noemt men een 0nSpecisca noemt men in de geneeskunde derzoek Van het speetrum (zie Klenrenleer),
zoodanige geneesmiddelen,die metvruchtt0t nameljk:van een door eenig ligchaam uitgebestrjding van eene bepaalde ziektekunnen straald ot'er doorheen gestroom d licht,met
w orden aangewend.De natuurgeneesleer van het doel, de stoFeljke gesteldheid van dat
Rademaeher berust op het gebruik van speci- ligchaam teleeren kennen.Vasteengloejendica.Bj denvooruitgang derwetenschapver- vloeibare ligcham en geven een eenvormig

minderthetaantalspecifca,daar zij0nsmeer speetrum :terwjlhetspectrum vangloejende
en meert0tde oorzaken derziekfeverschjn- gassen ult lichte ljnen of strepen bestaat,
selen doet doordringen en de middelen aan- wier plaats,aantalen kleureigenaardig zjn
wjst,om deze wegte nemen.Toch bestaan voor iedere zelfstandigheid. M en behoeft dus
erm iddelen,die den naam van speciica ver- een ligchaam ,datmenonderzoekenwil,slechts
dienen, zooals de chinine tegen zuivere tus- in eene niet lichtgevende vlam van voldoende
schenpoozende koorts.
warmte te brengen,om daarna zjn spedrum
Speckbacher, een der aanvoerders van door middel van den spectroscoop te onderden opstand in Tyrolin 1809,werd geboren zoeken.Deze methode onderscheidtzich door
d
en 13den Julj 17670l!eenehoevetusschen eene verbazendegevoeligheid;men heeftdaarInnsbruck en Hallen hleld zich vooralbezig door elementûn ontdekt (rubidium ,caesium

metde Jagt en den landbouw.A1seen der
vrienden van AndreasA'
q/àr overrompeldehj
op den 12den April 1809, den dag,waarop
de bevolking opstond, het Bejerrche garnizoen in Hall, nam met den w aard uit de
Kroon aldaar,Joseplt&zwll,devanInnsbruck

enz.), waar men ze te voren niet eens had
vermoed.Zelt'
seen halfmillioenstedeeljzer

kan m en door m iddel der spectraal-analyse
ontdekken. Eene vlam ,w aarin zich natrium gaS bevindt, is kenbaar door een spectrum

meteenezeerlichtegeleljn.Laatmen door
komendeBejerschekavalleriegevangen,streed die vlam het lichtvan een gloejend vastof
dapper in de gevechten van 25 en 29 Mei! vloeibaar ligehaam gaan, dan ziet m en het
waardoor Tyrol zjne vrjheid verkreeg,btl eenvormig sped rum van dit laatste m et de
de blokkade van Kufstein en de ontm oetingen natriumljn in zwartekleur.InhetZonnespecvan 4, 6 en 7 Augustus,met een tienjarig trum ontwaart men een groot aantalzwarte

zoontje aan zjne zjde,en in den slag aan ltjnen (ljnen van I'
raunltofer),welkemetde
de lsel op den 13den Mei,waarnahj voor lichte ljnen van vele bj 0ns aanwezige elem
e
nt
en
naauw
keuri
g
overeenkomen. Daaruit
den maarschalk Lefebvre Tyrolmoestontruimen. Nadat o0k de bergstreek van Salzburg volgt,datdez0n eenvastofvloeibaargloejend
w as opgestaan, verwierf Rpeekbacher in Sep- ligchaam istdat zjn lichtdooreendampkring
temberbj LoferenLuftensteinaanmerkeljke heenzendt,waarin zich de bedoelde elem enten
voordeelen,maar werd den 16den October bj bevinden. Op dergeljkewgze heeftdespecMelleck geslagen, waarbj zjn zoon in ge- traal-analyse 0nZe kennis van den aard der
vangenschap geraakte.Speekbachervlngttetoen vaste sterren, com eten, nevelvlekken enz.
van den eenen A1p naar den anderen,ver- aanmerkeljk uitgebreid.Ook de donkere abborg zich eenigentjdineenegrotondersneeuw sorptiestralen op een lichten grond,w elke geen js,en bleef daarna zeven weken in een kleurde ligchamen in het spectrum van er
stal opgesloten, waarna het hem eindeljk doorheen stroomend dag- of lam plicht doen
den loden M eigelukte.het gebergte te over- ontstaan,zjnkenmerkendvoordenscheikunschrjden en W eenen te bereiken.Hieront- digen toestand dier ligchamen. De spectroving hj hetpensioenvan kolonelendenlast, scoop kan 0ok dienen om de vervalsching van
de Tyroler volkplanting in het banaatTemes- sommige stofen aan den dag t+ brengen,
var te besturen. Na het uitbarsten van den alsmede om de gel'
ingste hoeveelheden bloed
pobe
ren.
Di
oorlog in 1813 begafhj zich wedernaarTyrol, op
B'
ante
sens)
staa
ttwerktuig (nameljk dat van
bewees er uitmuntende diensten en zag zich
hoofdzakeljk uitcen prisma
bevorderd t0tmajoor.Hj overleed te Hallin m et een drietal daaromheen geplaatste bui18Q0.

zen,één v00r het 00g van den waarnemer,

generaalvan Nederlandsch Indië,wasgeboren
te Dordrecht en vertrok in 1609 a1s onderkoopman naar Indië,werd opperkoopman in
Japan, keerde in 1621 naar Batavia terug,

stof, en e0n voor eene schaal'ter bepaling
van de plaats der strepen.Door eene zamenvoeging vanflint-encrownglasheeftm enechter
ook spectroscopen vervaardigd,welke uitééne
buis bestaan, zooals de zakspedroscoop van
Browning.
Speculatie of bespiegeling noemtmen de
werkzaam heid van den geest,die zich boven

Specks (Jacques), zevende gouverneur- één voor #h:et licht van de te onderzoeken

enwerd erbuitengewoon1idvandenRaadvan

Indië.In 1627 zellde hj naarhetVaderland,
doch begaf zich in hetbegin van 1629 weder
naarIndië, waar hj in hetlaatstvan dat

jMr optrad als gouverneur-generaal.In dien den kring derzintuigeljkewaarnemingenver-
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heft en 00k zonder deze, enkeldoornadenken t0t den oorsprong, den aard en hetverband der dingen zoekt dgor te dringen.D e
W eg derspeeulatiew ordtdoorstelselbguwende
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en bevordert door de ptyaline de omzetting
van het onoplosbare zetmeel in nplnsbare
dextxine en druivensuiker.- Aan eene zie-

keljke vermeerdering derspeekselafscheiding
tmen den naam van .
veekselvloed (salivaYvjsgeeren doorgaansbewzandeld!vvanneerzj geet'
zich m etda resultaten der ervarlng niet kun- ti
o,ptyalismus).Dezekomtmin ofmeervoor
nen vergenoegen.- M en geeftden naan van bj alle ontstekingstoestanden van hetsljmspeoulatie 00k aan hetbedrjfvan den koop- vliesvanden mondqvoorts bj de aanwezigman, die bj zjn koopen 0t'verkoopen met heid vanzweren,vooralbjkanker,bjverlameene vermoedeljkerjzingofdalingzjnerwa- ming van deaangezigtszenuw eninzonderheid
bj een overlnatiggebrlzikvankwik.Bepaalderen
Ste radeqaat.
pee (Frledrieh von),een Duitsch dichter ljkljdenzulkepersonenaanspeekselvloed,die
uithetadelljk geslacht SpeeroAlLanyenfeld, veel metkwikpraeparaten m oeten omgaan of
werd geboren in 1b91 of1595 teKaiserswerth kwikdamyen inademen,zooal
sdewerklieden
aan de Rtjn,trad in deOrde derJozuïeten in kwikzllvermjnen en spiegelfabrieken.O0k
het
i
nne
me
n
van
kwi
kpr
ae
pa
r
aten doet alligt
en studeerdete Keulen in dewjsbegeerteen
godgeleerdheid.Op lastzjner ordebegafhj speekselvloed ontstaan. Zwakke, slecht ge-

zich in 1627 naar Franken,oln er ter dood voede menschen worden er e0r door aangeveroordeelde heksen en toovenaars ter straf- tastdan sterke en goed gevoede.Voartswordt
plaats te vergezellen.D ientengevolge bestreed speeksel
vloed gewekt door het çebruik van
hj in zjne pcautio eriminalis siveliberde een afkookselvan folia Iaborandl of van het
processu contra sagas''metkrachthetheilloos daarinaanwezigealkaloïde(pilocarpine).Speekgeloof in heksen en toovenaars. Later werd selvloed is echter geen gevaarljk verschjnsel
hj naarW estfalen gezonden,om er dePro- en w ordttegengegaan door een gedurig spoetestanten tertlg te brengen t0t den schootder len van den mond m et eene oplossing van
R.Katholieke Kerk.Hj overleed te Trier ehloorztlre of overmangaanzure kali enz. Is

den ldenAugusttls 163G.Zjn p'
rrutz-Nachti- hj echter een gevolg van kwikzilververgiftigall'' eene verzameling van geesteljkeliede- ging, dan moet deze laatste metde daartoe

ren, in 1649 in het licht versehenen en op voorgeschreven middelen worden behandeld.
nieuw uitgegeven door Simroek in 1875,beSpeelkaarten zjn langwerpig-vierkante
hoort t0t de beste voortbrengselen der Duit- bladen van cartonpapier, w elke op de eene
sche letterkundein de 17deeeuw.00k sehreef zt
jdemetfiguren van bepaaldebeteekenisbe-

hj een mGuldenes Tugentbuch (1647 en la- schilderd zjn.Een zokeraantalvandezebladenvormteenkaartspel,waarmedemen velerlei
terl''metfraajeliederen doorweven.
Speeksel (saliva) noemt men de in de hazard- en gezelschapsspelen uitvoert. M en
mondholte aanw ezige vloeistof, een mengsel vermeldt,datde eerste sporen van speelkaarvan mondsljm methetafgescheiden vochtder ten te vinden zjn bj de Chinézen.Voorts
drie paren speekselklieren.Hetspeeksel rea- bezigde m en reeds vöör de 14de eeuw in

geertalkalisch enbevatdoorgaans1/:0/0vaste Spanje,Frankrjk en Italiëtarokkaarten ttabestanddeelen.Tot deze behooren speekselstof roccfi
) t0tvogrspelling der toekomst; deze
(ptyaline) en rhodaankalium. De eerste is bestonden uit Q1 genommerde kaarten, een
eene nog niet naauwkeurig bekende,metal- harlekjn en 4ridders.Vermoedeljk warenzj
kaliverbonden oryanischegiststof.De speek- van Arabiychen oorsprong en door de Saraceselafscheidende klleren zt
jn debeideûorspeek- nen of Israëlieten in Europa gebragt.Naar

aanleiding der tarokkaarten heeft men in de
14de eeuw de kaarten m etvier kleuren VO0r
het kansspelvervaardigd!en de legende verm eldt, dat Jaegwemln Gris.gozlwelr de eerste
speelkaarten geschilderd heeftvoorden krankzinnigen Karel TV , koning Van Frankrjk.
Vandaar hebben zieh de syeel
kaarten over
se1 ontstaan. Middelljk wordt die afschei- geheel Europa verspreid; zp stelden 4 komding ook door den nervustrigem inusbevor- agnieën soldaten voor,elkein eeneafzonder-

selklieren, de beide onderkaaks-en de beide
ondertongklieren.Opdeafscheiding van speeksel hebben de zenuwen grooten invloed.Er
loopen takken van de sympathische zenuw en
van de aangezigtszenuw naaxde speekselklieren, en eene prikkeling dier zenuwen doet
aanstonds eene sterkere afseheidingvanspeek-

derd. De hoeveelheid speeksel, bj een v0l- ljke kleur gekleed,met een vaandrig (aas),
w assen m ensch in een etm aal afgescheiden, 8 soldaten (2- 9), een knecht, een stalmees-

wordt geschatop 11/:Ned.pond.Eenevermeerderde syeekselafscheidingOntstaatmeestal
doorprikkellng der smaakzenuwen doorm iddelvan in de mondholte gebragte spjzen,-

ter,eene koningin en een koning.Op deoude
Fransehe kaarten heetteklavervrouw Ar-qine,
eene letterkeer van Regina,en stelde M aro

van2w/0l,degemalinvanKarelFff,voor,-

voorts doorprikkeling van de gevoelszenuwen ruitenvrouw kaeltel, waarmede Auqneu derel,
dermûndholte,vandereuk-en maagzenuwen, de minnaresvan dien Vorst,werd bedoeld,wjders door hetkaauwen en spreken,als- schoppevrouw Pallas ofJeanne #'drc,- en
mededoordevoorstellingvan smakeljkeBpj- hartenvrouw Jwdlth', waarmede Isabetla r@>

zen,en eindeljk door bepaalde geneesmidde- Bee
qeren Nverd aangewezen.Onderden naara
len.Hetspeekselvervulteenebelangrjker0l van Daz,id wasschappenheerKarelTAff,harbj de spjsvertering:het lost vele zelfstan- tenheer Karel FT ,ruitenheer Caesar en kladigheden der voedingsmiddelen op,vermengt verenheer Alexander, en de 4 schildknapen
qier,Laneelot,ZcF
zireen
sichmetdroogespjzent0teenvochtigenbrj (boeren) werden Oe
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eeefe genoemd. De vier kleuren vertegen- zlger, geboren in Mei 1827 te Jordans bj
woordigden de vier standen, nameljk harten Ilchesterin Somerset,vattehetvoornemen0pj

de gegteljkheid9klaveren den burgerstand, zich naardebronnen vandeNjltebeqeven,
ruiten de wapenknechten en schoppen den en trok in 1854 metBwrton doorSomall-land,
adel.In plaats van die vier onderscheidingen waarhj doorde inboorlingen zwaargewond
bezigden dg Italianen,Spanjqarden en Portu- werd. In het daarop volgende Jaarnam hj
gézen v (bekerslj denar% (muntstukken), deel aan den Krim-oorlog, en later(1857bantoni(stokken)en npadLzwaarden.Gooche- 1859)vinden wj hem metB-ton wederin
laars gebruiken voortsde kaarten t0thetv0l- Afrika, waarhj in Julj 1858 hetUkerewebrengen van allerlei toeren en de kaartleg- of'Victoria Nyanza-meer ontdekte.Met O ant
sters om daaruitaan ligtgeloovigen de toe- ondernam hjln 1860 van Zanzibareen nieukomstte voorspellen.
wLn togt, zoodat hj in 1863 Gondokoro beSpeelm an (Cornelis Jansz.),gouverneur- reikte en overtuigend aanw ees, dat de W itte
generaalvan Nederlandsch-Tndië, geboren te Njlin bovengenoemdMeerontspringt.PeterRotterdam den 3den Maart 1628, kwam in mann heeft in zjne pMittheilungen''de ver1645 in ondergeschikte betrekking teBatavia,
dpch klom spoedig op en 'ras van 1655 t0t
1663 boekhouder.generaal.Daarna werd hj
gollverneur van de kustvan Coromandel,bela8tte zich voortsmet eene expeditie tegen de

Macassaren,welke hj in 1667op eeneroemrjke wjzeten einde bragt,en werd in 1674
raad van lndië.Hjpnderscheiddezich daarop

in den 00rl0g, die op Java uitbarstte, zag
zich in 1678 benoemd t0tdirecteur.generaal,
besmette zjne groote talenten dooreen 10sbAndig gedrag,doch werd niettemin in 1681
gouverneur-generaal. Van den tjd van zjn
opperbestuur valt weinig merkw@ardigs te
verm elder.Hj overleedden4denJanuarj1684
en &verd zaetgrooten luisterteraarde besteld.
Speelruim te noemt men in de krjgskunde hetverschilvan middelljnvan de ziel
van een gescbuten van die van hetprolectiel,

dienste dier ontdekking aan Speke toegekendj
en zp
** Nverd later door het onderzoek Van
Ges.
qibevesti
yd.Spekekwam den 15denSep-

tember 1864 lnEngeland opdeJagtdooreen
noodlottig schot om het leven Ht
jschreef:
rJournal of the discovery of the source of
the Nile (18C3,2 dln)''.
Speksteen (steatiet) is de naam eener
delfstofuit de klasse der waterhoudende geolieten en vormt de cryptokristalljne varieteiten van talk. Mratmen a1s speksteenkristallen beschreven heeft,zjn valscheofachterkristallen van kw arts, dolomiet, spinel enz.
Deze massa's zjn veelalnier- ofknolvormig,
wit metroode,groene ofgele tinten,slechts
op de streek glinsterenden doorschjnendaan
de kanten.Zj zjn vetachtig op hetgevoel,
maar kleven niet aan de tong. De geringe
hardheid (1,5)der ongegloeide stof, klimtna
het gloejen zoozeer,dat men er4lasmede
krassen kan.Zjn soorteljk gewigtln 2,6 tot
2,8.Speksteen is een magnesiumsilicaat, op
dergeljke wjze zamengesteld als talk. Het
vormtbijGöpfersgriin,nietvervan W unsiedel
(Fichtelgebergte),eenelaagtusschenglimmerlei

alzoo de ruimte die bj hetinbrengen van het
prolectielrondom ditlaatstebljftbestaan.De
speelruimteiswegensdeaaneljmingvolstrekt
noodig bj vôôrladers.Haarbedrag heeftintusschen een belangrjken invloed op deaanvankeljke snelheid van het prolectiel,op de
Juistheid van het schot en op de duurzaam- ellgranlet,en deze beide gesteenten gaanaan
de grenzen in speksteen over, - een verheid van den yuurmond.
Speenkruld (Ficaria Z.)isde naam van schjnsel,datn0g nietduideljk isverklaard.
een plantengeslacht uitde familie derRanon- Daarenbogen vindtmen speksteen bj Lowell
kelachtigen. Het ondergcheidt zich door een in Massachusetts en bj Briançon.Het wordt
3-bladigen1 afvallenden kelk, 8 of 9 bloem- op de draaibank verwerkt t0t pjpekoppen,
bladen, Van binnen Mn den voet met e0n stoppen enz.00k kan men er mede teekenen
schuble voorzien en velezamengedrukte,stom- op laken,zjdeenglas,terwjlhettevensdient
pe zaden.In 0nsVaderland vindtmen ranon- tot het verwjderen van vetvlekken,t0t het
kdllcAfk npeenkrnid (F.ranunculoïdesZ.),dat poljsten van spiegels,enz.Van geheelande-

algemeen in weiden,op bleekvelden en lanqs
wegen voorkomt en reeds in Maarten Aprll
zjnegoudgele bloemen en heldergroene bladeren vertoont.Dezelaatstezjn rondachtig,
aan den voet hartvormig ingesneden,onregel-

matig gekarteld, van vrj lange bladstelen

voorzien en eenigzinsglanzig.Ditgewasheeft
onder de aardenietalleen wortelvezels,maar

o0k rolrondeofpeervormigeknolletjes,terwjl

het op vochtige plaatsen in de oksels der

ren aard is het Cl
inhcke speksteen ofbeeld-

dfddz
i(agalmatoliet).Ditiseenleemachtiggesteente,waarvan men in China allerleiafgodsbeeldjes,vazen, kommen, doozen enz.Vervaardigt.
Spel (Het) is een bedrjf,hetwelk hoofdzakeljkdientt0tontspanningenverstroojing,
soms 00k tot ontwikkeling ofversterking des
ligchaams.Een doelmatig qekozen spelheeft
als afwisseling van ernstlge en moejeljke

bladeren o0k bolrondeknolletlesdraagt.Deze bezigheden, vooral van die des geestes,een
zdn rjk aan zetmeel,maarbevatten tevens heilzamen invloed. Men neemt daaraan geeen scherp begingel,zoodatzj nietgenuttigd woonljk deelmetanderen.Hetspelisinzonworden. De bladeren gebruikt men w eleens derheid van gew igt voor hetaankom end geals soepgroente.
slacht;Jongens en meisles hebben hunne geSpeer ofspéen;zie Lann.
liefkoosde syelen,en deze zjn gewoonljk
Bpeerhaai ofdo-nâaa'
%,zie Raai.
verachillend ln de verschillende Jaargetjden.
Speke (John Canning),een Engelseh rei- Het knikkeren, hoepelen, spelen met den
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bal,oylaten van den vlieger enz.geschiedt vrjzinnige opvoeding,werd eerstciviel-ingegeenszlnstegeljk?maariederspelheeftzjn nieur,daarnadagbladschrjveren medewerker
bepaalden tjd. waarop het a1s bj instinet aan den pEconomist'' den pW estminster''en

wordt ter hand genomen.H et spelen is voor
de kinderen een heilzaam werk,eeneoefening
van de zintuigen,van de ledematen,van het
verstand, van de verdraagzaamheid,een ontw ikkelen van gepaste eerzucht en van het
gevoel van regt.D at is door de ervarenste
opvoedkundigen erkend,voflsaldoprP estalozzi
en F röbel. Men heeft dan O()k kindertuinen

Edinburjh Review''en andere tjdschriften,

en eindelpk stichtervan een eigen wjsgeerig
stelsel,dat hj met den naam van evolutieofontwikkelingswjsbegeertebestempelde.Zjn
eerste geschriftvan eenig belang was:psocial

Statics(1848- 1868)/'.In 1860 begonhtlnaar
hetvoorbeeld van Comteeenereeksvanwjsgeerige werken uitte geven, waarin hj de

in menigte doen verrjzen, waar gelegenheid beginselen derbiologie,psychologie,sociologie
bestaat voor verschillende spelen. Vorderen

en moraal wilde ontw ikkelen. Daarvan ver-

de kinderen in leeftljd,dan wordthetkinder- schenen:qprillciplesofbiology (1865,2d1n)''
syel vervangen door de gymnastiek.Totde
DPrinelplesofpsychology(1850,2dedruk
elgenljke spelen der volwassenen behooren 1871- 1872, 2 dln)', - en pprinciples of
o.a.het bal-, kolf-en kegel-spelen betbil- sociology (1874,2 dln)''.Daarenboven leverde
Jart, welke men spellln van beweging z0u hj: Essays,scientifc,politicaland speculakunnen noemen, - alsllïede de spelen van tive (1857,2 d1n;2dedruk 1868;dl3,1874)9',
rust, zooals het damt en schaakspel en de - pDeqcriptive sociology (1873- 1874, 3
verschillende fi
:jne,kaartspelen.Hazardspelen dln)''
,- en nStady of sociology (4dedruk
rekenen wtj nlet onder de spelen.Den naam 1875)''.
van spelgeet
'
tmen eindeljik aan de uitvoering
Spener (PhilippJacob),devadervan het
vaneen tooneel of muziekstuk.
Piêtismus,werd geboren den 13den Januarj
Spelt, zie Tarwe.
1635 te Rappoltsweiler in den Opper-Elzas,
Spenoer.Onderdezennaam vermeldenwj: wtjdde zich te Straatsbnrg aan de studie der
Geory Jt)
l,
z?,graat'Spencer,eenjverigboe- godgeleerdheid, was in 1654- 1656 huis-onkenminnaar, geboren den lsten September derwjzer van twee Prinsen pit het Huis
1758.Hi
j studeerde te Cambridge,werd ef
arst Pfalz-Birkenfeld en bezocht na 1659 de unilid van het Lager,later van hetHoogerH uis, vereiteiten te Basel,Genève en Tiibingen.In
in 1794 eerste lord der Admiraliteit,vervol. dien tjd gevoeldeht
jzichvooralaangetrokken
genjlstaatssecretaris voor Binnenlandsche Za- door de geslachtswapenkunde (heral
diek)en

ken, en overleed den loden Mei1834.lIj schreef: pllistoria insignium (1680)' en rlnwas de stichter van de grootste private boe- si
gnium theoria(1690)'',waardoorhjdegrondkerj in Europa.Reeds het gedeelte,dat zich slagen legde voor eene wetenschappeljke bete Althorp, het familiekasteel der Speneers, handeling der heraldiek. In 1663 werd hj
bevindt, telt 45000 deelen, w aaronder men

predikant te Straatsburg, in 1664 dodor in

vele zeldzame werken, btjv.meer dan 1000 degodqeleerdheid en in 1666 seniordergeeswiegedrukken,aantreft.O0k verzamelde hj teltjkheld te Frankfort aan de Main. Hier
eene menigte scllildert
jen. Een en ander is begon hj, doordrongen van het besef,dat
door Diddin in de rBibliotheca spenceriana hetChristeljkgelopfonderdeletterknecbterj
(1814,4 dlnl' en in de pAedes Althorpianae bezweek,van 1670afinzjnhuismeteenigen
(1822,2 dln)''beschreven.
uit de gemeente stichteljke vergaderingen
Joh,n CAtzrl:.:, graaf van Spencer, een (collegia pietatis)te hotlden,diein 1682 naar
zoon van den voorgaande en bekend onder eenekerk werdenverplaatst.ztlnehervormingBden naam van lord Altltorp.Hj werd gebo- gezinde gevoelensom trentdeKerk openbaarde
ren den 30sten Mei1782, studeerde te Cam- htl in zjne ppia desideria oder herzliches
bridge, wel'd in 1803 1id van het Lager
Huis en bekleedde onder I'oœ en Geennille de

betrekking van lord van de schatkist.llj behoorde tot de partj der W higs.ïn hetministérie Grey werd hj kanselier der sehatkist
(1830) en ztjn gezag in inanciéle en staathuishoudkundige zaken was zeer groot.O0k

Verlangen nach gottgefâlliger Besserung der
wahren evangelischen Kirche (16754nleuwe

druk 1846)''en in ztjne rrAllgemeine Gotte8gelahrtheit (1680)'', waarb/ ht
J later zjne
DTheologische Bedenken (1700- 1702,4 dlnl''

voegde.De groote strjd over hetPiêtismus
was reeds ultgebarsten, toen Spener zich in

bragt hj in 1833 in het Lager Huis de Ier- 1686 tot opperhofprediker te Dresden zag be-

sche reformbill ter tafel,die echter onéénig- noemd.In dit land,sedertde aanneming der
heid verogrzaakte in den boezem van het rFormula concordiae''de hoofdzetelderscho-

Kabinet.'
l'
oen htj in 1834 na hetoverljden
zjns vadexs lid werd van hetHooger Hui:)
moest htjzjn ambtals kanseliernederlegren,
waarna hj zich aan den landbouw wjdde.
Hj overleed den lstenOctober 1845,waarna
zjne titels en goederen overgingen op zt
la
broeder Inrederiek,die desgeljkshoogestaats-

lastiekeregtzinnigheid,bejverdehj zich,de
kateehisatie en confrmatie in te voeren.
Nadathj echtermetdetheologischefaculteit
te Leipzig en later 00k met den keurvorBt
Jonan Gdpr.g III in botsing gekomen waB,

vertrok hj in 1691 als proost en inspector

der St. Nicolaï-kerk en als asseBsor van het
betrekkingen bekleedde en den 27stenD ecem- consistorie naarBelljn,waarhj zjn arbeid
ber 1857 overleed.
onder voortdurende aanvallan van de zjde

Herbert Spencer, een Engelsch wjsgeer, derorthodoxe Lutherschenvoortzette.Terwjl
gebQren te Derby in 1820.Hj ontving eene hj grooten invloed had op de iq 1694 te
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Halle gestichte universiteit, deed de theolo- geven (1590) en opgedragen aan Eloabetk,
gisehe faculteit te W ittenberg door professor diededaarinvoorkomendevleitaalmeteenjaarDeutsekmaneeneljstvan 264afwjkingenvan geld Van 50 pond sterling beloonde.De v0lSpener van de leer der Kerk opmaken,en gende drie boeken verschenen in 1569.H 0e-

het gelukte laatstgenoemdeniet,zjnetegen- veelde dichter van de anderehelftvan zjn
standersdoorzjnepAufrichtigeUebereinstim- werk voltooid heeft, is ons onbekend,daar

mung mit der Augsburgischen Confession'' het handschrift op zee is verloren gegaan.
t0tzwjgen tebrengen.Hj overleedden5den Intusschen is n0g een fragment van twee
Februarj 1705, en o0k na zjn dood werd zangen voorhanden. Men mag voorts niet
de strjd n0g t0t in hetmidden dier eeuw ontkennen, dat de vinding en de gloed der
eerste drie boeken reeds in het volgende
voortgezet.
Spenser(Edmund),eenberoemdEngelsch drietal verm inderen. Hoew el aan de rFairy
dichter, geboren te Londen in 1553,was de Queen''alleeenheid ontbreektendeallegorie
telg van een aanzienljk,maaronbemiddeld aan dit gedicht eene zekere eentoonigheid
geslacht, studeerde aan Pembroke College te geeft, munt het uit door stoutheid van conCambridge, werd in 1580 secretaris van den ceptie en door welluidendheid van taal.Bj
stadhoudervan Ierland,lord Grey,maardong den opstand der Ieren in 1598 onder lord
na zjn terugkeer te vergeefs naar eene be- Tyrone verhiefzich de volkswoede o0k tegen

trekking aan hetHof,zoodathj de H0fka- Spenser wegens onderdrukkingen, welke hj
balent0tonderwerpmaaktevan zjn gedicht: zich als sheriF v0n 'Cork zou v6roorloofd
%MotherHubbard'stale''.Menmeentechter!dat

hebben.Het kasteelKilcolman werd aanse-

hjeerstroem verworvenheeftdoorzjngedlcht: vallen,endedichterontsnapte metzjnhtlls-

Theshepherd'scalendar''.In ditlaatstevindt gezin ternaauwernood naar Londen,en overmen e0n0 reeks Van herdersdichten, die in leedaldaarden 16denJung1599.Zjnstofeljk
1Q groepen of maanden geranjschikt zjn. overschotwerdin de W estminster-Abtdj bjEvenalsinderBucolica''van VirgIli'as,spreken gezet, Yvaar de gravin Dcrset te zjner eere
de daarinvoorkomende personen overdemerk- een gedenkteeken deedverrjzen.Behalvegew aardigste onderw erpen van ûe zedeleer,van noemde werkenleverdehjsonettenenhymnen,

destaatsbelangenenz.,waarbjhooggeplaatste enin zjnepEleçy ofAstrophel''verheerljkte
waardigheidsbekleedersopeenegeestigewjze hj zjn begunstlgor Mdney Op eene treFende
worden gevleid.Spenserschildertopdiemanier wjze.Zjne gezamenljke geschriften werden
Engeland en het Engelsche landschap; o0k uit
gegeven door Todd (1805,8 dln)en door
dragen zjne landbewoners Engelschenamen Collier (1861,5 dln)''
.
en bezigen provinciale en verouderde uitdruk-

Speranskij(Michaël,graaf),eenRussisch

kingen.Men verhaalt,dathj te Penshurst, staatsman en sehrjver,geboren den lsten Jahetbuitenverbljfvan 8irRidney S-if/z,prrhe nuarj 1771 te Tsjerkoetino in hetgouverneShepherd'
s calendar''herzien heeft,om dien
vervolgens onder den titel:XThepoet'syear''
aan masterP hillpp Sidneyoptedragen.Laatstgenoemde bevalhem aan in de gunstvan den
graafran Zeice.vfer,en deze bezorgde hem de
gunst van koningin Elizabeth.Toch gevoelde

ment W ladimir, bezocht de godgeleerde académie te Petersburg,werd er in 1792- 1797
hoogleeraar in de Y7l
*S- en natuurkunde en
zag zich in 1801 door lteizer A leœander Ttot

staatssecretaris bj den Rjksraad benoemd.
In die betrekking werd hj de steller der be-

hj zich niet gelukkig aan hetH0f,en hj lanqrjkste staatsstukken in dittjdperk!reorheeft een sombertafereelvan hoofsche afhan- ganlseerde in 1802 hetministérie van Blnnenkeljkheid nagelaten.Toen lord * ,
&.
4totstad- landsche Zaken en den Rjksraad en kwam
houdervan Ierland was benoem d,vergezelde in 1808 aan het hoofd der W etgevende
Spenner hem derwaarts a1s secretaris en ont- Commissie.In dit Jaar werd hj ambtgenoot
ving een stuk land in de nabjheid van Cork. van den minister van Justitie en staatsraad,
Hier vertoefde hj nuJaren lang op Kilcolman en in 1809 geheimraad in werkeljke dienst.
Castle en wjdde zich metjveraan hetbe- In 1812 echter werd hj op grond van verstuur van het pas onderworpen gewest.Hier

eindeljk schreef hj zjn beroemd gedicht:
nTheFairy Queen'',een stuk van allegorischromantischen aard.Volgens zjn oorspronkelj,k plan z0u het uit 12 boeken bestaan,
en in ieder van deze z0u door ridderljke

dachtmaking eerst naar Nishne'Nowgorod en
vervolgensnaarPerm inballingschapgezonden.

Reeds in 1814 echterwerd hjt0tde staatsdienst teruygeroepen en eerst gouverneur
van de provlncie Busa en in 1819gouverneurgeneraal van Siberië.Hier was hj op eene
avonturen eene deugd worden voorgcsteld. loFeljke wjze werkzaam t0theilderballin-

De held van hetgeheele stuk z0u de mythi- 4en en kol
onisten,totdathj in Maart1821t0t
sche prins Avthur wezen, een ideaal van 1ld van denRjksraad werd benoemd. Keizer
vroomheid.Die prins verlieft op de Koningin Nieolaas belastte hem met de vervaardiging

der Feeën (Fairy Queen),welkehem in den van een Russisch wetboek,waarop hj het
droom verschjnt.Toen hj aan haarH0fin belanyrjke werk uitgaf: pprécis de notions
het land der Feeën aangekomen was,vond historlques surla réformation du corps de lois
hj haarbezig methetvierenharerlaarljksche russes (1833)''.Hj werd in den gravenstand

twaalfdaagsche feesten,Op elk van diedagen opgenomen en 'overleed te Petersburg den
worden dappere daden uitgevoerd door eén
'
23sten Februarj 1839.
dez ridders van het H0f van Glorona. De
Sperm aceti,zie Wal8cl
tot.

eerste drie boeken werdenafzonqerljk uitge-

Sperwer (De) ofAnturZ.
sg,
:behoortt0t
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de groep der Valken en t0t de orde der R00f- neemt,(én voorhetgeen gedacht en één voor
vogels (Rapaces).Hj onderscheidtzie.
h door hetgeen door middel der zintuigen waarge-

jkegeschriften:
vrj korte? afgeronde vleugels,dieongeveer nomen kan worden.Zjne talrt
de helft van den staartbedekken en waarin van welke eene naamljstgevonden wordtbtl
de vierde slagpen doorgaans de langste is)

door een afgerond,tandvormiq uitsteekselin

Dl6
éqenes Zcpfif
z:,zjn allen verloren gegaan.
peyk (Jan Carel Josephus van), een

de bovenkaak van den krachtlgen,krommen dapper Nederlandseh krjgsman, geboren te
snavelen doorlange,dunnepootenenteenen. Amsterdam in 1802,ontving erzjneopleiding
Hj komt in bjkans geheel Europa,00k in in het btlrgerweeshuis? w erd in 1820 stuur0ns Vaderland voor, voedt zich met kleine mansleerling, deed 3 Jaar later met goed
vogels en nesteltin de hooge sparrebosschen gevolg het 0Xam011 V00r adelborst1 volbragt
van Gelderland en Noord-Brabant.Tn hetnest een togt naar Oost-lndië en zag zieh in 1825
vindtmen gewoonljk drieOfviergroeuaehtig bevorderd t0tluitenant-ter-zee 2de klasse.Bj
witte, bruinrood gevlekte etjeren. De oude het uitbarsten der Belgische onlusten werd
vogelverse,
hilt van den Jongen in kleur.Btl hem hetbevel over t?ene kanonneerbootopde

belde zjn de pooten en oogen geel,ter- Scheldetoekertrouwd enverwierfhjdoorzjne
W illem sorde. Later
wj1de washuid aan deneusgatengroenachtig dapperheid de M ilitaire '
geel is.Bj de jonge vogels ztin de rug, werdzjnebootbtjAlltwerpentegendenwa1ge-

vleugels en staartdonker bruin,- de hals, slagen)waarop het gemeen na een hevig geboxst en buik vuilmetbruinevlekken,terwjl vecht hem noodzaakte, zich over te geven.

Een Belgisch oëciervroeg zjnepapieren,en
nndel' voorwendsel,die te gaan halen,begaf
va1% z
g e.
yk zich naar beneden,waarhj den
'
brand in hetkruid stak ,zoodat de boot met
vriend en vijand in de luchtvloog.Een gerosachtig.
deelte van zjn 1jk isin deNieuwe Kerk te
Spessart (De), een boschrjk gebergtein Amsterdam teraardebesteld,alwaartezjner
hetwesteljk gedeelte van Duitschland,ligt gedachtenis een gedenkteeken verrees, verbinnen de krom ming van de Main,van den vaardigd door Myault.
Spezzia.Onderdezem naam vermeldenwj:
mond der Frankische Saale en derSinn bj
Gmiind t0t aan dien der Kinzig bj Hanau, Spezzia ofLa k
%ezïtz,eenearrondissementsde staartaan de onderzjde5 donkore dwarsbanden heeft. Bj de otlde vogels xjn de
bovendeelen blaauwac,
htig grjs,en deonderdeelen witmetdwarsvlekken en strepen.Bj
hetmannetjezjn de zjden van hetligchaam

en is ten noorden door de Kinzig van het hoofdstad in de Ttaliaansche provincie Genua
Vogelgebergte en ten nool'doosten door de en een station van den spoorweg Genua-pisa.

Sinn van lletRhöngebergtegeseheiden.Zjne Zij is de zetelvan een onderprefed ,van on-

verste vertakkingen strekken zich uitt0taan derscheidene consulaten,en heefteene groote
Salmiinster, Sehliichtern en Briiökenau. Het handels- en oorlogshaven m et twee forten,
behoortgrootendeelstOthetBejerschedistrict een lycêum ,een gymnasium ,eene technische
Beneden-Franken, en gedeelteljk tot het school, eene school voor zeevaaxtkunde en
Pruissische distrie'
t Cassel.Het vertoont zieh se'
heepsbnuw,eeneboekerj,eenschouwburg,
alseen begroeid massa-gebergtemetafgeronde, een groot marine-arsenaal, zeebaden,prachzieh slee,htsweinig bovendenkam verheFende tige villa's van bemiddelde Genuézen?eene
koepels.De hoofdketen loopt van hetzuiden, aanzienljkenjverheid,een levendigenhandel
tegenover Miltenberg, over een afstand van en 26000inwoners(1816).In1875verschenen
76 Ned. mjl noordwaarts t0t aan de bron er in de haven 586 sehepen met eene laadder Aschaff in den om trek van Schliichtern ruimte Van nagonoog 34000 ton. Aldaar is
en verrjst t0t eene hoogte van 450- 600 Gaeibaldi i11 1862 na hetongevalbj AsproNed. e1. Hier verheFen zich de Engelsberg m onte 0n in 1867 na den m islukten aanslag

meteen Capucjnerl
tlooster en deGeiersberg op Rome eenigen tjd op hetfort Varignano
(615 Ned. el hoog).De Bejersche spoorweg gevangen gehouden.In den om trek wintmen
kruist deze keten ten noorden van AsehaFen- voortreFeljke oljvenolie, en niet ver vanburq.Het gesteente is hoûfdzakeljk graniet, daar, bj Vernazzo, groeit de vermaarde
gnels en glimmerlei, bedekt m et rooden en Cinque-Terre-wjn,terwjlzich tenoostenvan
bonten zandsteen. D e bevolking, om streeks
80000 zielen tellend,bewoonter de dalen.De

onderste hdlingen van denSpessartzjn be-

Spezzia de bouwvallen der oude stad Luna
verheFen.

Dpezzia(Tdfzc,weleerPitlnywsaq,eeneilan;

bouwd, de kruinen met praehtige eike- en
beukeboomen versierd.
Speusippus, een Grieksch 'rjsgeer en
een zusterszoon van Plato Tverd geboren
tusschen 335 en 393 vôôr Chr., kwam na
den dood van Plato(347)aan hethoofd der

aan den ingang 4er Golf van Nauplia. Het
behoort t0t den Griekschen nomosArgolis en
Corinthe, heeft een steenachtigen, niet zeer
vruchtbaren bodem en telt om streeks 10000

welke nu op XenJcrcfe.voverging,en benam

vernietigd.

inwoners,diebjnaallen gevestigd zjn in de

evenzoo genoemde hoofdplaats op deoostkust.

Acadêmie,maar deed na verloop van 8 Jaar Te voren bloeide er de handel,doch deze is
wegensziekteafstynd vanzjnewaardigheid, gedurendedenvrjheidsoorlognagenoeggeheel
zich daarop hetleven.Zjne leerkomtinhet Sphaerogoccus .5.,zieFloçideeën.
algemeen met die van zjn beroemden voor- Sphaero'ldaalstaat.Verwarmtmen eene
ganger overeen,maar wjkt er ook van af, vrj dikkezilveren ofplatina-schaalt0tr00ddaar hj twee kenmerken derwaarheid aan- gloejen en laatmenvervolgensQaarnpeenige
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waterdrnppels vallen, dan verspreiden deze van ditlaatsteeenebelangrjker0lvervullen.
zich niet, maar nemen eene afgeplat-bolvorSphger ofbol,zie Omwentelingslipaamen.
mige gedu nte aan, die eerlang in beweging
Sphlnx isde naam van reusachtlge steekomt en, zonder te koken, langzamerhand nen beelden,doorgaansvan granietofporûer,
verdampt.Verwjdert men het vuur,zoodat m et het gelaat en de buste eener vrouw ,
de scbaal allengs afkoelt? dan komt er een terwjlhet overi
g gedeelte deslirchaams op

ooqenblik,waarop zulk een droppelzich uit- dat van een leeuw geljkt, die ln liggende

breldt,bj ontploëng llitéénbarstenplotseljk gedaante de voorpooten uitstrekt en de achverdampt.Ditverschjnsel,naarzjnontdekker terpoûten onder het ljf zamenvouwt.Deze
de rdroppel van Leidenfrost'' geheeten, is fantastischegewroehten zjn afkomstig uithet

vooraldoor Boutigny naauw keurig onderzocht. Oosten: bepaaldeljk uit Assyri
ë (hetpaleis

Hj neemt aan, dat de stofin den voortrol- van N%mrod en het portaal van Chorsabâd)
lenden droppelzich in een eigenaardigen toe- en vooraluitEgypte.Hierbevonden zj zich
stand bevindt,en geeft hieraan dennaam van

vhaeroïdaalstaat.Volgens .
/1#*wordtbj een
hoogen w armtegraad de adhaesie aan de
sehaal zöö gering,dat zj doordeadhaesie
der waterdeeltjes overtroFen wordt,Volgens
x

m eestal aan dcn ingang van tempelsen ook
we1 alleen. Reusachtig is een sphinx op de
begraafplaats te Memphis, gebouwd door

Scl
tafra (Chefren bj Herlidotus).Deze is55

Ned. el lang en uit de rots gehouwen.Men
de bekende wetten der capillariteit moetals- vindt er ook w el m et ramskpppen en m et
dan het bevochtigen ophouden en het water koppen van andere dieren. In het algemeen
den vorm van een dropgelaannemen.Maar beschouwde men de sphinxen als bewakers
a1sdedroppelhetmetaa'lnletaanraakt,kanhet der tempels en doodensteden. Geheele lanen
geenebevreemdingwekken,dathjslechtslang- van reusachtige sphinxen vormden we1eens
zaam verdampt.Het waterwordtin ditgeval den toegang naar een tempel.In Griekenland
enkel door de stralende warm ïe verhit, en erlangde de sphinx meer verscheidenheid van
Boutigny heeft aangetoond,dathetdewarmte- gedaante.Had hj ook aanvankeljk hetligstralen schier volkom en terugkaatst.Alle lig- chaam van een gevleugelden leeuw m ethet
chalen ktlnnen Leidenfrostsche droppels vor- hoofd en de bnrst eener m aagd,later w erd

men, maar de temperatuur, waarbj zulks hj door de dichtersen kunstenaars in dezonplaats heeft! verstthilt naar gelang van het derlingste vormen voorgesteld,bjjv.als eene
kookpunt.Bj waterontstaatdevorming van m aagd m:tde borst,devoeten endeklaauwen
zulk een droppel, w anneerde hitte van het van een leeuw , met den staart eener slangj
metaal t0t 1710C. geklommen is; alkohol m et de vleugels van een vogel,of van voren

vereischt slechts 1340 en aether slechts 610. een leeuw en van achteren een mensch,met
De temperatuur van den droppel is constant gierenklaauwen en arendsvleugels, en niet
en afhankeljk van die van het metaal; altjd liggend,maar ook in andere standen.
Vermaard is de Spltinœ '
tllzl Theben, de
waterheeft steedseenetemperatuurvan961/2, -docht
er van Typhon en van de slang Eehidna.
alkohol van 751/: en aethervan 341/4deOC.

W ater van 1000C,,in eene gloejende schaal Zj gaf aan ieder,die haar naderde het volgende raadsel op: pW elk schepselloopt des
m orgens op vier, des m iddags op twee en
platinakroes vol'm teen mengselvan koolzuur des avonds op drie voeten?''en noodzaakte
en aetherden Leidenfrostschen droppel,enals ieder, die het antw ool'd schuldig bleef,zich
gegoten,koelt na het aannemenvandenvorm

van droppelaftot961/20C.In een gloejenden

men er kwik bjvoegt, bevriest dit in den
gloejenden kroes.0ok op warmevloeistoFen
kunnen andere,diebj lagertemperatuurkoken, zulke droppels vormen,bjv.water op
warm zwavelzuur.Dezeeigenaardigeverschjnselen dienen t0t verklaring van het fbit,dat

van derotsin denafgrondtestorten.OedI
l
pus

gaf ten antwoord: De mensch, - en toen
wierp de Sphinx zich in de diepte.- Ook
later heeft de sphinx hare plaats behouden
OP munten en in de bouwkuust.

Sphragistiek , zie Zegelkwnde.

men zjnehevochtigdehandeenigeoogenblik- Sphygm ograaf ofpolsbesehriiner is de
ken in gesmolten jzerkan dompelen,zonder naam van een werktuig, waarmede men de
zich te branden.Ook verklaart men daardoor
in sommige cevallen het springen van stoomketels.Is daarin weinig water en worden de
ketelwanden sterk verhit;dan ontstaat er een

beweging van de pols in de gedaante van

genaamd.Zie onder Ellips.

hefbooms-arm w ordtvoortgeschoven.Menaan-

eene kromme ljn kan voorstellen.De uitzetting en zamentrekking derslagadernameljk
Nierktop eenklein plaatje,datopeenlangen
groote Leidenfrostschedroppel,welkebj af- hefbooms-arm drukt.Deze laatsteschrjftde
koeling van den ketelwand en bj ontploëng beweging van den slagaderwand vergroot op
in stoom verandert.
eene strook papier,die door middelvan een
Sphaeroxdo,thans gewoonljk ellipsoïde uurwerk regelmatig onder de punt vau den

Sphagnum L.(Veenmos)isdenaam van schouw t daarop de waargenom en beweging
een plantengeslacht uit de familie der Blad- in de gedaante van eene golvende ljn.Kent
en voorts de snelheid der papierstrook,z0o
mossen (Musci).Het heeftgeen huik,en de mkan
m en ook die van iedere polsgolf berekebolronde zaaddoos geen binnenm ond en on-

derscheidtzich doorwitachtig-groenebladeren, nen. Daarenboven w ordt door de krom me

die den veengrond wel eens wjd en ztjd be- 1jn hrt klimmen en dalen der polsgolven,
dekken.Zjne soorten veranderennahetweg- hare afwisseling enz.duideljk aangewezen,
sterven in veen,zoodat zj bj de vorming zoûdat de sphygmograai voor een physiolo-
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Spiegel.Onderdezennaam vermeldenwj:

Rendrik .
Lclresdzopl DpiegelofDpiegnel,een
gladde oppervlakte, dienende t0t het voort- kernachtig Nederlandsch dichter, geboren te
brengen van spiegelbeelden.Men heeftplatte, Amsterdam denlldenMaart1549.11jwask00p-

Spiegel (Een) is een ligclzaam meteene

holleenbollespiegels,maarinhetdageljksch manin zjnegeboortestad en verlangde geene
leven worden meestal de platte gebezigd. andere betrekking;zelfstoen hj in 1589 beDaartoe dienden in de dagen der Oudheid

noernd werd tot raad in de admiraliteit te

Men snee.
l ze in Dtlitschland uitglazen b011en, die van binnen bedekt waren meteene
gesmolten legéring van lood-antimonium.In
de 14de eeuw kwam en de spiegels met tinamalgama in gebrl
zik.Om deze te vervaardigen, breidtm en 0p een horizontaalvlak een
blad tinfoelie uit,watgrooterdan de spiegel,

tetus' Hanlltboexken en Cebes' tafbreel en

aan de tafel,w aarop een en ander geplaatst

kom stvan deFranschenverloor.Dezelaatsten

rondemetalen schjven meteen steel,enmen Hoorn,betaalde hj liever boetedan dathj
had toen koperen, bronzen,zilveren en m e- ditambtaanvaardde.Hetlaatste gedeelte van
talen spiegels. Het gewone metaalvoor spie- zjn leven sleet hi
j te Alkmaar en overleed
rels iseene leqéring van koper(681/:O/a)en aldaar in Januarj 1612.Hj behoorde t0tde
t1n (311/cO,
/o);d1tWordt.
bj hetpoljsten zeer oprigters der rederjkerskamer: pIn liefde
blank. Is er een weinig lood bj? dan kan hloejende''teAmsterdam ,en zjnevrjeuren
men deze legèring beter bewerken,en eene bragt hj gewoonljk door op het buitentje
toevoeging van 20/0 arsenicum levert eene Meerhuizen,buiten de Utrechtsche poortaan
legéring,die hetlicht sterk terugkaatst.Ook de Amstel geleyen. Hi
er vervaardigde hj
glazen spiegels kw amen reeds vroeg in ge- bjna alzjne gedlchten.In 1591bezorgdehj
bruik;men bezigde daartoe obsidiaanachtige, eene uitgave van de ritjmkronjk'' van
donkere, ondoorzigtige massa's met eene Melin x
gfpl'
e.Zjn voornaamste werkisvoorts:
gladde, gepoljste oppervlakte,welkein den de 1!Hertsspiegel''
1 uitgejeven in 1614 en
muurwerden vastgemaakt.MTelligtkendemen later bj herhaling, terwdlBilderdj;k er in
reeds in den tjd van Aristôtelesglazen spie- 1828 eene bewerklng van leverde.W jders
qe
ls,aan de achterzjde betegd metl0od en schreefSpiqqel:pRuyqh bewerp van deredet1n;doc'h betrouwbare berigten om trentztllke kavelingofteNederdultschedialectike(1587)''
spiegels heet't m en eerst uit de 13de eeuw .
rByspraakxalmanak (1608)'',- enrEpic-

taf01
'001Skortbegvip (1615)''.
Laurens Pieter van dexgïet
/el,een uitstekend Nederlandsch staatsman en geleerde

geboren te Middelburg in Januarj 1737.I1j
behoorde t0t een aanzienljk geslacht, studeerde en prom oveerde te Leiden in de reg-

begiet het terhoogtevan 1/cNed.duim met tt,n en werd in 1759 secretaris,later burgekwik,hetwelk mettin een am algama vorlnt, meester van Goes,in 1785 secretaris van de
schuift de gepoljste glasplaat zo0 over het 8taten van Zeeland,in 1785raadgensionairis
tinfbelie, dat haar rand steeds in het kwik van Zeeland,en in 1787 raadpenslonaris van
bljft belast haar dan m et gew igten, geeft Holland,welke betrekking hj in 1795 bj de

i
s,eenegerinqehelling,zoodathetovertollig hielden hem een halt'jaargevangen,en ook
kwik wegvloelt, en legt na verloop van een

na dien tjd bleefhj tot1798 teW oerden in

etm aal den spierel met het am algama naar
boven op eene stelling, welke men allengs
meer doethellen,zoodatde spiegeltenlaatste
een verticalen stand heeft. Na 8- 20 dagen
is deze bew erking afgeloopen. Eene opper-

hechtenis, vestigde zich daarop teIlsselstein,

en vertrok in het daarop volgendejaar,0mdathjzich in hetVaderland nietmeerveilig
gevoelde, op uitnoodiging van den Erfprins

van Oranje, later koning W illem A naar

vlaktevan 50 (
n Ned.duim vereischt2-2% Lingen.éier ontwierp hj eene nieuwe conNed.wigtle amalgama,uit230/0tin en 770/0 stitutie,geschoeid op de leestvandeartikelen
kwikzilver bestaande.In den laatstentjdver- der Unie van Utretsht. maar gezuiverd van
vaardigt men o0k vele spiegels van glas,die degrootegebreken van laatstgenoemde.Zjne
aan deachterzjdeverzilverd worden.Ditge- gezondheid had inmiddels veelgeleden,zoodat
schiedt door eene zilver-oplossing m et eene hj in 1800te Lingen overleed.Van zjnegereducérende zelfstandigheid te vermengen en schriften vermelden wj:rverhandeling over
haar m et het glas in aanraking te brengen; den oorsjrongendehi
storledervaderlandsehe
het zilver slaat dan neêr op hetglasenwordt regten,lnzonderheid van Holland en Zeeland
daarna m et een vernis bedekt ofgalvanisch (1769)'', - pvèrhandeling over de opkomst,
gekoperd.Deze spiegelszjn veelgoedkooper het gezag en den ondergang deraloudehooge

dan de verfoeliede, maar het is moejeljk, Ot'grafeljke vierschaar in Zeelard (in de
op diewjzegrootespiegelstevervaardigen. W erken van hetZ6euwsch genootschapl'',Eene vierkante Ned.el glas vereischtslechts

mGedachten

over het zamenstel onzerheden-

che burgerljkeregtsgeleerdheid(1777)':,
21/:-414 Ned. wigt
le zilver. Op dergeljke daagDs
Historie van de Satisfactie,waarmede de
wjzemaaktmen0okplatinaspiegels,envooral
deze kunnen zich op den duur goed houden.
Omtrent de vervaardiging van het spiegelglas
raadplege men het artikel Glas,en omtrent
de spiegelbeelden hetartikelBreking en ïerv.t?kaatnin.q der IïcFzfdfrgle..- Obk hetachterste
gedeelte van een 8chip wordtweleensméegel
genoemd.

stad Goes en het eiland van Zuid-Beveland
zichbegeven hebbenonderhetstadhoudérschap

van jrins W illem van Oranje (1777)'', -

DMisslve aan een heer in Zeeland over de
m illtaire satisfàctie binnen deze prpvincie

(1777)'',- rAlgemeenekundighedenvoorden
gemeenen man van regten betrekkeljk tQt
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den landbouw en àe landlieden'',- rzeelands de landweer van Kurmarken,werd in 1818
Cronjk-almanak (1777- 1792, 15 d1n)'',- superintendent en eerste predikant te FrankDOntwerpen van de Unie van Utrechtbene- fort aan de Oder, en overleed aldaar den

venseen ljstvan ongedruktestukken t0tde loden Mei 1858. Hj schreef: rGeschichte
historievandezelveUniobetrekkeljk(1778)/', Luthers und der durch ihnbewirktenKirchene- vcrbesserung in Deutsehland (1818)'',- plfirpBundel van onuitgegeven stukken, di
nende t0t opheldering der vaderlandsche his- chen- und Reformationsgeschichte der Mark
torie en Van d011 rogéringsvorm ,en Voorna- Brandenburg (1839,3 dln)'',- pDarstellungen
meljk der historie van de Unie van Utrecht aus dem Leben des Generalsuperintendenten
(1780- 1782,2 dln)'',- l,Briefvan een heer Breccius (1845)'',- pGeschichte der Refor-

in Holland, geschreven aan een heer van de m ation in Deutschland, bis zur Religionsregéring in Zeeland, betreffende de pr0 me- frieden zu Atlgsburg (1847)'',- pGeschichte
morie dienende t0t onderzoek,hoedanig het des Augsburger Religionstkieden v0m J.1555

Lebensgesehichte v0n Andreas
staatsreytzj van Zeeland Omtrentdemilitaire (1845)'' - r'
Musculus(1858):'
,- voortsdevoortrefeljke

Jurisdidle (1783)'',- rNadenking van eenen
staatsman wegenszjn ministérievan Holland
(1800)11- zschetsderregeerkundeinbetrekking t0t haar Oogmerken en middelen, 1
Februarj 1786 (1801)'',- noverarmoedeen
bedelarj (1805)'',- en rBrieven en negotiatiën (3 stukkenl',welke laatste 3 Jaarna
zjn dood zondermedewetenvanzjneweduwe
en kinderen w erden gedrukt.
Ikiedrielt&p1.t
7e!,een verdiensteljk beoefenaar der Oostersche letterkunde, geboren te
Kissingen den llden Julj 1820. Hj wjdde
.

stichtelt
jke werken: gMorgenandachten (6de
druk 1859)''
,- pAbendandaehten (4dedruk
1859)'
/) - sAndachtsbuch fir gebildeten
Chr
sd
te
nhl
(10(d
rr
uuk
k 11
86
''
s He
rr
n
,5- rDe
Abei
n
ma
Iededd
8578))
lie
yj
s
,- en osmî
Stt
lnden derAndacht(7dedrukj1855),'.O0k
heef
t hj vele leerredenen en eene rGeschichte
der Stadt Frankfort (1853)''in hetliehtgegevon.

Spielhagen (Friedrich),een uitstekend
romanschrjver, geboren te Magd6burg den

zich te Erlangen, Leipzig en Bonn aan de 24st
en Februarj 1829, sleet ztjne Jeuyd te
studie der Indische talen, doorsnulelde in Stralsllnd en gevoelde zich vooral te hulsaan
1842--1847 de boekerjen te Kopenhagen, de Oostzeekust en op heteiland Ri
igen.Hj
Londen en Oxford, en werd in 1849 hoog- studeerde te Bonn, Berljn en Greifswald,

leeraar in het Oostersch te Erlqngen. Do0r
zjneuitgave van den rKammavakya(1841)''
en van de nAnecdota Palica (1845)''bevorderde hj de studie der Pâli-letterkunde in
Duitschland. Daarenboveu leverde hj eene

was eenigen tjd htlisonderwjzer bj eene
aanzienljke familie en vertrok in 1856naar

Alterthumskunde(1871-1871,dl1-3)/'.

volbragt naar Zwitserland,Italië,Engeland,

Zie onder Seœtanten Teleseoop.

DDeutsche W ochenschrift'' en het rsonntags-

Leipzig, om zich aldaar te ves
tigenalsqrivaatdocent. W eldra echter bepaalde hj zlch

bj eenevrje beoefening derletteren,schreef
critische essays, later in zjne rGemischte
(1851)'' -- Schriften''Ljeengevoegd,benevensuitmuntende
voorts eene uitgave der rAvesta'' met eene vertalingenvan werken van Emerson,Apdcpq
Duitsche vertaling.Van zkne overigegeschrif- M icltelet enz. en leverde voorts eene reeks
ten noemen wtj:rDie Alexandersage bei den van oorspronkeltjke geschriften, zooals: de
Orientalen (1851)'',- nZurInterpretationdes no
velle rclara Vere (1857;5dedruk 1872)''
Vendidad (1853)'',- rEinleittlng in die tra- - debevalligeidylle pAufderDiine (1858;
ditionellen Schriften derParsen (1856-1860, 5de druk 1872)''
, - en zjn romau yProble2 dln)'',- pDie altpexsischen Keilinsehriften matische Naturen (1860, 4 dln; 4 e aj
-uu
im Grundtext,mit Ueberzetzung,Grammatik 1871)'', met het vervolg: pDurch Nacht zum
und Glossar (1861)'', - rErA
an, das Land Licht (1861, 4 dln)''
.In 1859 verhuisde hj
zwischen Indus und Tigris (1863)''
, - van Leipzig naar Hannover, waar hj zich
XKommentariiberdasAvesta (1865- 1869,2 met de redactie van hetfeuilleton der rzeid1n)''
, - pGrammatik der Altbaktrischen tung fiir Norddeutschland''belastte,vestigde
Sprache (1867)'' - en vooral: pErânische zich in 1862 te Berljn,vanwaarhj reizen

X
Chrestomathia Persi
ya (1845)'' en
XGrammatik der Parsisprache

de eerste

Spiegelsextant en Spiegeltelescoop. Parjs enz., redigeerde er korten tjd het

Spieker (Christian Wilhelm), een ver- blatt'' van Duneker, hield hier en daar voor-

diensteljk Protestantsch godgeleerde,geboren lezingen, en schreef den roman: XDie VOn
den 7den April 1780 te Brandenburg aan de H ohenstein (1863, 4 dlnq 4de druk 1877)/',
Havel, studeexde te H alle, w erd er in 1804 gevolgd doorde romans:rTn Reih'und Glied
leeraar aan het paedagogium , in 1805 veld- (1866, 5 d1n; 4de druk (1876)', - ïAl1-

predikeren na denslag bjJenaprivaatdocent
te Dessau.Hier vervaardigde hj eenige geschriften voor deJeugd,zooals;rDiegliickliehen Kinder (1808, 4 d1n)'', en rvater
Hellwig und seinen Kindern (1808- 1810,2
dln)''.In 1808 vertrok hj naarBerljn en in
1808 zag hj zich benoemd tot diaconusen

zeit voran!(1872,3 dln;5dedruk 1877),,-

Hammer und Ambosz (1868,5dln;6dedruk

1877)'',- p'
W as die Schwalbe sang (1872,
2 dln; 3de dxuk 1872)'', - en psturmiut
(1876,3 d1n;2de druk 1877)''. 0ok schreef
hj
voorhettooneel:pllansundGrete(18:6)M,
en pLiebefiirLiebe (1875):'.Zjneromans
professor in de godgeleerdheid te Frankfort werden onderden titel: ?Gesammelte W erke''
aan deOder.In 1813en 1814 vergezeldehj meerdan eensgezamenljk uitgegeven.
met vaderlandsche geestdrift a1s geesteljke
Spieren zjn organen, 4ie de deelen des
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ligchaams in beweging brengen. Alen pnder- plaatst, vervaardigd door Fernkpn en Dlescheidtze in willekeurige en organische spie- frïcA. De krypt is door zware, lage zuilen
ren.De eerste van deze zjn aan den wil ondersteund,en men heeftvoortsin den D0m

onderworpen;zj hebben een buik en althans vele oudheden.Nadat hj in 1159 en 1289
2 uiteinden,nameljk één ofmeerltoofdenen veel door de vlammen geleden had, werd
één of meer aanlteatingekt. Man geeft den hj den GdenMei1540 dooreen zwarenbrand

naam van hoofd aan de verbinding met het geteisterd, maar binnen 18 maanden hervaste punt en dien van aanheöhting aan de steld. Grooter verwoesting evenwel werd er
verbinding methet bewegeljke.Het begin en veroorzaakt door de Franschen den 3lsten
het einde der spieren bestaat tlit vezel- of Mei 1689; toen werden de westeljke drie
bindweefsel en Nvordt pees genoemd, de torens en een groot gedeelte van het temrelbuik daarentegen uit dwars gestreept spier- gebouw eene qrooidervl
ammen,- zelfsde
weefsel en draagt in het dageljksch leven graven der Kelzers werden opengescheurd en
den naam van rleesch,.Behalve aan de wille- hun gebeente verstrooid.Eerst in de jaren
keurige spieren vindt men ook aan het hart 1772- 1784 werd de D0m weder opgebouw d,
dwars gestreeptespierbtludels.Orgarlischespie- maarreedsin 1794alw ederdoordeFranschen
ren vindt m en aan de ingewanden,die eene vernield en in een hooimagazjn herschapen.
eigene beweging bezitten zooals:aan dedar- Nadat koning Maœimiliaan I datgebouw had
m en , de maag,den slokdarm en de blaas.
doen herstellen?werd het den 19den Mei1822

Spiering (Salmo s.Osmert
lsEperlanusL.) ingewjd,terwjl in 1851 ook de westeljke

is de naam van een visch u1t de familie der torensherrezen.Totde antiekegebonw en beZalmachtigen en alzoo tlit de orde der W eek- hooren er n0g: het Altpörtel,reeds in 1246
vinnigen. Hj is doorgaans 1'/c t0t 2 Ned. verm eld en thanseen stadstoren meteen uur-

palm lang,betrekkeljltranker,maardikker werk,en de overbljfseleu van een oudbaden
van kop dan de zalm en heeft een vöôr de van een alotld Keizerljk paleis.Men heetter

bovenkaak uitstekende onderkaak. In verge- voorts nog 2 R.Katholieke en 2Evangelische
ljking met den zalm is zjne rugvin verder kerken,een kloostervan Dominicanernonnen
naarachteren geplaatst,zjneaarsvin langer, m et eene school, een iliaalklooster van de
zjne staartvin dieper gevorkt, terwjl zjne zusters van den Allerheiligsten Verlosser!een
schubben grooter, maar zeer dun zjn. De lycéum ,eengymnasium ,eenreaal-gym naslum ,

tanden op de tong en het ploegbeen zjn een stedeljk muséum,eeneschoolvoorvroudik en betrekkeljk lang.Hetkieuwvliestelt weljkehandwerken,eenehoogereburgerschool
8?de rugvin 11, de aarsvin 15 t0t17stralen. voor meisjes, een priesterseminarium , eene
Zjn ligchaam is fraaizilvcrwit metgroene kweekschool voor onderwjzers en andere inen blaauwe tinten.Men vindtditvischjein rigtingen van Onderwjs,benevens een botade Noord- en Zuiderzee, de Oostzee en de
W itte Zee,alsmede inede Zweedsehe M eren.
In M aart en April trekt het de rivieren Op,
om kuitte schieten.Spieringen worden inons
Vaderland des winters bj menigte gevangen

nischen tuin,eene sterrewachtyeenweeshuis,

eenhospitaal,onderscheidenetabrieken,wjnen tabaksbouw , handel en scheepvaart.Men
telt er ruim 14000 inw oners,van welke 0m streeks de helft de Protestantsche godsdienst

enSgejooktofgebakkengegeten.

beljden.- Spiersis hetRomeinsche Awynsta
lfwz of Nemetae,eene der ondste steden
plers (Speier Of Speyer), de hoofdstad Aè-ef'
van het Bejersche districtPfàlz eneenevoor- aal'l de Rjn.ln den tjd derGalliërsheette
malige vrje rjksstad,aan deRjl)en aan den het Nozûomagus en sedert de 7de eeuw Rpira.
mond van de Speierbach gelegen en tevens Olnstreeks het jaar 30 vöör Chr.werd deze
aan den spoorweg van Schifferstadt naar stad dopr de Romeinen ingenom en en ver-

Straatsburg,wellke er een zjtak uitzendtnaar sterkt. Meermalen werd zj tegen het einde

Heidelbevg,isde zetelvanhetdistrictsbestuur, der 3de eeuw door de Alemannen verwoest,
van een R. K atholieken bisschop met een doch door de keizers Constantûy
ten Julian'
t
u
domkapittel,van een Evangelischconsistorie, w eder opgebouw d,m aarhad in de 5deeelzw

van eenige regtbanken enz. Er zjn breede, veel te ljden van de aanvallen der Hunnen

maaronreqelmatigaangelegdehoofdstraten,en en W andalen.In de 6de eeuw kwam de stad

in w eerwll van de oudheid der stad vindt
m en er weinig antieke gebouwen.H et merkwaardigste van deze is de keurig gerestaureexde D 0m , verrezen onder Koenraad 11 de

in handen der Franken; zj verviel in 843
aan het Oost-Frankische rjk,en in 1146 was
er een Koninkltjke burggraat
'gevestigd.Dit
ambt ging toen over op den bisschop,maar

ScliJ'
r (1030) en voltogid onder Hendrik F in het begin der 13de eeuw ejgende de stad
(1061), die er in 1064 de Afrakapél bj- het zich weder toe,en dit gafaanleiding tot
voegde.Hj is in rûndbppgstjlvan zandsteen- hevigc tw isten met de bisstshoppen. Nadat
blokken opgetrokken, heelt eene lengte van
153 en in de dwarsbeuk eene breedte van

Hendrik F haareene eonstitutie gegeven had,
die in 1198 bekrachtigd werd door Philipp%s
van Zwaben, klom Spiers in de 13de eeuw
op tot den rang van vrje rjksstad en telde
in de 14de eeuw omstreeks 30000 inwoners.
Vooral was deze stad vermaard wegens het

60 Ned.elen prjktmet4 torens.Men heeft
er de praalgraven van acht Duitsche Keizers en van audere vorsteljke personen.Inwendig ishj versierd metprachtige fresco'
s,
geschilderd door Saraudolpk (1844- 1854), Rjkskamergerigt, dat er saetkorte tusschen-

en in hetvoorportaal(deKeizershal) zjn de poozen van 1513 tot 1689 gevestigd Tias.In

standbeelden van genoemde achtKeizers ge- 1526 en 1529 NverdenerRjksdagengehouden,

):t
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en bjden Vrede van Spiers(1544)deed het
HuisAe
':l># afstand van zjneregten op de
kroon van Denemarken cn Noorwegen.Inden
DertiglarigenOorlogwerddestad(1632-1635)
bj afwisseling door de Zweden, de Keizerljken en de Franschen ingenomen.Bj capitulatie viel zj in 1688 wederin dehanden

(1871)'',- pconcept-reglementophetbeheer
der Kerkeljkegoederen en fondsen derHer-

vormde gemeenten in Nederland en het toe-

zigt daarop (1870)/'h- !
,De overzetting van
de Brieven aan de Romelnen,Corinthiërs en

Galaten enz.(1866)'',- en een aantalafzonderljkeleerredenen en verhandelingen.

der Franschen, doch deze moesten haar in
Spkkers ofnagelszjnmetalen,doorgaans
1689 ontruimen. Vooraf echter werden er jzeren pinnen, die in den regel gebruikt
devestingwerken gesloopt en zj zelve aan worden om losse stukken hout met elkander

de vlammen prjs gegeven,en na dien tjd te verbinden.Men heeftbroozeen faaj;espjkwam zj niet weder t0t haren voormaligen kers;de eersten worden van hard jzermet
bloei. Van 1801-1814 was zj de hoofdstad zeer kleine koppen, de laatsten van week
van het Fransche departement Donnersberg, jzer met platte ofkantige koppen gesmeed.
maar werd in 1815 aan Bejeren toegevoegd. Voorts heeft men klinknagels t0thet bevesSpiesglans, zie Antimonium.
tigen van jzerwerk.In denJongstentjd zjn
Spiesglansboter (antimoniumchloride)is vooral de van hard jzervervaardigde draad-

e
ene verbinding van antLmonium (ziealdaar) nagels in zwang gekom en, w elke m en o0k
m et chloor en w ordt aangeduid door de for- zonderboorgatin hethoutkan drjven,daar
mule 8bClz.Men verkrjgtdien doorantimo- zj wegens de betrekkeljke dunheid en den

nium oxyde of zwavelantimonium in zoutzuur rolronden vorm niet ligt scheuren doen ontop te lossen en de oplossing te laten uitdam- staan. Somm ige soorten van spjkershebben
pen,waarna eenekleurlooze,kristalljne,op eigenaardigenamen1zooals:zoldernagels,hekboter geljkende massa achterbljft.Deze is nagels,lasnagels,ljstnagels,heele en'halve

zeer bjtend,lostop in alkohol,en eene op- schotsyjkers,latspjkers,sponnagels enz.
lossing daarvan is in de geneeskunde beSpilsvertéring (digestio) is eene werkend alsliquordf/ii.Despiesglansboterdient king van hetdierljk ligchaam ,waardoorde
voortst0thetbruinôren van kzeren voorwer- spjsin voedendestofwordtomgezet.Despjs
wordt nameljk in den mond klein gemaakt
PeS
n ePZ.
plesz (Christian Heinrich), een vrucht- (vermalen) en met speeksel vermengd,door
baarschrjver,vooralvan ridder-,roover-en een zam engesteld stel spieren naar beneden
spookromans, geboren te Freiberg in Saksen

gevoerd en kom t door den slokdarsa en den

in 1755, was eenigen tjd tooneelspeler en maagmond in de m aag. Zetmeelbevattende

nverleed als opzigterop hetkasteelBezdiekan stoFen, in den mond t0t glucose-omzetting
in Bohemen den 17den Augustas 1799.Aan- voorbereid, worden in de maag daartoe ge-

vankeljk schreefhj tooneelstukken en later braqt door de pepsine en lletmelkzuur.De
romans. Sommige van deze, zooals:rpeter- eiwlthoudende stoFen'en vetten worden door
m:nnchen'',- pDie zwölf schlafenden Jung- het Zuur en de pepsine,metde overige opfrauen'' -

rDer Löwenritter'' enz., geven losbare zouten, veranderd in een geljkvorgetuiqrnis van veeltalent.
rnigen grjzen brj (chymus)en bj de wormsSpuker (Hendrik Jan), een verdiensteljk gewjze beweging der maagwanden bj eene
godgeleerde,geboren te Am sterdam den lsten aanmerkeljke verhooging van temperatuur
November 1802, werd wegens zjn uitmun- dooreengemengd.Daarna wordtde spjsvoorttenden aanleg door m enschenvrienden in de gestuwd naar de onderste opening der m aag,
gelegenheid gesteld, zich voor te bereiden terwjl het vloeibare gedeelte door de opslor-

voor de académischelessen,studeerde en promoveerde te Leiden in de theologie,werd in
1826 predikantte Piershil, in 1829 te W addingsveen, m 1831 te Dordrecht en in 1837
te Amsterdam ,zag zich in 1862 benoemd t0t
administrateur voor de zaken der Ilervorm de

pende vaten derm aag wordtopgenomen.Van

de maag komt despjsbrj in den twaalfvin-

gerigen darm en aldaar in aanrakipg m et de
gal en het alvleeschsap, ondergaat hierdoor
eene verdere omzetting en wordt voorts in
de opslorpende of chylvaten der darm en 0pen andere eerediensten (behalvedeR.Katho- genomen.Door de chylvaten bereikt datvoelieke)te 'sGravenhage,verwisselde deze be- dingsvocht de borstbuis en door deze in de

trekking in 1868, bj het herstel van het linkeroksel-aderhetbloed.Despjzenkunnen
departem ent van H ervormde eeredienst,m et
die van secretaris-generaalj en overleed den

3 hoofdbestanddeelen bevatten,welke totvoe-

ding dienen, nameljk eiwithoudende stof,
8sten Maart 1870.Hj leverde eene vertaling vet en stjfsel of suiker,die voor omzetting
van de rGeschiedenis der Christeljke :0dS- in glucose en druivensuiker vatbaar is.Ook
diensten Kerk (1827- 1830)''van Neander, anorganische bestanddeelen zjll noodig voor
alsmede eene uitgave van pllet leven en be- de voeding, vooral water, keukenzout en
drjfvan den heereMichielde Ruyter(1835- phosphorzure zouten.
1837,5 dlnl''van Brandt,en schreef:rLeerSpil is in hetalgemeen de naam van eene
redenen(1841)''1- pontwerpvangerevideerd as, om welke iets draait, en m eer in het
algemeen reglement voor het bestuur der bjzonder van een werktuig, op schepen in
Hervormde Kerk (1848)'',- pTweetalme- gebruik en vooral dienende om het anker
moriën van toelichting behoorende bj de fan- te ligten,om teverhalen en om zware lasten
tasie çn werkeljkheid van dr.NicolaasBeets te verplaatsen.Men onderscheidt de gangnpil

(185Q)'', - pTiental nagelatene leerredenen met eene vertikale r01van de braadspilmet

splL-splxi-c.
eene horizontale. Zie onder Braahpll en

GaSngs
jl.

plnachtige dieren (Arachnoïdea)isde
naam eener klasse van Gelede dieren (Articulata), welke zich van de andere 3 klassen
(Schaaldieren, Duizendpooten en Insecten)
onderscheidt door het gem is van sprieten.De
kop dezer dieren ismetde borstt0teen kop-

)02

nadathj zich doorde vlugtaan deFransche
krjgsdienst onttrokken had.Eerst werd hj
tooneelspeler,maar maakte zic'
h weldra zjn
uitstekend verhalerstalent ten nutte, om a1s
schrjver op te treden.Achtërvolgens woonde
hj te Hanau,Stuttgart,Miinchen en BadenBaden, en overleed te Bad-Freiersbach den
lzden Julj 1855.Van zjne talrjke werken,

borststuk vereeniqd, voorzien van enkelvou- onder welke zich o0k zeer goede humoristi-

dige oogen, die ln aantal en plaatsing ver- sche rom ans bevinden, in 1854- 1856 in 96
schillen. Het getal pooten is bj volwassen en in 1875- 1877 in 14 deelen uitgegeven,

dieren acht? en de vorm derklaauwtjes aan zjndevolgendedebeste:rDerBastard(1826,
het laatste 1id,vooralbj hetspinnen,zeer
merkwaardig.Hetachterljfisdoorgaansgroo'
1
ter dan het kopborststuk,gewoonljk met
eene weeke huid bekleed en bj enkelefami'

liën van spinwerktuigen voorzien.De mond-

/
r

deelen dezerdieren zjn verschillendgevormd;
bj de meer ontwikkelde soorten vindtmen
eerst 2 bovenkaken, ieder meteen scherpen

N.

Nxx

leder van een voeler voorzien. Bj minder
ontwikkelde geslachten ziet men dien vorm
vervangen door een somtjds geleden en dan

N

'l4
j

verborgen zjn,dienende oln hetdeel,waar-

l4

aan deze dieren willen zuigen,te verwonden.

oygenomen in kielwen ot'longen,bestaande
u1tzeerdunne,op elkanderliggendeblaadjes,
en bj anderen doorluchtbuizen dool
,hetgehcele ligchaam geleid. Alleen bj de meest
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hun leven eenlge m alen van huid.D 0 meeste
soorten leven op hetland,doch enkele in het
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water, en bjaa alle voeden zich met de
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sappen van andere dieren.rrot de spinachtige
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ontw ikkelde vorm en heeft m0n elln hart.D e

seksen zjn nagenoeg bj alle geslachten gescheiden.Devrouweljkedierenleggenejeren.
Allespinachtiyedieren verwisselengedurende
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in-en uitschuifbaren zuiger?waarin 2 angels

O0k deademhaling isbj despinachtige dieren zeer verschillend. De ltleht stroomt bj
allen in luchtgaten,maar wordtbjsoml
nigen
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giftand gewapend, en een paaronderkaken,

Spinazie.

dieren rekellt men de eigenljke spinnen,de
hooi
pDer Jude (1827, 4 dlnl'' sehorpioellen, de teken? de
mjt
en,wagens
de wa,tede
r- 3 dlnl''
bastaardschorpioenen, de
DDe Jesuit(1829?3dln)''
,- enrDerInvalide
spinnen en de mosbeeltjes.
(1831,5 dln)''.Dezeromans,in onderschei-

Spinazie (Spinacia L.4 is de naam van dene talen vertaald,onderscheiden zich door
een plantengeslacht uit de fàmilie tlttr Che- conceptie, karakt
erteekeniny en situatiebenopodeën. Algemeen bekend is de yewone & i- sts
hrjving en geven getuigenlg van denhoogen
nazie(S.oleracea L.),eenesmakeljkegroente, ran; Van Spindlc a1s romanschrjver. Ook
die 30- 90 N ed. duim hoog w ordt,met af- verscheen in 1829 onder zjne redadie de
wisselende,langgesteelde,pjlvormigeoflang- ?Dameszeitung'', en van 1830 t0t 1849 het
werpig-eironde blttderen (zie bjgaandeiguur, Jaarboekje: gvergiszmeinnicht,,.
Spinél is de naam van eene delfstofuit
die in a een tak voorstelt op l/sde der natuurljke grootte en in J eene vrueht op de klasso der watervrje amphoterolieten.Men
s-voudige grootte).Deze plant behoort in het vindt het gewoonljk in kleine,regelmatige

Oosten te huis,is,naar men meent,doprde kristallen, doorgaans otttaëders of in deze
Mooren overgebragt naar Spapje, en wordt met andere vermengd, vaak in tweelingsin een aantal verscheidenheden vooralals kristallen,en zeer dikwjls in kristalgruis en
zomer-ena1swinterspinazie- gekweekt.- Al- korrels. Spinél is meestal rood , maar o0k
f'
iFtsllrdo
zt
fdx
vinazielsRumex Patientia,?-.en wel bruin! groen ot'zwart. H et rood gaat

Nieuw-zeelandsehe,
vizêczïeTetragoniaexgansa,
doch deze beide gewassen behooren nlett0t
hetgrslachtSpinacia.
Splndler (Kar1),een verdiensteljkromanschrjver,geboren te Breslau den 16den 0ctober1796,ontving zjneopleiding teStraats-

bj verhittlng over in groen en wordt dan

kleurloos, maar na het afkoelen wederom
rood. De lichtgekleurde spilélsoorten Z*
M@n
doorzigtig de donkere doorschjnend t0ton-

doorzigtig,en alle gl
asqlanzend.Dehardheid
is = 8,5, het soprttlljk yewiqt= 3,5-4,1.

burg,maarliet deregtsgeleerdestudiën varen, Rood, doorzigtig (edel)splnél ls een magne-

40ï
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siumaluminaat (MgA1:O4). waarschjnljk gekleurd door een weinig chromium. Zjne
blaauweverscheidenheid bevatt0t2,5*/0gzer,
het grasgroen chloro-spinél6- 100/0 jzer met
eenig koperoxyde als kleurend bestanddeel,

rekt (mule-machine).Aldezemachinesspinnen en staan stilbj afwisseling.'De watermachine (drosselstuhl) daarentegen werkt
onafgebroken;hare spillen zjn voorzien van

de formule (Mg,
Fe),(Al,Fe)c04.Edel spinél
vindt men in de secundaire lagen in Ceylon,
Oost-lndië en Australië, blaauw spine'1 te
Aker in Södermanland,chloro.spinélin chlorietleite Slatoust,pleonastin silicaatgesteen-

trekkende spanning onderworpen. Men spint
0P de watermachine slechts vaste draden uit

spoelen, en de draad,die den spoelt0t zich

terwjl zwartspinél zamengesteld is volgens moet trekken, wordt hierbj aan eene uit-

la
s
en
lf
ge
-acto
vr
e,
zedi
lse
.bj
Eindeljk vermelden WP
@* den
zjn regelmatigen gang alle
bewerkingen zonder bjstand van menschen
ten en kalksoorten in Zuid-ryrol, bj den volbrengt.W ie omtrentditbelangrjk onderVesuvius, Op Ceylon enz. Ponceau-roode werp meer verlangt te weten,dan wj met
variëteiten van spinêl hebben omstreeks de het 00g op het bestek van ditwerk mogen
halve waarde van diamanten van dergeljke mededeelen, raadplege de p'rechnologie der

grootte.Donkerroodspinélkomto0ka1srobjn- Gespinsttàsern(1875-1876,3d1n)':vanGrothe.
Hethandspinnewielwasreedsbjde oudste
spinél,licht rozenrood alsBalasrobjn,paars
a1s almandjnspinél en geelachtig rood als volken,bj de oude Chinézen en btide oude
rubicél in den handel. Laatstgenoemde 3
soorten hebben echter in verre na de waarde
niet van edel spinél.Bloedrood spinélwordt
00k w e1 goutte de sang geheeten, en pleo-

Egyptenaren in gebruik, en bestond uit een
rad hetwelk met de regter hand gedraaid

werd,terwjl men met de linkerde vezels
t0t draden vereenigde. In 1530 werd door

nasteq worden in den rouw gedragcn.
den steenhouweren beeldsnjderJokann JlrSplnnen (1let) dient om door hetinéên- gens het reeds beschreven spinnewiel uitgeX JyJJJt0t de
draajenvan eenaantalkorte vezelseendraad vonden. In 1738 kwam Joh,n '

van willekeurige lengte te maken.Menbezigt uitvinding van een w erktuig metachterelkaar
t0t grondstof gewoonljk vezels van vlas, gelegen en metongeljkesnelheid omwentehennep,katoen ofw0l.Het spinnen van vlas lende rollenparen. In 1742 was zulk eene
geschiedde oorspronkeljk uitdehand,nadat m achine m e@@t 250 spillen te Birmingham in
het vlas op een spinrokken was bevestigd. w erking; Zl*J werd door 10 meisjes bediend
Later bezigde men het spinnewiel, dat 00k en door 2 ezel
sqedreven,maarvoldeed niet
nu n0g op hetplatte land van Gelderland en aan de verwachtlng.In 1767 echter vervaarOverjsseldoorzjngezelligsnorrendewinter- digde James H argreave eene andere machine,
avonden verlevendigt.Het groote rad van het waaraan hj ter eere van zjne dochterden
spinnewiel w ordt met den voet in beweging naam gafvan .
vinning Jenny,welke zj 0ok
gebragt en dit doetdoormiddelvaneensnoer nu n0g voert,en verbeterde haar zoodanig,

zondereinddenklossnelomdraajen,waarheen
de handige spinster den geljkmatigen vezeldraad laatheengljden.Zoowelvoordekatoenals voor de vlasspinnerj heeftmen intusschen

dat weldra éénmeisjevoldoende wasom 80
t0t 120 spillen te bedienen. De werklieden

echter, daarover vertoornd, vernielden zjne

toestellen,en de geniale uitvinder,naar Notkunstige machines uitgedacht?waarmede men tingham gevlugt en O0k dââr vervolgd,einveelspoediger en goedkooper langswerktuige- digde erzjn leven in eenwerkhuis.Omstreeks

ljken weg dien handenarbeid vervangen kan. dien tjd legde 0ok llicltard zr7
J/
?
zvùAfzieh
Om het gehekeld vlas t0tgaren te spinnen, toe op de verbetering derspinmachines.Door
w orden door de m achines de volgende be- Atherson ondersteund,vestigde hj zich te
werkingen volbragt:het maken van eenvlj Nottingham en voltooide aldaarzjnspinraam
of band van onderling evenwjdige,regtuit- (spinning frame). Zjne maehine was eene
gestrekte vezels, uls grondslag van den toekomstigen draad,- hetverdubbelen en uitrekken van zulke banden om zeteverijnen
en de vezelsgeljkmatig te verdeelen,- het
vöörspinnen, waarbj de uitgestrekte band
nog. dunner uitgetrokken en tevens flaauw

vereeniging van de cylinders van W yatt met

(pers)naardespillen geleid,diezich vande
pers verwjderen, en daarna sluit zich de
pers, waarbj dus de draden worden llitgerekt (Jenny-machine).Bj de eylindermachlne
zjn de balken door rollen vervangen,die
hetgaren dan alleen laten doorgaan,wanneer
zj zich bewegen,maarhetbjstilstand vast-

ging gebragt, m aar in 1792 vond W illiam
Kelly te Glasgow een werktuig uit,dat een

devleugelspilvan hetçewonevoetspinnewiel
en werd door water ln beweging gebragt;
het daarmede gesponnen katoenen garen verkreeg dientengevolge den naam van watertwist.In 1775 vervaardigde voorts Crompton,
een wever te Bolton,den m ule-lenny,eene

ine
'e
'ngedraaid wordt, - en het ijnspinnen
ofine'éndraajen vanhetvöörspinseltotgaren. vereeniging der rekcylinders van Wtattmet
Ditlaatste geschiedtop verschillendewjzen: de spilm olens der Jenny-m achine.D ltw erkhet vöörspinsel wordt tusschen twee balken tuig werd aanvankeljk metde hand in bewekind in staat stelde, 2 dergeljke machines,
te zam en m et 600 t0t 800 klossen,in bew e-

ging tehouden.In demachinalevlasspinnerj
heeft inzonderheid Girard in Frankrjk tusschen de Jaren 1810 en 1818 groote verbete-

houden. Nog beter werken de rekrollen,na- ringen gebragt,doch deze droegen eerstover-

meljk onderscheidene paren cylinders met vloedige vruchten,toen zj in 1870 op Engeltoenemende omwentelingssnelheid,zoodathet schen bodem werden overgeplant.
garen langzammerhand sterker wordt uitgeSpinnen (De) vormen eene orde uit de
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klasse der Spinachtlge dieren (zie aldaar). Spinnewebvlies, zie Hersenen.
Spinola (Ambrosio),marchese de 11,
:BalZj dragen in de bovenkaken eendoorboorden
tand of haak,waarin zich de uitloozingsbuis llzd:,een uitstekend Spaansch generaal, gevan een gifblaasje bevindt.De voortplantings- boren in 1571 te Genua, onderscheidde zich

werktuigen zjn bj de mannetjesin de voe- sedert1599bj herhaling indienstvankoning
lersaan den k0pyeplaatst;hetachterljfheeft Plùlips11I vanSpanjeenondersteundemeteen

geene ringen en ls met eene meestalzachte korpsvan9000manoudeItaliaanscheenSpaan-

huid bedekt en hangt door een klein steeltle
zamenmethetkopborststuk.Nooithebben zj
meer dan 4 luchtgaten,gewoonljk slechts2,
en de ademhaling geschiedtdoorlongen,bj

sche troepen?naarde wjzedermiddeneeuwsche condottléri, den aartshertog Albert rJ>

OostenrbkbjdebelegerinrvanOstende(1602-

1604).Daarop zag hj zlch benoemd t0tlui-

enkelen door luchtbuizen.Het gifvan slctshts tenant-generaalen bevelhebbervanalleSpaan-

weinige soorten schjnt voorden mensch na- sche troepen in de Nederlanden,zoodathj
deelig te wezen, hoewel men beweert,dat zich sedert 1605in Vlaanderentegenoverprins
de beetvan de Curaçaoscheotanjespindoode- M aurits bevond zonder eenig voordeel te be1jk is.Demeestespinnenhebbenspinselvaten, halen.In 1620 werd hj doorSpanleter0n-

die een vochtafscheiden,datin de luchtaan- dersteuning van keizer Ferdinand 11 tegen de
stonds verhardt, zoodat daarvan spindraden ProtestantscheRjksvorsteninhetveld gezongevormd kunnen Nvorden.Daartoe Yrordthet den, drong in Augustus aan het hoofd van
vocht door verbazend ë ne buisjes geleid, 23000 man door in de Pfalz en veroverde er
welke o? de spintepeltjes zjn geplaatst.Dit onderscheidene steden, m aar moestin 1621,

spinseldlentt0thetbedekken derejeren en tegen heteinde vanhetTwaalfjarigBestandj
bj vele soorten t0t het vervaardigen van zich weder naar deNederlanden begeven,om
webben en trechters.Vaak wordt hetin z00
groote hoeveelheid afgescheiden, dat het,in
de luchtzwevende,onderden naam vanherfstdraden zich aan alle voorwerpen vasthecht.
Van de merkwaardigste soorten van spinnen

erM anritshethoofd te bieden.verzwaktdoor
hetverlies der meerendeelsziekeItaliaansehe

troepenjk0n hj den 0orlog,in weerwilvan

de verovering van Gulik,slechtsQaauw doorzetten en eerst in den zomer van 1624 een
noemen wj:degvootevogel-ofboraspin (My- aanvang maken metde belegering van Bredaj

gale avicularia), zie onder Mggale.- De welke vesting hjden zdenJulj 1625innam.
krninspin (Epeira diadema), die bj ons de Intusschen had zjnegezondheid doorde pnlanen van tuinen en bosschen metharestevige gemakken van den veldtogtzooveelgeleden,
draden verspert. Hare web is radvormig,en dat hj hetopperbevelmoestnederleggen.In
zj plaatst zich dikwjls in het middelpunt 1629 evenweltrad hj nogmaalsop a1svelddaarvan.Zj kan lang vasten,maarheeftin heer en wélin Italië,waarhj in den strjd
de heldere, stille Augustusdagen gewoonljk
een overvloed van voedsel.Hareejeren,ten
getale van meer dan 300,plaatst zj in een
cocon van geelspineol,en dejongen komen
in Meite voorschjn.- DegewoneAvl,
vïzl
(Tegenaria domestica), die eene horizontale

om de nalatenschap van den markgraafvan
Mantua de Franschen uit Montferrat verdreef
en hen in Casale omsingelde. Deze talent-

volle krjgsman ondervond talrjke bezwaren
van de zjde van het Spaansche H0fen over-

leed te Castelnuovo diScrivia den zssteu sepweb spant in de hoeken der kamers,welke tem ber 1630.
web van onderen eindigt in een cylindervorSpinoza (Baruch ofBenedictus),eigenljk
migen treehter,waarin zj zich verschuilt.- db
Espinosa, een beroemd wjsgeer, geboren
De '
watermin (Argyroneta aquatica),die in den 24stenNovember 1632 te Amsterdam ,was
stilBtaande w ateren leeft, goed zwemt en de telg van een Portuqeesch-lsraëli
etisch geonde
w at
gt
weefrselwa
vet
re
vr
aar
ed
ei
ne
gt,kl
we
ok
lkeva
znjme
telr
udi
ch
tvw
uli
tt, slacht en werd opgeleld t0trabbjn.W egens

zjne vrjzinnige gevoelensop godsdienstig geom daarinhaarcoconmetejerentebewaren.- bied uit de gemeente gebannen,verliet hj
De heédespin (Dolomedes mirabilis), die in Am sterdam en vestigde zich naeenigomzw erAugustus van spinsel een koepelvormig ge- ven te'sGravenhage,waarhj in zjn onderwelf vervaardigt van de grootte eener vuist, houd voorzag door het geven van onderwjs
waarin zjhaarejerzakaandradenophangt.- en doorhetsljpen vanoptischeglazen.Daar
De zakspin (Lycosa saccata),die haarcocon bj bovenal zjne onafhankeljkheid op prjs
metejeren onderden buik draagten zeniet stelde,weeshj zooweleenhoogleeraarsambt
laat rooven zonder dapperen weêrstand te te Heidelberg als eene hem door zjn vriend
bieden. - De tarentnla (Lycosa tarentula), Mmon de Tgl: toegedachte erfenis van de
van w elke men verhaalt,dathaar beetden
mensch in danswoede ontsteekt,- dekrabqin

hand en overleed in arm oede,ongehuwd en

(Tbomisus), die evenals de krabben altjd
scheefloopt,- en despringspin (Attus),die
hareprooibehoedzaam nadertom zeeindeljk
metern sprong tebemagtigen.
Splnners,zie Flinders.
Splnnew ebben worden door de spinnen
vervaardigd om daarmede hare ejeren te

den weiniy bekend. Voorzeker had zoowel

bedekkea of er hare prooiin te vangen.Zie
voorts onder Spinnen.
XIII.

zonder dat zjne tjdgenooten in hem den
laterz00gevierden wjsgeerzagen,denQosten
Februarj 1677 aan longtering.Men is met
de geleideljke ontwikkeling zjnerdenkbeelhetbestuderen van den Talmud a1s hetlezen
der geschriften van De8nartes daarop grooten

invloed. Zjn eerste werk was eene schets
der beginselen van Deseartes volgens eene

geometrische methode. Daarop volgde zjn
Q0
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rradatustheologico-politicus(1670)''zonder

gesteld.Daar beide attllbuten metbetrekking

naam. Zjn hoofdwerk: pEthica'', in vroe- t0tdezelfstandigheid identisch zjn,maarhet
geren tjd in hoofdtrekken in het Neder- oneindig denken de s0m bevatvan alleafzonlandsch opgesteld a1seeneverhandel'
-ng:pvan derljke denkbepalingen,de oneindige stofde
G0d en den mensch''en onlangs door dr.van s0m van alle begrensde stofdeelen (ligchaVloten teruggevonden, werd eerst na zjn men),z00 moeten zj 0ok beide in hunne
d00d doorzjn vriend, den geneesheerLode- volgreeks onderling (met betrekking t0t de
oï/kMayer,in hetlichtgegeven.Twee0nv0l- substantie) identisch zjn,zoodatertusschen
tooide geschriften uitzjnenalatenschap,het de (ideale) wetten in het rljk der ligchaDTractatus'' en pDe intellectus emendatione'' men geen strjd kan wezen. Daarop bouwt
werden er aan toegevoegd. Zjne wereldbe- Spinoza niet alleen de stelling, dat uithet
roemde sEthica''staatmetbetrekking t0td8n onea
'ndiq wezen vanG0d(alsnaturanaturans)
vorm tegenover dewerkenvanDescartes,daar hetonelndigeopeindeloosverschillendewjzen

dezeeeneanalytische en Sqinozaeenesynthe- (als natura naturata) voortvloeit,maar 00k

thische methode volgt. Hp betreedt hierbj deze, dat de o'
pvolging en de verbinding der
den wiskundigen Weg en zoekt daarlangs ideeën (de ideale wereld-orde) en die der
zjnestellingen t0tonomstooteljkewaarheden reeksen (de reëele wereld-orde) ééne en deteverheFen.Spinozaknooptwe1iswaarzjne zelfde moet wezen, hetwelk hj uitdruktin
wjsbegeerte aandievan Deseartesvast,maar de woorden:pordo etconnexio idearum idem

alleen om deze in vorm en inhoud te vernie- est ac ordo etconnexio rerum''.Een gevolg
tigen.Zj ishethierin metharevoorgangster van de eerste stelling isr dathetgeheelder
eens,datde geest)wiens wezen in hetden- dadenvan G0d(hetgebi
eddcrverschjnselen),
ken,en de stof,wler wezen in de uitgebreid- zoowel wat haren aard als wathaar onder-

heid bestaat,qualitatiefonderscheiden zjn, ling verband betreft,als onveranderljk,als

daar de eerste zonder uitgebreidheid en de van eeuwigheid vaststaande moet worden betweede zonder denken kan gedachtworden. schouwd,a1sgegrond in deeeu&vige,onveranSpinoza echter ontkent, dat dit onderscheid derljke natuur van G0d.Een gevolg van de
eene tegenstel
ling Van zelfstandigheden (dua- tweede is, dat de zed:ljke wetten in het

lismus) is, maar beschouwt beide a1s ver- rjk des geestes nietverschillen van de werkychillende attributen van dezelfde zelfstandig- tuigeljke wetten in het rjk der stof,dat
h
eid (monismus).Daaruameljk uithetdenk- alzoo dewetderoorzakeljkheid,diedeverbeeld van zelfstandigheid,datwilzeggen van schjnselen der natuur beheerscht,desgeljks
een wezen,hetwelk de oorzaak van zich zelf de verschjnselen op hetgebied des geestes
is(causa sui),volgt,daterslechtseeneenkele bepaalt.Bestaatin destofeljkewereldgeene
kan zjn,z00 kunnen geesten stof(detwee werking zonder oorzaak, z0o is op het gezelfstandigheden van Descartesj zelven geene bied des geestes geen besluif van den w il
zelfstandigheden wezen,zoodatzj attributen mogeljk zonderdaartoe leidend motief,wesder ware en éénige zelfstandigheid moeten halve ergeene werking zonderoorzaaken dus
zjn. Deze laatste, die als zoodanig moet geene indeterministischc vrjheid van wil bebestaan en uit haren aard oneindig is,noemt staat. De geesteljke en ligchameljke ver-

hj G0d (Deus),- datgene wathetverstand schjnselen,a1sopenbarinqen deral-éénezelf(intellectus)alshaarwezen (essentia)erkent, standigheid,zjn evenmln het werk eener
noemthj rattribuut'',terwjldezelfstandigheid voorzienigheid, daar de zelfstandigheid a1s
zelve uit oneindig veleattributenbestaat,van
welke ieder eene rigting van haar oneindig
w ezen aanduidt. Twee van deze attributen

zoodanig verstand noch wil bezit, zoodat
er van een w ereldplan of van eene keus
tusschen verschillende wereldplannen geen
zjn:denken enuitgebreidheid (d00rDescartes sprake kan zjn, a1s van een blind noodhet wezen van den geesten van de stofge- lot, daar de zelfstandigheid oorzaak is van

noemd en als tegenstellingen aangemerkt). zich zelve en niet afhankeljk van eene
Met betrekking t0t het eerste vertoontzich buiten haar aanwezige magt. De aard en
de zelfstandigheid aan 0ns verstand als het volgorde der verschjnselen zjn niet door
oneindig denke'
nde (de wereld des geestes), doelbeoogende, maar enkel door werkende

en met betrekking tot de tweede als het on- oorzaken bepaald; zj zjn noch goed noch

eindig uitgebreide (als de onmeteljke stoFe- kwaad,maar alleen noodzakeljk. Als zooljke wereld). Beide zjn, daar buiten G0d danig is de werel; noch de beste,noch de
geene zelfstandigheid bestaat,a1s zelfstandig- slechtste onder demogeljkewerelden,maar
heididentisch.Hetoneindige(dusonbeqaalde) deéénig mogeljke.Doorhetkennenvandeze
denken splitst zich naar zjn inhoud ln tal- onveranderljke wereld-orde onderscheidt zich
loozedenkbeelden (ideeën).Deoneindige(dus de wjze Van den dwaas.Terwjllaatstgeonbegrensde)ruimteisdoorbegrenzing in de noemde van den 100p der dingen de vervulruimte verdeeld in tallooze stofmassa's (lig- ling zjner 'venschen verwachtofhettegenghamen),dievanelkanderonderscheiden,maar deel vreest, gevoelt eerstgemelde, dat die
ln reeksgewjze aanraking zjn. Spinoza be- loop der dingen onafhankeljk van die wenschpuwtze alawjzen(modi),alsafectiënder schen onveranderljk vaststaat en dusgeene
zelfstandigheid,- de ideeën voor zoover de hoop of vrees mag verwekken. De wjsgeezelfsàndigheid onder het attribuut van het rige kennisbestaatdaarin,datm en de dingen
denken,de ligchamen voorzoover zj onder op dergeljke wjze beschouwtalsGod zelf,
:etattribuut der uitgebreidheid worden v00r- nameljk iedere bjzonderheid (denkbeeld,
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ligchum ,gebeurtenis)in verbandmeten als
deelvan hetoneindig geheel.Dewjsgeerige
gemoedsqesteldheid iseensdeelsgelegeninberusting ln het onvermjdeljke en anderdeels
in de liefde t0t God,welke uithetbesef van
de onrspronkeljkegoddeljkheidvandenl00p
der dingen voortvloeit.Daar zoowelde eene
a1B'de andereeen weten,nameljk dekennis
van het metaphysisch wezen der wereld (als
ontwikkelingvan God),onderstelt,z00vormt
de (pantheïstische of'lieverakosmistische)me-

30:

paraboliseke, eïliptoeke, kyqrboloekeen Vgaritkmoehe spiralen,wier elgensch:ppen door
de Berno*lli'nj Desoartes en andertàn zjn
nagegaan. Daarenboveil heeft men Bpiraal-

ljnen in de ruimtejzooal:de :c&p:##> of
eene spiraal op een cylindervlak,welke met
al de beschrjvende ljnen geljke hoeken
maakt,- de lonodromisoke Ii/4,zich over
het oppervlak van een b0l Blingerend en geljke hoeken makend met alde meridianen,
terwjl hare projectie op den aequator eene
taphysica den grondslag der zedekunde van loparithmische spi
raalvormt,- dekegelncvzircll,op de oppervlakte van eenkegcl
Spinoza.Zoowel wegens dit echt-wjsgeerig m%g6 .
resultaat a1s wegens den ruimen blik van beschreven enz.
Bpinoza op het heelal als organisch geheel,
Spiraalvaten,zie Vaten.
Spiraea L. is de naam van een plantenheeft zjne wjsbegeerte,die aanvankeljk in
Nederland slechts een kleinen kring van aan- geslacht uit de familie der lb saceen. Het
hangers bezat,eene eeuw later bewonderaars omvat heesters en kruiden met gevinde of
gevonden in beroemde mannen, zooals Les- gave bladeren en met doorgaansduideljke,
#1.g, Jaoobi, A'
erddr en Götkejen navolgers somtjdsmisluktesteunblaadjes,metbloemen,
in FicAfe, Rehillin.q en Eegel.Bjdeviering diet0teindstandige aren,trossen ofbjscher-

van zjn sterfdag in 1877iste '
sGravenhage men vereenigd zjn,en metveelzadigezaadte zjner eere eengedenkteekenverrezen.T0t doozen.Yan deBoortennoemen wj8.xl-gr1
opheldering zjner leer is inzonderheid zjne L.(o
çeïfdlàlcr#,ziealdaar),- 8.#l#:ldlIJL.
briefwisseling van belang.ZI
'
Jnegezamenljke
werken zjn uitgegeven door Paulu (1802,2

dln),doorGfrörr (1830),d00rWrl&'(18431846,3dln)endoordr-l.ranFlpfep(1862),die
00k eenelevensbeBchrjvingvanSpinozauitgaf.
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Spint,zie Ho%f.
Spion of verspiedernoemtmen een bezol-

N

digd persoon, die op kondschap qitgaat aangaande de positie,de bewegingen,de toerus-

tmg
' en en de plannen van een vjandeljk
leger.O0k wordt hj we1eens uitgezonden
om aan den vjand misleidende berigten te
brengen.Een op de daad betrapte spionwordt
gewoqnljk terstond metden dood gestraft.
Splra (Johannes de) of van z
g ïed was
waarschjnljk deeersteDuitscheboekdrukker,

t

e

N

Nw N
N
N%NN

kend temaken.Hj vestigdezich teVenetië,

N

en tot de eerste door hem gedrukte w erken
behooren: de pEpistolae'' van Clcero en de

doorhem geleverde uitgave van Tâât%.
%ishet

eersteboek,wu rindebladzjdenmetArabische
cjferszjn aangewezen.HjoverleedteVenetië
in 1470,en daarna kwam zjn broeder < el-
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die na de verovering van Mainz in 1462 deze
sàd verliet om elders de boekdrukkunstbe-
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LnjeSpiraaanhethoofdderdrukkerj.

plraal (De)iseene vlakkekromme1jn,

die zlch volgens eene bepaalde wetom een
vast puntBlingerten zich m eteen onbepaal;
M ntl omgangen meer en meer daarvan ver-

wjdert.De eenvoudigBte spiraal is die van
Aray eden,eigenljk doorCononaangewezen,
terwjleeratgenoemdedaarvan de eigenschapPen onderzecht. Zj ontstaat,Yfanneer eene
Qnbepaalde regtrljn meteenparigehoeksnel-

Spéraea Aeeeedïtmc.

(knolworteligegpiraea),wierwortelguiteirandlangwerpigeknollenbestaan,- S.nd'
%dfol%
'
aL.
(wilgbladige spiraea) met langwerpigej gezaagde, onbehaarde bladeren, welke drie
heid om haar eéne uiteinde wentelt en zich soorten0ok inonBVaderlandtevindenzjn,tevens een punt, uitgaande van dat uiteinde en 8.Adeleé,
cpl Dndl.,eenefrMjeBierplant,
meteenparige snelheidbeweegtlangsdieljn. in 1824 door m enen uit China naarEngeland
De weg doûr datpuntafgelegd,isde spiraal. gebragt. Van eene verscheidenheid van deze
De gedaante der spiraalverschiltnaar gelang geven wjhi
erbj eeneafbeelding ep l/adeder
4er snelheid van hetpuntgedurende elke om- natuurljkegrontte.
Sprdi
ngm
eer is de naam van een meer
wenteling der ljn.Behalve deze heeftmen
nnderscheidene andere spiralen,nameljk de in het Pruissische district Gumbinnen, ten
:0*
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nonrden van Johannisburg. Het heeft met proeven tedoengelukken,wûrden zekerev00r-

zjne vertakkingen eene uitgebreidheid van
ruim 2 'L geogr.mjl,ligt117Ned elboven
de oppervlakte der zee, ontlast zjn water
d00r de Pissek naar de Narew , is diep en
vischrjk en omvat een viertaleilanden.op

waardengesteld,bjv-:deaanwezigenopeene
zitting(se'
ance,soirée)moeten d00ronderlinge

aanraking derhanden eene ketenvormen,om ,
zooals men beweert,eene ophooping van die
vloeistof voort te brengen, die t0t het be-

één van deze verheft zich hetvoormalige fort ligehameljken der geesten dient.Zoodoende
Lyck.
moeten zj het medium ondersteunen,'
dat

Spiritism usisdenaam vaneenindenlot
lg- anders door hetafstaan van zjn perispritin
stentjdbjvelenppnieuw ontwaaktgeloof,dat een toestand van volslagene uitputting z0u

de geesten derafgestorvenen nietalleenvoort- Feraken.Dergeljkeproevenmoeten doorgaans
bestaan!maar'
datmen met hen 00k zeerge- ln het donkergeschieden,omdat hetlicht de

makkeljk gemeeuschap kan oefenen.Zulk beligchameljking dergeesten belet.Natuurljk
eene onmiddelljkegemeenschap echterisv01- geeft zulk eene duisternis de beste gelegen-

genshenalleen moqeljk vooreenigeweinige heid t0t misleiding en bedrog',zooals eenige
uitverkorenen (medla),diein staatzjn,aan Jaren geleden te Arnhem bleek, waar een

de geesten eene soort van nevelachtig lig- leeraar in de natuurkunde door middel van
chaam te verleenen zoodat zj metde zin- eene electrische vonk op een gegeven teeken
tuigen kunnen w orden waargenomen.Volgens plotseljk een helder licht in diedonkerheid
deze theorie is des menschen geest,hoewel deedontbranden,waarbjdegrofstebedriegerj

opzichzelvenonstoFeljk,reedsinhetligchaam aan den dag kwam.Doch zelfs dergeljke
met eene aetherische vloeistof,den peroprit, voorvallen zjn nietin staat,hetvertrouwen

verbonden,doch kan daarmede0ok gedurende der spiritistische enthoqsiasten te schokken.
Omtrent degeschiedenis van hetspiritismus
het leven tjdeljk het ligchaam verlaten en
zich elders vertoonen. Van die vloeistof vermelden wj het volgende:hetisontstaan
nu bezitten demedia eenegrootehoeveelheid, uit de mystieke droomerjen van sommige
waarvan zj aan de in de ruimte zwevende godsdienstige secten in Amerika.De gezusters
geesten zooveelkunnen afstaan datdezezich Foœ te Hydesville bj New-York hebben de
gedurende korten tjd aan de stervelingen klopgeesten ontdekt in 1848, en omstreeks

kunnen openbaren.Hunneverschjningenheb- dien tjd verspreidde zich heinde enverde
ben dan ook plaats in het donker metde
geheele gedaante of a1s lichtgevende handen

dwaasheid van den tafeldans. Daardoor erlangde het gpiritismus in de Nieuwe W ereld
of blinkende aangezigten, zoodat die ijne vele aanhangers,die eengenootschapvormden
lichtgestalten, zelfs dan,wanneer zj voor en aan hunne gevoelensdoortjdschriften en
het 00g onmerkbaar zjn,sporen achterlaten brochures ingang zochten te verachalen.Men
op eene photographische plaat.Hetphotogra- meept, dat hunne vereeniging millioenen
phéren van geesten is in Amerika een alge- leden telde,- 'tgeen echteronmogeljk met
meen en wi
t n0g wei- Juistheid is te bepalen. Zooveel echter is
ns
tqevend bedrjf,dadat
nig benadeel
d ls door het feitde
dezebe
of zeker,datde hooqerestanden hetspiritismus
van die
#
grove
photographisten
ongemeen begunstlgden als een redmiddelbj
gene
driegerj voor de regtbank beleed, zooals de hand over hand toenemende m aterialistiBwguet in 1875 te Parjs.Eeneanderewjze sche en socialistische leerstellingen. T0t de
van openbaring geschiedt door middel van spiritistische schrjvers in Am erika behoorden
muziek of 00k door mechanische werking, vooral: Andrear Jccàdozz Daré.nj Rohter .r#w aarop men volgenseeneaangewezenm ethode monds, de hoogleeraar H are, Ow6n enz.In
het verkeer met de geesten tot stand brengt. Europa koesterde m en aanvankeljk eenig
D e antw oorden worden door tikken of klop- wantrouw en., en slechtsenkele media,zooals
pen met de pooten van eene tafelofvan een
hielden zittingen voor aristocratische
ander stuk huisraad gegeven ofook weldoor kringen in de grootste steden. Door A llan

middelvan denpsychograaf,eenschrjftoestel, Kardeete Par
tjs
ooverl
jangded
ho
eo
trspiritismus den
baron Gûldenwaarop hetmedium zjnehandplaatst,welke stempel der
alsdan door den geest bestuurd wordt. In stubbedien van necromantie,daarhj in zjne

plaats daarvan bezigthet medium Slade eene 5Positive Pneumatologie'' een groot aantal
lei, onder de tafelofachter den rug gehou- brieven van afgestorvenen openbaarmaakte,
den.Iedermedium heeftdoorgaanseeneeigen- - en doorHornung teBerljn dien van spot-

aardige wjze van werken!men heeftname- zieke grappenmakerj. In den laatsten tjd
ljk klopmedia, schrjfmedla enz. De spiri- hebben zich in Engeland uitstekende natuur-

tisten erkennen algemeen,dat de antwoorden kundigen,zooals W allaee en Crookes,alsverder geesten vaak zeer onnoozelen e0k wel dedigers van het spiritismus opgeworpen en
eens spotachtig zjn,maar beweren tevens, velen tot hunne gevoelens overgehaald. In
dat er 00k domme, foutenmakende en boos- Duitschland zjn dergeljkeleerstellingen verMrdige geesten zjn.Anderev'
errigtingen der Bpreid door denRuBsischenstaatsraadAksakow,

geesten zjn: het opheFen van meubels en bjgestaan doorden letterkuqdige WittL
g,die
plaatsen vandeze(zie Tafeldansj,hetzweven Studien (1874 enzl'' hebben gesticht. Ook
dermedia en dergeljkevertooningen,waarin Perty heeft zich in ztln boek :pDasJetzige
vooral het medium H ome eene groote bedre- Spiritualismus(1877)''bj henaangesloten.In
van andere zware voorwerpen en het ver- er het spiritistisch tjdschrlft: ppsychische

venhei; aan 4en dag legde. Oza zoodanige

0nsVaderlan; heeft zich)om niet te spreken
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van mannen als n@n Aàr/
itl
v del,Rone,Cantr meloenen leveren voods eene suikerhnudende
FïdzcAe enz., vooral de maloor Adtlil: a1s vloeistof,welkementerstondaanhetgistenkan

een jverig onderzoeker van het spiritismus
en als een geloovig spiritist doen kennen,en
zjne gevoelens worden door velen gedeeld.
Het schjnt echter,dat daarbj hetgeloofin
de mogelt
jkheid van zulk eenegemeenschap

brengen.O0k wordtveelspiritusuitwjnverkregen.Hetmengsel,datwjhierbovengereed
noemden, wordt daarop gedestilleerd en de

b
j lagere temperatuur in dam? opstjgende
alkohol vervolgens doer afkoellng weder in

me
t de !ee8ten Van afgestorvenen eene V00r- een droptormig-vloeibaren toestand gebragt,
waarde ls, zonde: welke de spiritistische terwjlereenealkoholvrjevloeistofachterbljft.
proeven niet willen gelukken. Zonder zulk Destilleert(redifceert)men dezenaltjdeenig
een tafelverzettend geloofwillen de tafeisniet waterhoudendenalkoholnogmaals,danerlangt
dansen,- ditalthans wordtdoor vele Onge- men n0g zuiverder alkohol. Thans evenwel
loovigen verzekerd,die dikwjlsmoeite heb- gebruiktmen eenzamengestelden toestel(van
ben aangewend,om zichvandewerkeljkheid Pistoriv , M emens) Gcllenz.),die reedsbj
van dat verschjnselte overtuigen.De spiri- de eerste destillatie den alkoholgrootendeels
t
istische geestdrift,die eenigejarengeleden van het water scheidten spiritus van ongealgemeen heerschte,istrouwenslnonzedagen meene zuiverheid levert.Bj de gisting ontniet w einig afgekoeld, en een later onder- staat naast alkohol en koolzuur ook foeselzoek zal dan o0k welleeren,ofmen de oor- olie, die bj de destillatie en rediicatiewel
zaak der breed uitgemeten spiritistische ver- grootendeels,maar niet geheelen alvan den

schjnseleninbedrog van anderen,in zelfmis- spiritus verwjderd wordt.Om haarweg te

nemen,behandeltmen den spiritusmethouts-,
turf- of beenderenkool, die de foesel-olie abSpiritualism us noemtmen hetmetaphy- sorbeert, of met chloorkalky zwavelzuur en
sisch-psychologisch begrip,dat'smenschenziel azjnzuur, om de kwaljkriekendefoesel-olie
alseen zuivergeesteljk ofgeheelonstoFeljk in welriekende aethersoorten te verandaren.

leiding of in n0g onbekende krachten der
natuur moet zoeken.

wezenbeschouwt.De wjsgeexigestelsels,die Men verkjgtgewoonljk van 100 Ned.pond

G0d als een geest en denmensch a1seenzede- gerst 44,64, - van zooveeltarwe 49,22,-1jkwezenvonretellen,huldigenhetspiritualis- van zooveelrogge 45,80j- van zooveelaardmus.Zoowelhetpantheïsmusa1shetmaterialis- aypel
en 18,32 Ned.kan spiritusvan 50OTr.

musisderhalvemethetspiritualismusinstrjd.
Spiritus is een Latjnsch woord,hetwelk
het waajen van den wind ofden ademtogt,
en alzoo hetinwendigleven (dengeest)beteekent,- voortsal wat ;jn,dun-vloeibaaren
vlugtig is, w at prikkelend en levenwekkend
Op hetligchaam werkt,alzoo o0k hetvlugtig

ZlevqortsonderAlkohol.
Splrom eter (De)ofademmeter iseendoor
H %ttehinson uitgedachte toestel, dienende om

de hoeveelheid lucht te bepalen,welke bj
de ademhaling in delongen opgenomenw ordt.
Hj bestaatuit een van boven open blikken
bak,waarin een van onderopen,ietskleiner

bestanddeelvandenwjn (wjngeest),alsmede blikken cylinder isgeplaatst.De geheele toe-

vanverschillendeanderestoFen,in deapotheek stel wordt met water gevuld en door eene
onder den naam van spiritus bekend,zooals buis blaast men de lucht uit.de longen in
spiritus vinirediicatus (7 deelen alkoholen laatstgenoemden cylinder, waartlithet water

3deelenwater),spiritusaethereus(HoFmann's wordtweggedruktnkarmateerdehoeveelheid
droppels),spiritusnitridulcis(zoetensalpeter- ingeblazen luchtvermeerdert.Dezehoeveelheid

geest) enz. - In de Grieksche spraakkunst kan men op eene schaal aiezen. Opdat de

isspiritgœ c& &*en leniseene sterkeofzwakke cylindernietw orde opgeheven,bezw aartmen
aanblazing,inzonderheid van klinkers.- Ge- dien met eenig gewigt: Men kan daarmede
woonl/k evenwel geeft men den naam van onderzoeken of de hoeveelbeid ingeadem de
spiritus aan min of meor zuiveren alkohol, lucht op den duur o0k vermindert, zoodat
uit suikerhoudende vloeistoFen door gisting men toteene ziekeljke aandoening derlongen
en destillatie verkregen. Te voren was de moet besluiten.

spiritusbereiding hoofdzakeljk brandewjnstokerj; maarthans zoektmen een destillaatte
verkrjgen,dat meer alkoholbevat.Men bereidt spiritus van graan,nameljk:vanrogge,
tarwe, gerst, maïs en rjst. Men vormt
vanhetverbrjzeld graan metmouten warm

water een deeg,om door middelvan de in
het mout aanwezigde diastase het zetmeel
van het graan om te zetten in suiker,waarna
m en een en ander snel afkoelt, in kuipen
brengt en met gist aan het gisten brengt.
D rie dagen daarna is het m engsel gereed.
Bezigtmenaardappelen,danw ordendezedoor

middelvan stoom gekookt,fijn gemaakt,met
mout en watervermengd,om evenalsbj de
granenhetzetmeelom tezetten.Opdergeljke
wjz:bereidtmensuikerhoudendevloeistoFen
van houtjmos enz.Suikerwortels,sorghum en

Spit (lumbago) is de naam van eene zonderlinge ziekte,welke n0g altjd op eene volkomeneverklaring wacht.Zj bestaatin eene
plotselinge pjn in de lendespierenjgewoonljk in de linkerzjde,vergezeldvangedeelte-

ljke maqteloosheid.Sommigen zoeken hare
oorzaak ln rheumatische aandoening,anderen
in de scheurinqvan enkele spiervezelsin de
breede lendespleren.De pjn is vaak hevig
en werktzoûzeerop deBpieren?datdeljder

scheef en krom wordt en een afkeer heeft
van de geringste beweging. Deze ongesteldheid duurt van 5 t0t 20 dagen, is nooit

doodeljk,maarheeftweleenseenebljvende
verzw akking ten gevolge. Zeldcn treft zj
personen beneden

ded4: Jaar en komtligt

terug.Zj isdan 0ok e gewone oorzaak van
het krom loopen van belaarde lieden.
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Spitsbergen , te voren Fiewwland ofKo.G# J- bs-NL-mland en donr de GroenlandsvaarderB 0ok Oozt-k oenland geheeten,eene
nu eens t0t Europa, dan wedez t0t NoordAmerika gerekende eilandengroep in denoor-

verbljf hielden en er deg zomers walvischvaarders verschjnen, doch op verre na niet

meer z0o druk als in de l:de en 18de eeuw ,
toen Spitsbergen de verzamelplaats was van
alle walvischvaarders en vooralde Nederlander: er met eene aanzienljke vlootheenste-
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venden en er gedurende den tjd van hun

-

0.L.van Greenwich en bestaatuitdriegroote verbljfhetdoorhen gestichte dorp Smeeren-

eilanden(eigenljkofW est-spitsbergen,Noordoostlan; en Edle-eiland) en onderscheidene
kleineeilanden meteenegezamenljke oppervlaktevan1400Dgeogr.mjl.Eenedoorwoeste
stormen geteisterde zee bespoeltdezeeilandengroep9diein den zomerdoorjsschollen 0mgeven en in den winterdoorvastejsmassa's
omsloten is. Alleen langs de westkust is de
zee !edurendenagenoeg hetgeheeleJaarvrj
van pB.Degrooteeilandenzjnhoog,verrjzen
metsteile kusten uitdezeeen zjnmeteene
laag j: ter dikte van 100 Ned.elbedekt,
waaruitdespitgebergtoppen(vandaardenaam)

berg bewoonden,waar zj zich naarvaderlandschen trant zeer huiseljk wisten in te

rigten. Geene der zeevarende Mogendheden
maaktaanspraak op hetbezitv:n dezegroep.

De voornaamste der kleinere eilanden zjn:
DeZevenEilandentennoorden,PrinceCharlea

Foreland ten westen,de Waaigat-eilanden in
de Hinloopenstraat, en de Dulzend Eilanden

(geen honderd in aantal) ten zuiden.O0k het

Beeren-eiland wordt t0tdeze groep gerekend.
Spitsbergen werd in 1594 doordeNederlanders

J
Ba
renhz.,edd-dkezkenRik ontdekt.Inden
ongsten tjd werden dezeellanden nader0n-

t
e vnorgchjn treden en eene hnqgte bereiken derzocht door Scoresby (1817- 1818),Patvy
van 1300 Ned.el.Hetgesteente 1a erhoofdza- (
185
27),1L8a
mont(185q
1l)i,
TorellenNorden
nkjöld
keljk graniet;vulcanen ofvulcanischevoort73),rHeuu
n, Koolemans .
pepael
brengselen zoekt
(1878)rnz.
-

men er te vergeefg,maar men

vindterlurakalk,
krjt en andere

b
ezonkenelagen.
Hetklimaatlser
ruw en guur,

mM rin vergelj-

kin! met de A-

merlkaansche
poolstreken zeer
zacht door den
invloed van den

Spltsm uizen (Soricidea
Geay)isdenaam
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Insecteneterstlnsectivoral.zjomvat kleine zoogdieren, welke
oprattenen mui-

zengeljken,met

een langwerpigen kop,eenlangen snuit, een
Gnlfstroom.Degemiddeldelprljkschewarmte- scherp gebit,meestalkleine oogen en ooren
graadbedraagterop 79053'N.B.(Mosselbaai) en eigenaardigeklierenaan dez'
dden vanhet
80 C.;de gemiddelde temperatuur van de ligchaam ofaan den staartwortel.Men vindt
koudste maand (Maart) - 20:70 C.en die de soorten in de Otlde en Nieuwe W erel;
De spitsmuis.

van de warmste (Julj) - 5,30C.De plan- en zj zjn ter verdelging van insecten zeer
tengroei is er zeer schraal,daar de grond er nuttf
g.De boscâ.
vitsmu'
u (Sorex vulgarisL.4,
gedurende slechts weinig zomerweken,wan- 6% Ned.duim l
ang meteen 41/:Ned.duim
neer de zon er niet ondergaat,vrj is van lançen,geljkmatig behaarden staart,isroodsneeuw en js. T0t de boomen behooren er bruln,aan de zjden watlichter,van onder
slec.ht: een paar lage wilgesoorten. Tn het grjsaehtig wit,en in Europa zeerverspreid.
geheel heeftmen er 93 soorten van openbaar Zj nesteltzich des wintersin stallen?schuren
bloejendeen 250soortenvanbedektbloejende en w oningen, leeftvoor 't overige ln onderplanten. Kruisbloemigen en grassen hebben aardsche gangen, is zeer vlug,vraatzuchtig
er de overhand. Stroomende wateren heeft en bloeddorstig, en werpt in haar nest ttlsmen er slechtsin den tjd van den dooi.T0t schen oude muren ofonder boomwortels 5de zoogdieren op het land behooren er:het 10 Jongen.Zj riekt sterk naar muskus en
rendier, de jBbeer,de bruine beer en de wordt daarom door de katten wel gedood,
blaauwvoa; op de kusten heeft men veel m aar niet gegeten, doch d00r roofvogels,
walrusBen en robben en M ndewestzjdevele oojevaaxs en addersverslonden.Dehuopitswalvisschen. Van de vogels kentmen er 28 vsfi.
:(S.araneusL.,zie bjgaandeiguur)is
soorten, van welke er 22 te huisbehooren, l
7ange
Nend.sd
uim lang met een 41/: Ned.duim
taart, van boven bruin en van onterwjldeoverigeerslechtstjdeljkvertoeven.
Van de eersten behooren 17 t0t de Anseres der grjs,enbewoont Noord-Afrika en bjna
en 3 t0t de Grallae.Voorts heeftmen er t0t geheelEuropa.De wenkbraanwspLtsmwis(Cr0nu t0e Q3 soorten van insecten ontdekt.Het cidura etrusca Wagn., is 4 Ned. duim lang

rjk derdelfstoFenlevertergraniet(metedele meteen 21/:Ned.duim langen staart,is een
granaten),graphiet,loodglans,jzer,marmer van de kleinste zoogdieren en verkeertaan
ep steenkolen. Op geen enkel dier eilanden de Middellandsche en Zwarte Zee.De watervindt men inbonrll
-ngen ofkolonisten,hoewel d'ïfd-li.
q(Crosaopusfodiens W agn.
q,61/:Ned.
Russische Jagers erwe1eensJaren lang hun duim lang met een 51/,duim langen8taartj
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ls van boven zwart en van onder witen be- leed den lorlen Maart 1810. Van zjne gewoont de stroomende en stilstaande wateren schriften vermelden wj:yGeBchichte desKavan Zuid- en Midden-Europa en Azië. Zj nonischen Rechtsbisaufd1eZeitendesfalschen

ve
ralindt haqedissen, visschen, vogels en
kleine zoogdleren en onderscheidt zich dûor
harePofzucht.
Spltsroeden of kleine roeden werden te
voren qebezigd bj hettoepassen derstrafvan

hetspttsnoedenloopen. Deze. vroeger btj het
leger in gebruik , bestond daarin, dat de
schuldige met ontblooten rug tusstthen twee

rjen soldaten moestdoorgaan,waaropieder
van deze hem een slag met de roede toediende.Voor en achter hem stapten soldaten
metnaarhem toegekeerdblank geweer,zoodat

hj zichnaarhunbedaardenstapmoestvoegen.
en achter de rgen hielden ()lc
-ieren hettoezigt, dat de met roeden gewapenden hun

pligt volbragten.Deze gruweljke strafhad
dikwjlseen doodeljken afloop.Zj heeftzeer
lang bestaan in oostenrjk en schjnt noz
a1tjd te worden toegepastin hetknoetlievend
Rusland, maar werd bj deoverige Mogendheden reeds in den aanvqng dezer eeuw afgeschaft.W jmogen nietnalaten hierbj op te
merken, dat 0ok bj onze Marine eene ligchaamsstraf heeft bestaan, die men laargen
noemt;zj werdechterdezerdagenopgeheven.
Spitta. Onderdezen naa:avervaeldenwj:
Karel JbAgwl Pltilipp Syiffl,een verdiensteljk dichter van geesteljke liederen. Hj
werd geboren t'
e Hannover,den lsten Augustus 1801, studeerde te Gb'ttingen in de theologie,aanvaardde het leeraarsambt en werd
achtereenvolgens superintendent te Peine en

te Burgdorf,waar bj den 26sten September
1869 overleed.Hj heeftvooralroem verworven door den dichtbundel:ppsalterund Harfe
(1833 en laterl/'.
Pl
tili
pp J
gifft
x,een verdiensteljk schrjver
over muziek.Hj werd geboren den z7sten
December 1841te W eehold bj Hoya inHan-

Isidor (1778)'',- Grundrisz derGeschichte

derchristlichen Kirche(1827;5dedruk1813)'j
-

goeschichte W

irtembergs unterdenGrafen

und Herzogen (1783)/', - pGeBchichte des
FiirstenthumsHannover(1786)'/,- pEntwurf
derGeschichtedereuropsischenStaaten(1793,
2 dln; 3de druk 1823)'', - rGeschichte der
di
inischen Revolution 1680 (1796)'',- pvorlesungen iber die Geschichte des Pabstthums
(1828)''- pGeschichtederKreuzziige(1827)'',
en pGeschichte der Hierarchen v0n Gregor
VII bisaufdie ZeitderReformation(1828)''.
Delaatste drie werden pazjn dood,enzjne
gezamenljke werken in 1827- 1837 in 15
deelen uitgeven.

Splanchnologie, afkomstig van het

Grieksche woord txzâtzvov (ingewand),
noemt men de leer der lngewanden; zj iB
alzooeenonderdeelderanatomie(ziealdaar).
Zj behandeltdeninhouddervoornaamstedrie

ligchaamsholten# de schedelholte met de
hersenen - de borstholte met het hart,de
Iongen,de luchtpjp en degroote bloedvatenstam men, - en de buikholte met de maag
en darmen, de lever, de alvleeschklier, de
m ilt,pisblaas,nieren enz.

Spleen (miltzucht) is de naam van eene
weleensuitlichameljkentoestandvoortspruitende zielsziekte, welke veel overeenkomst

heeft met hypochondrie (zwartgalligheid),
vaak t0t zelfmoord leidt en inzonderheid als
eenenationaleziektederEngelschenbeschouwd

wordt. Dikwjls is hare oorzaak selegen in

gebrek aan geregelde werkzaamheld,waardoor de mensch t0tlusteloosheid vervalt,doch
0ok welin eene oververzadiging van de vermaken der wereld,die walging wekten ge-

woonljk metden naam vanx
qeblazeerdheidbe-

stempeld wordt. Enltele malen ontstaat die
nover, studeerde te Göttingen in de letteren, ongesteldheid uit eene gebrekkige spjsvertewerd daarop eerste leeraar aan de domsehool ring. Inzonderheid voor het eerste en laatste
te Reval,vervolgens leeraar aan het gymna- gevalligt hetgepeesmiddelvoor de hand.

sium teSondershausen,toen yrofessoraan de
Nikolai'schoolte Leipzig,en lssedertPaschen
1875 leeraar in de geschiedenis der m uziek
aan de hoogeschool voor toonkunst, voorts
professûr in de m uzikale wetensehappen aan
de universiteiten secretaris derAcadémievan

Spleet-openlngen (stomata)ofkwidmondjesvindtmen indeopperhuidvanallegroene
plantendeelen,nameljk t
ljnespleten ofgaat
les,
omgeven doûr twee langw erpig ronde, min
of m eer gekrom de cellen, w elke slwitcellen

genoemd worden,daarzj doprhetopnemen
Schoone Kunsten en W etenschappenteBerljn. van voc,ht zwellen en bierdoor de spleet min
Hj gaf eene levensbesehrjving in het lieht of meer sluiten. Onder de spleetopeningen

van plohann Sebastian Bach (1873),/ en vindtm en lueht-ofademhalingsholten,w elke

leverde eene critische uitgave der Orgelcom- doorgaans m et andere luchtwegen in het papositiën van B'uœtehwde.
renchym in verbandstaan.Despleet-openingen
enen alzoo ter bevordering van de gemeenSpittler (Ludwig Timotheus, vrjbeer di
von),een beroemd geschiedschrjver,geboren schap tusschen de bqitenlucht en het inwente Stuttgart den loden Nûvember 1752,stu- di
ge liqc'
haam der plant. Haar grootte en
4eerde te Tiibingen, werd er repetitor aan aantal ls zeer verscbillend. Aan de bladen
het theologiscN seminarium en in 1792 hopg- onzer boom en vindt men ze het m eestaan

leeraar in de wjsbegeerte te Göttingen,doch de ondervlakte,doch bj op hetwaterdrjkeerde in 1797 als lid van den hoogen raad vende planten,zonals de plompen,alleen aan
van onderwjs en a1s geheimraad in werke- debovrnvlakte.
Sphtgerber (Frederik Louis),een verljkedienstnaarzjn vaderlandterug.In1806
zag hj zich benoemd totctzrator van de uni- diensteljkNederlandschkruidkunqige,geboren

versiteit te Tiibingen en totministeren wer; te Amsterdam den 9den December 1801,stq-

in den vrjheerenstand opgenomen. Hj over- 4eerde eerstin zjnegebûûrtesta;,daaoate
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Lauganne, wjdde zich vervolgens aan de burg te FrankfortMn de Mainwerdbenoemd.
Bchilderkunst,zopdat hj in 1822 t0t 1id der Hier bragt hj in 1818 zjneopera:pFaust''
Académie van Beeldende Kunsten werd be- en in 1819: pzemire und Azor''metgrooten
noemd,volbragt in 1823 eenereisnaar Italië bjval ten gehoore,doch 0ok hier nam hj
en hield zich voornameljk bezig met bota- Bpoedig zjn ontslag en begafzich wederop
nischehonfa
sa
te
Br
onst
ee zette deze voort op reis naar België,Parjsen Londen.In 1822
pdoering
en.
Hj
zjne
bj Haarlem en ves- werd hj H0fkapélmeester te Casselen was
tigde vooral zjne aandacht op de bedekt- er jverig werkzaam a1s muziek-onderwjzer

bloejende planten. ln 1833 deed hj een en componist.Hierschreefhj deopera:pJeskruidkundigen togtnaarltaliëenSicitië,bragt sonda'.Na hetverlies zjnerechtgenoote tra;
een schat van gedrooqde planten mede en hj wederin hethuweljkmetdeuitmuntende
schreef zjne pllerbonsationes in Sicilia''! pianiste Marlanne T/e'
#àz en werd in 1847
terwjlzjnebjdragen t0tde Qora van Sicili: bevorderd t0t directeur-generaal der muziek.
werden opgenomen in de supplementen der Later had hj van de luimen van den Keur11
FloraSiculaauctoreGussone(1834enverv.
l'', vorstveelteljden,ontvingin1857pensioen!
waarna de Reale Acçademia deiPelûritanite
Messina hem t0t lid benoemde.In 1837en
1
boris
edra
dm
ehd
jeninQ3Ssute
rn
inMe
ame
le8e3d8the
erAms
te
er
i,en over1845,0nderscheidene botanische geschriftennalatende.

en overleed te Casselden Qzsten october1859.
Als componist schitterde hj schier op e1k

gebied der toonkunst;hj leverde 8 opera's,
5 oratoria, vele liederen,9 symphonieen,43
kwartetten,en uitstekendestukken voorviool

Zjn herbarium doordereglringaangekochtj van verschillendenaard.T0tzjnebestekunstis aan hetLeidsche toegevoegd.

werken rekent men de oratoria:yllie letzten

Splûgen (De),in hetRomaanschSpelwga, Dinge''IKDer FallBabylons''35Des Heilands

een hooge bergpas (2117 Ned.elhoog)der letzte Stunden''en d/a opera's:rlessonda''en
Alpen van Graauwbunderland, tusschen den Faust''.Zjn voortreFeljk vioolspelverhief
Tambo- en Surettahorn,verbindt de Achter- hem daarenboven t0t een der eerste kunsteRjn met de Lira (eene zp
--rivier derAdda) naars onzer eeuW .
en alzoo de Bodenseem ethetm eer van.Como

Spoleto, eene arrondissementshoofdstad

en was reed:bekend in den tjd dexRomei. in deItaliaansche provindePerugia(Umbrië),
nen. In hetlaatst van 1800 bragt M aedonald aan den SP00rWeg Van Rome over Foligno
de Fransche reserve over den Spliigen.Later naar Ancona, op eene hoogte niet ver van
(1812- 182Q)ondernam Oostenrkk denaanleg de bruisende Maroggia gelegen, over wier
VZn 00n g'00t0n W0g OV0rd0Z0n borgplSjVan diep dalter hoogte van 81 Ned.eleene wahetdorpSpliigen t0tChiavenna(38Ned.mjl) terleiding zich spant, is de zetel Van een
onder de leiding van DoneganL.Deze weg is aartsbisschop, van eenige regtbanken en van
overal 41/: Ned. el breed en voorzien van een onderprefect,- voortsheeftmen er;een
talrjke toevlugtsgebouwen en gaanderjen. lycéum , een gymnasium , een seminarium j
Een indrukwekkend gedeelte daarvan is de eene technische schobl, eene voorbereidende
Via Mala,waardewegtusschenhooge,steile, school voor geesteljken?eene boekerj,eene

begroeide rotswanden is ingesloten,terwi
jlde
Rjn daarnaast voortbruist in eene diepe,
donkere kloof.
Spoelw orm ,zie Ingewandswormen.
Spohr (Ludwig), een verdiensteljk com-

ponist en de grondlegger eener school van

degeljke vioolapelers,geboren den 5denApril
1784 te Brunswjk, onderscheidde zich zeer
** muzikaaltalent, zoodat hj
vroeg tjOOr Zgn
reeds op zjn 5de Jaarmetzjnemoederduetten zong.Op lz-larigen leeftjd bezochthj
hetgymnasium teBrunswjkenontvingtevens
onderwjs in de muziek.Voorts oefende hj
zich zelven,werd op ls-larigen leeftjd door

wetenschappeljke Acade'mie, onderscheidene
inrigtingen van w eldadigheid,'een kasteel,
gedeelteljk van cyclopische muren opgetrokken,velekerken,onderwelke zieh de hoofd-

kel'
k bevindtmetfresco'svan FilippoZl'ys,
vele oudheden, aanzienljke palelzen, bjv.
datderGemeentemetsehilderj'en van Spayna
enz.,een fraajen schouwburr en ruim 7000
(als gemeente bjna 21000) lnwoners. Men
vex'vaardigt er:hoeden leder,wollen stoFen
enz., en eriseen levendigehandelin wjn.
graan en oljven-olie.Dezestadheetteweleer
Spoletium en waseene deraanzienljkstesteden van Umbrië. Zj werd in 242 vöör Uhr.

den Hertog t0t kamermusicus bengemd,ver- eene Romeinsche kolonie en verdedigde zich
gezelde vervolgens Franz fck op eenekunst- in Q17 met kracht tegen de aanvallen van
reis naar Rusland, en keerde eerst in 1803 Hannibal. Zj werd door de Gothen onder
naarBrunswjk terug.Hierhad Rodegrooten TotLlas verwoest, door N arses weder OP:einvloed op zjne ontwikkeling,en zjn roem bouwd en tjden8deheerschappj der Longoverspreidde zich zo0 snel, dat hj reeds in barden in Italië door l'arold ofz'aroald ver1805 t0t concertdiredeur te Gotha benoemd he
over
t d.
h Deze verhief haar tot hoofdstad Van
Aierd. H ier bleef hiJ-1 metuitzondering van
ertogdom Spoleto, dat leenroerig was
eenige kunstreizenmetzjneechtgenoote,de aan den Koning der Longobarden,een groot
uitstekende harp- en klavierspeelster Dorette gedeelte van M idden-ltalië omvatte en o0k
b
&Ae1
'4!er,tot 1913. Toen werd hg sehouw- onderdeFrankischeheerschapptjbleefbestaan.
urgdirecteur te W eenen,maar legde weldra Hertog Lamberto rlzl Spoleto werd in 891
die betrekking neder en deed kunstreizen t0t keizer,en zjn zoon Lamberto11in898.Met
in Zwitserland, Italië en Nederland, totdat va
Konenraad
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hj in 1817tQtkapllmeesteraandenschouw-
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dqûr keizer Hendrlk 11 met Toscanevcree- Inmiddels had hj den stjlvan Glûck bestunlgd, was na den dood van M athilde f
)J4

deerd en schreef in dezen zjne Vestalin''
T%.
mLë (1115) een twistappel tuaschen den welke den 15den December 1807 werd opge-

Koizer en den Paus,en bleef slecbts korten voerd. Deze verschafte hem eene volkomene
tjd de zetelvan een Keizerljken markgraaf. zegepraal, en het Instituut schpnk hem den
Sedert de 13de eeuw behoorde het met de door NApoleon Iuitgeloofden prjsvan 10000

mark Fermo aan den Kerkeljken Staat,en francs.In 1809werdvoortszjneopera:rFersints 1861 vormt het een bestanddeel van dinand Cortez'' met geestdrift toegeluicht.
hetkoningrjk Italië.
Nadat hj reedsin 1805 directeur derkamerSpolia noemden de Romeinen den wapen- muziek van keizerinJosqphinewasgeworden,

buit,aan den vjandin hetgevechtontrukt. aanvaardde hj in 1810 de directie van het
DeBpolia werdendoordesoldatengewoonljk Italiaansch tooneel in het Odéon, waar hj
in één dertempelsaan eene godheid gewjd voor het eerst te Parjs denNa
mDon
'
tweeJuan'
Jaar
ofin hunne woning ter gedachtenis opgehan- van M ozart deed 0PVO0r0n.
gen.De wapenrusting van denvjandeljken echter legde hj die betrekking neder,en de
aanvoerder, door den Romeinschen veliheer val van het Keizerrjk beroofde hem van de
buit gemaakt, noemde men spolia p'i-l.
gunstvan hetHof.Zjne polympia'
',in 1819
Spondeus noemtmen eene voetmaatvan ten gehooregebraqt,vond geen onverdeelden
twee lange lettergrepen (- -).Afgewisseld bjval,en Spontin'
tbegafzich opuitnoodiging
m et den dadyl
us (hexâmeter.

w w) vormt hj den van den Kgning van Pruissen als directeurgeneraaldermuziek naarBerljn.Hierschiep

Sponsalia, zie VerloGny.
hjeen uitstekepd orkest,maarin zjnealdaar
Sponsen (Spongiae L.
), door sommigen vervaardigde opera's: rNurmahal'' llcidor''

a1splanten beschouwd,wordenthansalgemeen

en rAgnes vûn Hnhenstaufen''k0n hj zich
tothetdierenrjk gerekend en geplaatstinde niet t0tzjnevroegerehoogte verheFen.O0k
klasse der Porifel'
a (Anlmalia invertebrata, maakte hj zich vele vjanden,werd van
onderafdeeling Acrita).Het weeke ligehaam msesteitschennis besehuldigd en vertrok in
van deze in de Roode en M. iddellandsche Zee 1842 naar Parjs.In 1844 ondernam hj eene
voorkomende dieren is veerkrachtig, min of
meer regelmatig,zeerporeus,doorboord van

talrjke kronkelende kanalen,in wjdeopeningen (oscula) uitmondend. Het,beBtaat uit
een kraakbeenig geraamte, dat zich in alle

rigtingen uitstrekt.De sponsen zjnmeteen

reis naarItalië, Tvaarde Paus hen: t0t graaf
TGn ,%ant' Andrea verbi
ef.In 1847 werd hj
door e0n0 oor-ongesteldheid verhinderd,zich
volgens den wensch Van den Koning Van
Pruissen nogmaals naar Berljn te begeven,
en wegensde staatkundigebew egingenkeerde
hj in 1848 naar zjn vaderland terug,waar

breed grondvlak aan de rotsen vastgehecht,
hebben in vexschen toestand een vischachtigen hj den 14den Januarj 1851overleed.Dpontinl
reuken eenebleeket0tbruinachtiggelekleur. is een van de voornaamstevertegenwoordigers
Vaak bevatten zjsteen-ofaardaehtlgestoFen der eFect-opera, zooals na hem door AMber
(lapides spongiarum),uit koolzure kalk- en en vooraldoor Hallvy en M eyerbeer geleverd
m agnesiazouten bestaande.O0k Z*
P@n er we1 werden.Zjne opera:oDieVestalin''wordta1s
eens schelpen in besloten, en verschillende zjn meesterstuk beschouwd.
zeedieren knagen er holen in.In den handel
Spoorw egen zjn in de Jongste halve
heeft men hoofdzakeljk tweesoorten,name- eeuw een uitstekend middelvan gemeenschap
lpk Turksche sponsen, die uit Smyrna wor- geworden. Zj vormen de baan1 waarlangs
den aangevoerd, en W est-lndische sponsen, de locomotief (zie al
daar)taet de daarachter
vooralbp de Bahama eilanden verzameld.
vastgehechte waggons zich beweegt.Op een
Spontaneïteit noemtmen eene zelfstan- efen bûdem wordtbj het aanleggen van een
dige werkzaamheid, uit eiçen beweging qe- spoorweg eerst de aardebaan in gereedheid
boren en Op hetm eestgeschlkteoogenblik zleh gebragt, die verschillend van breedte kan
vertoonend.
wezen naar gelang zj bestemd isvoor enkel
Spontini(Gasparo),een beroemd opera- of voor dubbel spoor.Op deaardebaan worcomponist,geboren den l7denNovember 1778 den overlangs honten balken a1s liggers ge-

teMalolatibj Jesiin deMark Ancona9ont- plaatst en door dwarsliggersverbonden.Zjn
ving eene muzikale opleiding en bezocht in daarna de beide jzeren ofstalensporen(rails)
1791 het cpnservatorium della Piéta, waar op de overl
angsche ligqers op bepaalden geSala hem onderwjs gafin het eontrapunt. 1jkmatigen afstand stevlg vastgeklonken,dan
Hj maakte zulke snellevorderingen,dathj isde spoorweggereed.Zaldezeechtergebrllikt
reedsnakorten tjd werkzaam wasa1smaës- worden,dan dientmen hem opgeschikteplaattrino (repetitor). In 1796 vertrok hj naar sen,datisbjdemiddenpuntenvanbevolkingj
Rome en schreefervoorhetTeatroAlentina te voorzien van statipns,waarzich de wissela
zjne eerste opera: pl puntiglidelledonne'', t0t spoorverandering, de bureaux,wachtkawelke met grooten bijval ontvangen werd. mers,goederenmagazjnen enz.bevinden.WjNu volgde ten behoeve van onderscheidene ders doen wj opmerken,datde spoorwegen
Italiaanscbe schouw burgen eene reeks Van niet altjd kunnen gebouwd worden op een
opera'
s in den gewonen stgl.In 1803 begaf eFen bûdem.Hier en daarontmoetmen riviehp zich naarParjsen leed ermeerdanée
'ne ren,waarover men bruggen spant.Merkwaargrievende nederlaag,totdathi
jmetzjneopera: dige spoorwegbruggen heeft men in 0ns Vaton (1804)''eene overwinning behaalde. derland vooralteCulemborgh en aan deMoerpMil
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djk9alsmedebjRotterdam,Hedel,Bpmmel, belaug kan men er laugs de Bpoorwegen be-

Zwolle9Zutfen en Arnhem.In andere landen
ontmoet men rotsgevaarten,door welke tunnels moeten gehoord worden,zooals die van
den St. Gotthard,van den MontCenis,van
den Semmering en den Schwarzwald-spoorweg

reiken.00k Zuid-Amerika is van spoorwegen
voorzienjen op Cuba en Jamaica zoekt men

Kunstige spoorwegen, tegen berghellingen

breidheid van hetspoorwegnetoverdegeheele

Z0 ni
ettevergeefs.In Aziëheeftmensqoor-

wegen opJava,inJapanenChina,bjSmlrna,
en voorts een uitgebreid spoorwegnetin het
enz., en w aar m en diepe dalen overschrjden Bri
tsch-lndischeKeizerrjk,en0oklnAustralië
moet! bouwt men viaducten,zooals die over hebben de Engelschen spoorwegen aangelegd.
W
i
nt
e
r
t
h
i
i
r
i
n
Zwi
t
s
e
r
l
a
nd
.
hetSitterdalnabj
Om een denkbeeld te geven van de uitge-

aangelegd, zjn vooral de reeds genoemde wereld, zullen wj de verschillende Staten

Semmeringspoorweg,de Rigi-spoorweg en de opnoemen en daarachter de lengte der in
paB voltocide Gieszbach-spnorweg, - de elken staat aanwezige spoorwegen plaatsen

eerBte in Oostenrjk bj Triëst, de beide
laatsten in Zwitserland.Vooralin Frankrjk
heeft men, behalve de gewone spoorwegen
ten behoevederhoofdljnen Vanverkeer,00k
buurtspoorwegen (chemins de fer vicinaux),
waardoor terzjdevande hoofdltlnen gelegen
plaatsen metdeze in verband worden gebragt.
Heteerstegeregeldevervoerlangseenjzeren

in Ned. mjlen.Die lengten waren metden
aanvang van 1878: Duitschland 30303, oostenrjk-Hongarje18050,- Groot-Brittaëe
27540,- Frankrjk 23383,- België3710,Nederland 1681,- Luxemburg 293,- Zwits
erland 2565,- Italië8210,- Spanle6199,
Portugal 968, - Denemarken 1446, Zweden 4791,- Noorwegen 802,- Rusland

spoorweg had plaatsin 1825tusschenDarling- 20467,- Roemenië 1233,- Turkje 1537,
t0n en Stockton in Engeland.De bloeiderkaen Griekenland 12, alzoo in Europa te
toenfabrieken te Liverpoolen Manehester gaf zamen 153198 Ned.mjl.Voorts:in Caucasië
aanleiding,datdiebeidestedendooreen spoor- 1013,- Klein-ztzië 395,- Oost-lndië11164,
weg werden verbonden, en toen Rtephenson
Ceylon 146, - Java 260,- Japan 61,
en China 13, alzoo in Azië te zamen
daarop zjnelocomotievenindienststelde,beg0nmeno0k eldersoverdenaanlervanspoor- 13096 Ned. mjl. Dan:in Egypte 1163,wegen te denken. In 1834 deed ln 0ns Va- Tunis 60, - Algérië 682, - Kaapland en
derland de kolonel Bake het voorstel, een Natal 644, - en M auritius 106! alzoo in
spoorweg aan te leggen van Amsterdam naar Afrika te zamen 3255 Ned.mjl.W jders:in
Keulen en raamde de kosten op 11 millioen de Vereenigde Staten 128187j- Canada84259
gulden,doch hj vond geene ondersteuning. - Mexico 623,- Honduras90,- Costarica
In 1835 werd in Duitschland de eerstespoor- 59, - Columbia 106,- Cuba 640,- Jaweg geopend tusschen Niirnberg en Furth, maica 43, Barbadoes 10,- Puërto Rico
en in datzelfde Jaar bouwde men 0nk den 34,- Venezuôla 126,- Britsch Guyana98,
eersten spoorweg in België van Brnsselnaar - Brazilië 2290, - Paraguay 72,- UruMechelen. Eerst in 1837 maakte men een guay 3;6,- Argentina 2240,- Bolivia210,
begin van werkzaam heden voor den spoorweg - Ecuador 41, - Peru 1582,- en Chili
van Amsterdam naar Haarlem ,en er verlie- 1689, dus te zamen in de Nieuwe W ereld

pen twee Jaar vöördat hj geopend werd, 146939 Ned. mjl. Eindeljk:in Nieuw-zniddoch de proefrid in 1839 voldeed volkomen
aan de verwachting.In 1838 werdbeslotentot
den aanleg van een spoorweg van Am sterdam
over Utrechten Arnhem paar de Pruissische
grenzen,meteen ztltak naarRotterdam (Rjn-

W allis920,- Victoria1292,- Zuid-Australië

597,- Queensland 494,- W est-Australië

61,- Nieuw-zeeland 1137.- Tasmania150,
en Tahiti 33, dus in Australië 4784.De
geheele uitgestrektheid der spoorw egen over
spoorweg),en gooralnadatde Staatin 1860 de Aarde bedraagt derhalve reeds m eer dan
pl en neemt gestadig toe.
dezevoordevolksontwikkelingz00belangrjke 321.272 Ned. mzaak met kracht hatl aangevat, strekte het De aanleg van al die spoorwegen is gedeel-

Nederlandsche spoorwegnet zjne mazen t0t teljk van staatswege, gedeelteltlk door

ver in het noorden uit en werd menige ver- maatschapyjen en 00k wel door deze met
binding met het buitenland t0t stand gebragt. ondersteunlng ofrentewaarborg van den Staat
In Frankrjk werd de eerste spoorweg tus- geschied.Gemiddeld is deopbrengstvoldoende

schen Partls en St.Germain geopend in 1839y t0t bestrjding der kosten van exploitatieen
in Italië in 1840,en het halve eeuwfeest t0t uitbetaling van eenebilljkerente,maar
van hetbestaan vanspoorwegenvoorpersonen- groot zjn bovenalde voordeelen, welkede
verkeer is in 1879 gevierd.
Sedertdie dagen evenwelhebben de spoorwegen zich meteene verbazende kracht ontwikkeld.'rhans vindt men er in Afrika,na-

spoorwegen afwerpen voor de geheele maat-

schappj, daar zj het onderling verkeerder
menschen gemakkeljk en goedkoop maken
en door de snelheid van het verooer eene

meljk: in Algérië, Egypte enaan de Kaap aanmerkeljke tjdwinstbezorgen.Hetgroote
de Goede H00p.Inzonderheidheeftmenvoorts Européschespoorwegnetiseenwaarborgtegen
zich bejverd, spoorwegen aan te leggen in hongersnood en zelfstegen eenebuitengewone
Amerika, vooral in de Vereenigde Staten, opdrjving van prjzen,dewjlmen daardoor
waar zj onmisbaarzjn voorhetvervoerder alle waren van de ylaatsen des overvloeds
voortbrengselen.Dââr heeft men door spoor- naar die van gebrek ln korten tjd kan overwegen den Atlantischen Oceaan met de Stille brengen.Zj lokken duizenden en tienduizenZee verbonien en alle plaatsen van eenig

den uit om andere landen te bezoeken en be-
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Sporaden is de naam van eene eilandengroep in de Aegésche Zee,ten noorden,oosten en zuiden rondom de Cycladen langs t
le
kust van Klein-Azië en Thessalië gelegen.

Zj worden dan o0k verdeeld inNoord-sporaden (Sciathogj Scopelos,Chilidromia,Pelagonisi,Scyro:ënz.),Oost-sporaden(Nikaria,
Patinos,Lero, C0s enz.
) en Zuid-sporaden
(Thera nf Santorin,Amurgos,Astypalaea of
Stampalia,J0s of Nio enz.
).Deze laatsten
zjnvanvulcanischenoorsprongenwordendoor
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Bporen of zoösporen9die zich O ormiddelvan

haartles vrj in het water bewegen,nietde
minst merkwaardige. De sporen vertoonen
zichindegedaantevanuiterstkleineblaasles,

me
t een korreligen ofvloeibaren inhoud grvuld.Gedurende de ontkieming komt daarmt
hetJongeplantleöfonmiddelljk tevoorscht
ln
öfer ontstaatdonrceldeeling (insnoering)uit
de sporen een ander orgaan, voorkiem (prothallium) geheeten, waaruit de nieuwe plant

zich ontwikkelt.Bjde laagste cryptogamen,
bjv.bj Protoeoeeus,zjn loofen sporen één,
omdat de geheeleplantuitslechtseeneenkele

cel bestaat.Men kan voorts bj de vorming

velen nset t0t de Cycladen gerekend,zoodat van sjoren twee hoofdt
yp
en onderscheiden9
men alsdan de Oost-sporaden metden naam namelgk een ontBtaan bin
nen hetl00f,zooal:
van Znid-sporaden bestempelt. De Sporaden bj de lagere wieren en zwammen,en eene
zjn meestalbergachtig en schraalbesproeid, wording in kiemhuisjes (sporangia), zooalB
maar bj eene voldoende besyroejing onye- biJ* de meeste zeewieren,hetmeerendeelder
meen vruchtbaar.Bj de sckelding van Grle- ZW am m en en alle bladvormendecryptogamenj
kenland en Turkje bleven alleen de 00st- Zwermsporen, in antheridia besloten,vindt
Sporaden langs de kust van Klein-Azië met men bj varens,paardestaartigen en mossen.
Turkjeverlenigd.
Sommige kruidkundigen hebben het geheele
Sporadlsch of verntrooid noemt de ge- plantenrjk in detweeafdeelingen dermorenneesheer zoodanige ziekten,die slechtsenkele drnqende en gaaddrayend6 ,g- c.:.çdl gesplitst.
peraonen aantasten,terwgleene e
pLdemievan
Sport is een Engelsch woord, hetwelk
meer algemeenen aard is.
çermaak of spel beteekent!inzonderheid een

Sporck (Johann von), een generaalder zoodanig,waaraan deaanzlenljken deslandB
keizerljk-oostenrjkschetioepen,geborenom- zich wpden t0t versterking des ligchaams,
streeks hetJaar 1607 te Westerloh bj Del- zooalshal.
ddraverj,Jagt,roejen,boksen,het
briick in het bisdom Paderborn, nam deel cricketspel
enz.
aan denDertiglarigen oorlog en wasin 1639
Spotvogel.Metdezen naam worden twee
opgeklommen t0t k010nal der ruiters in Bei- verschillende vogels bestempeld,die beide de
zucht openbaren, de geluiden van andere die-

Jerschedienst.In 1643 streedhj voorspoedig
tegen de Franschen en onderscheidde zich in
1645 in den slag bj Jankau.In 1647wilde
hj het Bejersche leger naarBohemenbrengen, maar werd bj het mislukken daarvan
door keurvorst M aœimiliaan van verraad beschuldijdywaarna hj overginginoostenrjkgche dlenst en door den Keizer t0tvrjheer
verheven en metgûederen in Bohemen begiftigd werd.Hj streed voortsalsgeneraalder
ruiters onder M ontecueuli (1657- 1660) tegen
de Zweden in Polen en Sleeswjk-llolstein,
in den slag bj St.Gotthard (1664)tegen de
Turken, werd daarop totrjksgraafbenoemd

renop eenelachwekkendewjzenatebootsen.
De een is een Noord-Amerikaanseke Iidfe
(Turdus polyglottus Z.), z00 groot alB onze
gewonemerel,maarslanker,aschgraauw van
kleur,grjs op den buik en met eene witte
stree? op de vleugels.Hj zingt des nachtB
en z1t dan op een tak in een hoogen boom
en kan het gezang van andere vogel: en
voorts allerlei gelulden voortreFeljk nabootsen. D e ander is een Zuid-Amerikaansehe
vogel en heet cassieun persions,is prachtig
zwartengeelgekleuxdenleeftennesteltintroepen. O0k deze maaktaldegeluidenna,welke

en in 1674 door keizer Leopold naar de Ne- hj door andere vogels hoort voortbrengen.
derlanden gezonden, om er als opperbevelSpr
aak (De) is eene zamenvneging van
hebber graaf Doncltes te vervangen. Na de gel
ulden, w elke gedurende het stroomen der
verovering van Dinantvolbragthj voortseen ademhalingslucht doorde mondholtedoormidveldtogttegen Tnrenne,nam daaxnazjn ont- del van de gedaanteverandering van deze
slag,woonde op zjne goederen inBohemen laatste gevorm d worden.D eze gelqiden noe-

en overleed den 6den Augustus 1679.

men wj klanken en dedeelen,waarmede zj
Sporen (Sporae)ofk'
%emkorrelsdienen bj voortgebragt worden, 8praakwerkt%ken. T0t
de bedekt-bloejende planten terinstandhoudeze laatste behooren:hetstrottenhoofd,het

ding der soort,evenalsde zadenbj deopen- verhemelte, de tong en de lippen,- en a1B
baar bloejende.Ztl zjn echter nietsanders meer passieve deelen de mond-en neusholte,
dan cellen, Bomtjds eenvoudig en somtjds de tanden enz.Bj hetluid spreken worden
00k door een scheiwand verdeeld,en bevatten
geenerlei o
bj
rga
hnen eener toekom stige plant,
znoalswj et embryo in het zaad opm erken.In den regelzt
ln zj microscopisch klein,
m aar t0t groote m aB8&18 vereenigd.Haar ont-

luiden, waarbj vernaauwing der stemspleet
en spanning der stembanden plaats hebben,
hetwelk onnoodig is bj hetQuisteren.Door

staan en haregesteldheidisindeafzonderljke
klassen, orden en familiën der bedekt-bloeiJende planten verschillend. Van de onderscheidene soorten vansporen zjn dezwerm-

lettergrqen en wopxden,dehulpmiddelen trr
mededeellng van gedachten. Duidt men d1e
klanken door teekens (letters)aan,dan ont-

de klanken .verbonden met strottenhoofdge-

eene opvolging van spraakklanken vormtm en

staathet:c&W.

31G

SPRAAKLEER- SPRENGEL,

Spraakleer (De) of npeaakkunst (gram- volkszeden en het volksleven. Het spreekmatica)bevat de regels.volgenswelkemen woord is eene0q zich zelve staande stelling
eene taalmetjuistheid spreken en schrjven en onderscheidt zlch daardoor van de spreekkan;zj bestaatuitdekennisvan de afzon- '
lt
lï/zd? die op zich zelve geen volzin vormt.

derljkelettersen van haargebruik,uitspraak, Men heeft een pspreekFoordenbnek der Nenadruk enz., - de woordvorming, woord- derlandsche taal(1853)''van Harrebomle,grondingenwoordbuiging (etymologie),- en en eene popgave van werken over de Nede woordvoeling of zamenstelling der volzin- derlandschespreekwoorden (1842,2stqkkenl''
van deJager.
nen (syntaxis).
Spree (De),deaanzienljkstezjriviervan
Spreeuw (SturnusvulgarisL.
4isdenaam

de Havelin demaxk Brandenburg,ontspringt van een v04elui
tdeordederZangvogelsen
ill de Saksische Oberlausitz:niet ver van de uitdefamillederspreeuwachtigen(Sturninae).
grenzen van Bohemen,uitdrlebronnen,welke Deze vogelheefteen nietzeer langen,regten,
zich btlTaubenheim vereenigen,verdeeltzich priemvormigen bek, wat platter en tevens
achterBautzen in tweearmen,diebtjHerms- wat stomp op de spits. De mondhoek daalt
dorfen W eiszig hetgrondgebied vanPruissen naar beneden en de onderkaak is bjna t0t
bereiken en zich wederverbinden bj Spree- aan den wortel naakt. De neusgaten bevinwitz.Zj stroomtvoortslangsSpremberg en den zich aan de basis van den bek en
Kottbus, vloeit daarna westwaarts en vormt zjn door een vlies halfge8loten.Depooten

met talrjkearmen hetlaaggelegene,moeras- zjn tameljk lang en krachtig,en de midsige Spreewald,welke axmen boven Li
ibben

denste teen is de langste. De staart is aan

we
derzamensmelten waarna de Sgreezich heteinderegten vrilkort.Deeersteglagpen
noordoostw aarts wendt,zich weder ln armen

der vleugels is zeer kort en de tweede de

splitst! die zich bj Schlebzig op nieuw ver- langste van allen-Zjne grondkleurisbruin,
eenigen,bj Leibsch voorkleine schepen be- maarin hetnalaar,nahetrujen,heeftiedere
vaarbaar wordt,door de Schwielung-en Miig- veder eene groote gele of witte vlek aan de
gelmerenkronkelt,btJBerljneeneilandvormt, spits. Deze verdwjnen in den zomer,en de
waaropeenewjk (Köl1n)dezerstad gebouwd vederen worden puntiger, zwart van kleur
is,en na een lopp van 356Ned.mjlbeneden en hebben een fraajen,metaalachtigen weerSpandau zich uitstortin deHavel.Zj heeft schjn,die in het groenjblaauw en purper
onderscheidenekleinezjriviereneneenxtroom- speelt.In volwassen toestand heeft hj een
gebiedvan 172 D geogr.mjl.DoorhetFrie- gelen bek. De spreeuwen komen zeer algedrich-W ilhelms-ofMi
illroser-Kanaaliszj met meen en zeer talrjk in 0nBVaderland voor.
de Oder verbonden,en 00k bj Berltjn heeft Sommigen bljven des winters bj onB,maar
men eenigekanalen.Zj heeftlage,zandige, de meesten vertrekken naar het zuiden,pm
grazigeofboschrjkeoeversenbevatveelvisch. reeds in Februarj ofMaartterug tekomen.
Spreekbuis. Daar het geluid zich op Hetmannetlezingtaardig en bootstweleens
dergeljke wjze verspreidta1&delichtstralen, het geluid van andere dieren na. Meestal
kan raen het verstexken door het zooveel nestelen zj onder panne-en stroodaken,in
mogeljk bjéén te houden.W ilmen dusden spleten van torens en holle boomen. Het
klank der spraakorganen op verren afstand wi
lflelegt4- 7 blaauwgroeneejeren,Alsde
duideljk doen hooren, dan dient men eene Jongen vlugtig z/n,begeven zj zieh met de
buis vöör den mond te plaatsen. De vorm ouden naar het l
and, en gezamenljk leven
van deze moet volgens de theorie die eener zj van insecten en wormen, maar 00k van
paraboloïde wezen, in wier brandpunt zich vruchten,bessenenzaden.- Aaneensnaaksch
de mond van den sprekerbevindt.Intusschen ofguitig mensch geeftmen 00k welden naam
is ook degedaante van een afgeknotten kegel van spreeww.
reeds voldoende.Zulk eene spreekbui: wordt
Sprengel. Onder dezen naam vermelden
@*
doorgaans vervaardigd van jzerblik en heeft W P
:
eene lengte van 1 t0t 2 Ned.el.Zj wordt K=ttg,rdlyel,een verdiensteljkgeneesheer
aan boord van schepen gebruikt,om bevelen en kruidkundlge,geboren den 3den Augustus
te geven aan de manschap in het wand of 1766 te Boldekow bj Anklam.Hj studeerde
ook om gesprekken te voeren met debeman- te Halle eerst in de theologie en vervolgens
ning van voorbjzeilendeschepen.00k in fa- in de genees- en natuurkunde,werd aldaar
briekgebouwen enz.heeft men spreekbuizen, in 1789 hoogleeraar in de geneeskunde, in
die van de eene verdseping naar de andere 1797 ook in de botanie en overleed den

loopen, doch deze zjn cylindervormiq en 15den Maart 1833.Van zjne gescbriften verdragen den naam van communicatiebulzen; melden wj: rpragmatische Geschichte der
men vervaardigtze doorgaans vankaoetsloek. Arzneikunde (1792- 1803, 5 d1n; 3de drl!k
Zie voorts onder Telephoon.
1821- 1828; uitgave van Rosenba%m 1846)''
,

Spreekwoord (Een)iseenekorte,kern- - rHandbuch der Pathologie (1795- 1727,
achtige,doorgaansaanschouweljkeenpuntige 3 d1n;3de druk 1805- 1810)':,- pHistoria
stelling,die eene werkeljke ofdoordevolks- rei herbariae (Amsterdam , 1707- 1806, Q
m eening aangenomene waarheid bevat.Veelal dln)''
, pGeschichte der Botanik (1717wordt daarin de algemeene regel door een 1718, Q d1n)'',- rNeue Entdeckungen im
bjzondervoorbeeld aangewezen.Spreekwoor- ganzen Umfapg der Pianzenkunde (1819;en zjn niet alleen merkwaardig voor de 1822, 2 dlnl'',- en ropuscula academica
kennis der taal, maar 00k voor die van de (1846)''.

SPRENGEL- SPRINGER.
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KarlS>:1#:4,eenverdiensteljk landbouw- Berljn.Van zjneoverigegeschriften vermelden wj n0g:notby'
shistory of Mahmud of
bj Hannover.Hj bezochtdelandbouwscholen Ghazna (1847)M, - rMast
ldl'
s Mradows of
te Celle en Möglin, was vervolgens als land- gol
d(1849,dl1)''
,- rrheGulista
on ot'Sady
kundige, geboren in 1787 te Schillerslage

bouwkundige werkzaam in Saksen, stichtte
in 1819 eene vlasfabriek, studeerde daarna
te Göttingen in de natuurkunde,vestigdezich
aldaar ill 1830 a1s privaatdocent, werd in
1831 professor aan het Carulinum te Bruns-

(1851)'', - rDas Leben und die Lehre des
Mohammed (1861- 1865,3 d1n)'',- en pDie

die de scheikunde toepaste op de kennis van

regéring van Hiskla door geleerden van het

alteGeographieArabiensalsGrundlagederEnt-

wickelungsgeschichte desSemitismus(1875)''.
Spreuken zjn korte volzinnen,waarin
wjk en begaf zich in 1839 als secretaris- eene zedeljke leering is vervat.Men heeft
Feneraalvan hetlandbouwkundiggenootschap een bjbelboek van dien naam ,hetwelk voor
ln Pommeren naar Regenwalde.Hier stichtte het grootste gedeelte uit zedelessen bestaat.
hj eene landbouw-académie en eenefabriek Het eerste gedeelte (H. 1- 9) bevat eene
van landbouwgereedschappen,en overleedden aanbevelingderwjsheid.Hetvolgendegedeelte
19'
1en April1859.Hj behoortt0tde v00rl00- bevat onzamenhangende spreuken ofzedelespers van Liebi.q en w as een van de eersten, sen. Een gedeelte (H. 25- 29) is onder de
den grond en van de meststoFen. Hj ver- Hof bjeengebragt. Ten onregte alzoo wordt
klaarde reeds,dat iedere plant eene bepaalde het geheeltoegeschreven aan koning Salomo.
hoeveelheid onbewerktuigde stoFen voor hare
Springer (Anton Heinrich).een verdienvoeding noodig heeft,en datm en acht m oet steljk geschiedschrjver, vooralpver kunstgeven op het stikstofgehalte van de mest en

geschiedenis,geborentePraar den 13denJulj

van den bodem.O0k anal
yseerdehjgronden 1825,wjdde zich aan deunlversiteitaldaar
en m eststofen en w ilde de uitputting der en te Mi
inchen en Berljn aan de beoefening
gronden doorkunstmestherstellen.Van zjne de< wjsbegeerte en der kunst, bekleedde in
geschriften noemen wj: pchemie fir Land- 1846 korten tjd de betrekking van leeraarin
wirte (1834- 1832)'' - pBodenkunde (2de de kunstgeschiedenis,toefde daarop een jaar
druk 1844)'',- rDieLehrevom Diinger(zde in Italië en vestigde zich vervolgens te Tiidruk 1845)'', - en pDie Lehre v0n den bingen,waarzjn boek:pDieHegel'
sche GeUrbarmachungen (zde druk 1846),'! Sedert schlchtsanschauung''in hetlichtverscheen.ln
1840 gafhj hetpâllgemeine landwlrtschatt
,- 1818keerdehj naarPraag terug,werd erin
liehe M onatschrift''in hetlicht.

de dagbladen devoorvechtervoorderegtenvan

Sprenger (A1oys)?een verdiensteljk be- den Rjksdag,vestigde erzich alsprivaatdooefenaar der Oosterscheletteren,geboren den cent,dochverloordoorzjnevrjzinnigevoor3den Seqtember 1813 te Nassereutin Tyrol, lezingen, later onder den titel:pGeschichte
studeerde te W eenen en vertrok in 1836 naar

Londen,wMi hj den graafnan uvlldfer ter
zjde stond bj het vervaardigen van diens
geschriftover de krjgswetenschapderMohammedaausche volken.Voorts begafhj zich in

des Revolutionszeitalters'' in het licht ver-

schenen, de gunst der Regéring,zaodathj
zjnd betrekking nederlegde en eene reisondernam naar Nederland,Frankrjk en Engeland.Zjnestaatkundigevrienden riepen hem
1843 naar Calcoetta en werd erin 1845direc- echter terug,en nu nam hj deredactieop
teur van eene soort van M ohammedaansche
hoogeschoolte Delhi.In die betrekking deed

hj onderscheidene boeken ten behoeve van
het onderwjs uit Europésche talen in het
Hindostanioverzetten en stichtte eene lithographische drukkerj, waarmede hj een penningmagazjn (Kiran ecsadain)uitgaf.In1848
werd hj naar Luknou gezonden,om ereen
catâlogus te vervaardigen van de Koninkljke

zich van het dagblad: punion'',datechter,

als partj kiezend voor Pruissen, eerlang
onderdruktw erd.Gedurende den Krim-oorlog
(1854-1856) vervaardigde hj op last der
Serbische regéring onderseheidene brochures,
waarin hj strjd voerde voor da emancipatie
der van Turkje afhankeljkeStatenen voor
het protectoraat van Rusland.Die staatkundige beginselen bragten hem ook in den laatsten Russisch-rurkschen Oorlog wederin het

bibliotheek , waarvan het eerste deelin 1854
te Calcoetta verscheen. Dit boek is onont- strjdperk en hj plaatstetoen onderscheidene
beerljk voor de beoefenaars der Perzische merkwaardige artikelen in het:,Neue Reich''.

letterkunde. In 1850 werd hj examinator bj In 1852 vestigde hj zieh te Bonn alsprivaathet college Fort W illiam , tolk der regéring docentenwerd erin 1859hoogleerMr.Bj de
en secretaris van het Aziatisch Genootschap stichting deruniversiteitteBtraatsburgzaghj
in Bengalen. Van zjne geschritten noemen zichaldaarbenoemd (1872)enin1873vertrok
wj:.rDictionary ofthe technicaltermsused hj naarde hoogeschoolte Leipzig.Van zjne
in the sciences ofthe Musnlmans (1854):',- geschriftenvermeldenwjvoorts:moesterreich

XIbn Halar's biographicaldictionarjofper- und die Revolution (18C)0)'',- poesterreich,

sons who knew Mohammed (1856) , - en
XSoyuti's Itqan on the exegetic sciences of
the qoran in Arabic (1856)''. Sedert 1857 is
hj werkzaam als hoogleeraar in deOostersche talen aan de universiteit te Bonn, en

Preuszen und Deutschland (1851)'',- psudslaaische Denkschrift (1854)''1 - pKunsthistorische Briefe (1859- 1857),, - pIjand.

buch der Kunstgeschichte (1855)'',- rparis
im 13 Jahrhundert (1856)'*,- pGeschichte

zjne belangrjkeverzameling Arabische,Per- der bildenden Kiinste im 19 Jahrhundert
zische en Hindostansche handschritten is aan- (1858)'/,- pGeschichte Oesterreichsseit dem
gekocht door de Koninkljke Academie te W iener Frieden (1863- 1864) 2 d1n)''
,-

SPRtNGEZ-SPRtNGKOMKOMMER.

418

XBilderausderneuernKunBtgeschichte(1867)'',
- pFricdrich Christoph Dahlmann (1870=
1872, 2 d1n)'', - rMichelangelo in R0m
(1875)'',- enpRafaelundMichelangelo(1877)''.
O0k heeft hj eeneDuitsche uitgave van de
XGeschiedenis deroud-Nederlandscheschildekkunst (1875)',van Croween Cavaleasellebewerkt.

vlakte gelegen en een statiol:van den South-

west-paciic-spoorweg.- Rpeingseld is eindeljk de naam derhoofdstad van hetgraaf-

schap Clarke in den Noord-Amerikaanschen

StaatOhio,aan deMad River.Zj ishetveréénigingspuntvan zesspoorwegenenvermaard
wegens het leveren van landbouwwerktuigen.

Erzjnruim 12000 inwoners.

Springseld,de hoofdstad van denN00rd- Springhaas,zie Kangoeroe.
Amerikaanschen StaatIllinois,ligttenzuiden
Springkever(E1aterZ.
)isdenaam vaneen
van de Sangamonrivier aan de grenzen der geslacht van kevers, dat zich onderscheidt
Prairieën; er is een fraai kapitool,een ge- door draadvormige sprieten en bjlvormige
regtshof, een tuighuis enz., en men telt er voelertles.Dezefamilietelt00k in 0nsVaderomstreeks 20000 inwoners.- O0k de hoofd- land onderscheidenesoorten zooals:dedonkersta; Van het gru fschap Hampden in den zolrf: waterkever(E.aterrimusZ.),debloed'
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De springkomkommer.

Noord-Amerikaanschen Staat Massachusetts roode &rl-çkdedr (E.sanguineusZ.)!enz.
draagt dien naam.Zj ligtaandeConnedicut, Springkom kom m er(EcbalionElaterium
en men vindt er:een groottuighui:meteene 2icA.
).Vandezemerkwaardigeplant,besehre-

wapenfabriek,eeneboekerjmet30000deelen, ven in het artikelEcbalion,geven wj hier
katoen-, w01- en papierfab<ieken en bjna eene afbeelding,nameljk in l en btakken
30000 inwoners.Zj is een veréénigingspunt op l/sdedernatuurljke grootte,in ceenmeelvan verschillende spoorw egen en werd in draad op s-voudige grootte,in d eene vrucht
1635 gesticht.- Voorts is dienaam gegeven tjdeng de uitwerping op l,
/4dedernatuurljke
Mn de hoofdstad van Greene-county,in het groott
e,in 6een dnorgesnedenvruchtbeqinsel
zuidweBteljk gedeelte van den Noord-Ameri- op de halve grontte en in f een zu:eep
kM nKhen SfM t Misgouriin eene vruchtbare 6-voudkegrootl.
'

SPRINGVLOED- SPRUW .

àf9

Spruit (Eene) iBinh#tdageljkschleven
eenjongtakje,maarindekruidkundetakken
van den onderaardschen stengel(wortelstok).
onder de insecten totde orde der regtvleuge- Eene '
tcortelsprnit (s0b01es) is een onderaardligen (Orthoptera) en daarin t0tdeafdeeling sc,he, min ot'm eer horizontale tak van den
derSpringers(Saltatoria).Van dezemaken zp w ortelstok,waaruit zich hieren daar nieuw e
tweefamiliënuit,nameljk diedersabelsprénk- bovenaardsche stengeldeelen ontwikkelen.O0k
Alsea (LocuBtariae en diedergewonesqrink- een atbtam meling van een of ander geslacht
Springvloed,Zie .Eb en mIoe#.
Springzaad tzie Impatiens.
Sprinkhaan. De sprinkhanen behooren

%pruitof telg
hanen (Aerydii).Beide hebben t0tsprlngen onder de menschen wordt een .
ingerigte achterpooten,doch de eerste onder- genoemd.
Bcheidt zich door zeer lange sprieten, die
Spruner (Kar1)ron Aerfz,een Duitsch
uit eene menigte geledingen bestaan,terwjl geschied- en aardrjkskundige, geboren in
de wjf
jes van e**enelange,sabelvormige leg- 1803teStuttgart,tradinkrjgsdienstenwerd

boor voorzien Zgn, waarmede ZP
*@ de e'
ll-eren in 1855 luitenant-ltolonel en leeraar in de
in den grond brengen,en de mannetjesge- militaire geographie aan het kadettenkorps.

woonljk op hetregterdeksehildeenevliezlge Tegenwoordig ishj luitenant.generaalenadplek hebben,waarmedezjeen schelen door- judant des Konings. Hj schreef: pBayerns
dringend geluid maken. De andere familie Gaue (1831)'' en gaf eene pGaukarte des
heeft kûrte, soms platgedrukte ofknodsvor- HerzogthumsOstfranken (1835)/'in hetlicht.
m ige sprieten, nooit langer dan de halve Zjn hoofdwerk is:degroote pllistorisch-geolengtevanhetljf.Dewjfjesmissendelange graphische Handatlas (1837- 1852, 118 blalegboor en de mannetjes geven geluid door denl'', die zich door eene keurige bewerking
de achterschenen tegen de dekschilden te en uitvoering onderscheidt.O0k gafhj een
wrjven. Alle sprinkhanen leven van plant- uitmuntenden rHistorischen Atlas v0n Bayern
aardige stoâbn;zj vervellen meerdan een- (1838, ; bladenl'' en met Hönle onderscheimaalen krjgen bj deeerste vervelling vleu- dene reisboeken in het licht,alsmede:rchagelstompjesen bj de laatstevlet
lgels.T0tde rakterbilder aus der Bayrischen Geschiehte
eerste familie behoortonze inlandsche groene (1878)''.Sedert1852ishj1idvandeAcadémie

nprinkltaan (Locusta viridissima), geheel te Miinchen en sedert1859 van deHistorische

groen, somtjds met eene roodbruine streep CommiBsie.
over den rug. Men ziet hem zelden, maar
Spruw (Aphthae) iseen aandoening van
des zomers zingen de mannetjes van den de mondholte,zich vertoonendeindegedaante

middag t0t den avond en bevinden zich als- van een wi
tachtiyen,stippelvûrmigen uitslag
dan in wilgen- en elzenstruiken langsweiden 0q desmaaktepel
tlesdertongen op hetsljmen bouw landen. - Iets kleiner is de groote vlles van de overige deelen der m ondholte.
Me
n
h
e
e
f
t
e
e
n
e
goedaardige en eene kwu ddlix.
vrilklagl (L.verrucivora), wiens dekschilden met bruine en gele blokles versierd aardigesoort.Deeerste vertoontzich op elken

zjn.- T0t de andere familie ùehooren de leeftjd,maarvooralbj zuigelingen;zjneemt
duizende kleine sprinkhaantjes,die men in
het gras opmerkt,- voortsde klappersprinkAcczlderGeldersche heidevelden,die bj het
vliegen met zjne bloedroodevleugelsratelt,
en de treksprinkl
zaan (Acrydium migratorium), die nog grooter is dan onze groene.
D eze laatsteis vooralin Azië en in hetoosten
van Europa eene geweldige plaag,daar hj
soms met millinenentallen verschjnt1om alle

een aanvang metneêrslagtigheid,slaperigheid.

roodheid en zwelling dertongtepeltles,koortsachtigheid, dorst en vrees voor zuigen.Een
paar dagen later Ontwaartm en op de punten

der gezwollen tepeltjes,soms 00k aan de
binnenzt
jde van hettandvleesch witte Btipjes,
die na een paar dagen w orden afgestooten
of hier en daar in om vang toenem en en zich

bj herhaling op nieuw vertoonen.De oor-

planten te vernielen.Aan de Kaap de Goede zaak is veelal eene gestoorde werking der
Hoop en in het algemeen in het zuiden van huid, en ligt 00k we1 in de ellendige zuigAfrika heeft men eene n0g grootere sogrt dotten,door onkundigem oeders in den m ond
(Acrydium lineola),diedesgeljksalleplanten der zuigelingen geduwd.M en behandeltdeze
verwoest,maardoor deKafersgegetenw ordt. ongesteldheid veelal met een suikerhoudend
Sprot (Clupea sprattus L.) is de naam en verzachtend mondsm eersel, zooals violenvan een vischle uitde fam ilie der Haringen stroop,rozenhonig,althaea-stroop enz.,m% r
(zie onder Haring).Zjnerugzjde isdonker- het eenvoudigst geneesmiddeliseen zorgvulblaauw met een groenen weerschjn,terwjl dig rein houden van den mond.- Geheeliet:
de zjden en debuik zilverwit zjn;de rug- anders is de kwaadaardige spruw.Vôör het
en

staartvin zjn donker gekleurd!maarde uitbreken van deze vertoontzicb gewoonljk

overige vinnen wit.Voprta is de bulk scherpkantig en tandaehtig ingekeept. Men treft
dezen vigch aan oqonzekust,enzjnelevenswjze komtmetd1e van den haring overeen.
Hj voedt zich met kleine kreeftachtige die-

een rûosachtige kleuring rondom den anus,
vergezeld van den ligten graad van m u g-en
darmontsteking,die 6 of 7 dagen duurt,vôôrdat men ietsin den m ond bespeurt.Inmiddels
vermeerdert de snelheid der pols aanmerke-

geeft zich in den herfst naar de kust om

vertoont zich op de tong en aan de binnen-

ren,bljftdeszomersin de diepte,maarbe- 1jk,- we1eenst0t14Pslagen,endan eerst
kuit te schieten.Hj wordtwe1eensversch vlakte derwangen eenehoogeroodheidjwelke
geqeten,maarveelaldoormiddelvanrookin snel toeneemten vergezeld gaatvan pjnljkklelne bokking veranderd.

heid, droogte en temperatuurverhooging. Na

2Q0

SPRUW-SPURGEON.

verlopp van een paar dagen openbaart zich

dan bezigt znen een drukker in den vornavan

eindeljk de kenmerkende uitslagj die niet een dop,0:aditkogeltle naarbeneden te dubestaat uit enkele Btipjes, maar vast aan- W en.
klevende, gele schjnvliezen vormt, waarin Spurgeon (CharlesHaddon),eenberoemd
eene soort van schimmel (oïdium albicens) Engelsch prediker der Nonconform isten, gegevonden wordt. Daarna neemt de diarrhee boren den 19den Junj 1834 te Kelvedon in
toej de maag en darmontsteking verergeren, Essex,werd bulponderwjzer te Cambridge,
het kind vermagert,weigertalle voedsel en legde zich t0e op de predikkunde, en trad
sterft.Deze ongesteldheid ontstaatveelaldoor reeds als l6jarig Jongeling a1s prediker op
eene slechte voeding en gebrek aan luchtver- in het dorp Teversham en we1 met z0o
versching;zjkomtdikwjlsvooringestichten, goed gevolg,dat hj eenigemaanden daarna
maar zelden in particuliere woningen.

gekozen werd t0t predikant der Baptistengesaeente te svater-

Spuit (Eene)

bestaat uit eene
buis? van onder
eindlgend in eene
punt met eene
naauWe opening
en uit een zuiger
meteen steel,die
'
zich luehtdigt in
het rolronde deel
van de spuit beweegt.Isdezuiger
naar beneden geduwd, dan plaatst
men de punt in
eene vloeistof en
haalt den zuiger
naar boven; z00
wordt het luchtledig in de buis
m et w ater aangevuld,datmenvervolgensjdoor den
zuiger met kracht
aan te drukken,
t0t op aanm erke-

yV
2ll
v

ljken afstand kan

F
rnot zjn,en.inJectiespuiten, bestem d om eene
vloeistofin deholten des ligchaams
of onder de huid
te doen doordringen.

de open lucht,
meer dan300 predikatiën.In 1853

werdhjpredikant

der Baptistengemeente van New
Park-street-chape1 te Londen.

Hier oogstte hj
00k denbjvalvan

het beschaafd pu-

bliekyzoodatzjne

kerk eerlang vergroot moest worden.Maar 00k het
verruimde locaal
w as eerlang niet
m eer voldoende,

zoodathj zich in

w egspuiten. Men
heeft lavement-

spuiten, die vrj

beach.Zjn roem
klom bj den dag,
en in 1852 hield
hj,gedeelteljkin

N

1856 begeven
moestnaardeSurrey-M usic-Hall,
waarplaatsisvoor
10-t0t 15000 personen. Toch k0n
ook deze nntzettend groote zaal

weldradezaâmye-

vloeide schaarnlet
meer bergen,z00dat m en besloot,
eene nieuw e kerk
voor hem te bouSpuitw ater
wen.Deze was in
noemtm en zuiver
1861gereed,droeg
Spurrie.
w ater,datop maden naam van Mever
me
ngd
e
n
trppolitanTabernacleenhad31000pondsterling
ehinale wjze met koolzuur is
een zeer verfrisschenden drank vormt.Men gekost. Hier i
s Spurgeon steeds met jver
heeft zulk spuitwater in eene bepaalde soort werkzaam en weetdoorzjnezeldzamepopuvan :esschen? sLpkonsgenaamd die van eene laire welsprekendheid,doorzjnekernachtige,
metalen sluitlng en Van eene bjkansvan beeldrjke taalen doorzjnevolle,krachtige
den mond t0t op 4en bodem afdalende glazen stem duizenden te boejen.Hj spreektvoor
buisvoorzien zjn.Opentmen desluiting,dan de vuist en zjne leerredenen 'iorden door
bruist het water uiteene daaraan bevestigde snelschrjvers opgeteekend. Zjne leerstellige
buis met kracht in hetdaaronder gehouden evoelens komen overeen m et die derBayw aterglas. Daar de metalen sluiting schade- tlsten, en hj geeftsteeds getuigenis van zjn

ljke bestanddeelen aan hetwater bezorgde, geloofin dekomstvan hetDuizendlarigRjk.
gebruiktm en thans volgenshetsysteem-/dïs: De door hem uitgegeven pNew-paxkstreetkogeloesschen, nameljk spuitwateriesschen, Almanack (sedert (1859)''en het tjdschrift:
wier m ond gesloten is m et een glazen b0l- rThe sword and the trowel (sedert 1865)''
Jetle.W ilmen hetwaterin een glasgieten, zjn deorganen van zjne gemeente.Uitzjn

SPURGEON-ST.
mond werden voortsopgezameld:rGemsfrom

32t

geschiedenis der sc.
hoone teekenende kunsten

Spurgeon (1859):'en pAnecdotesand sayings (1836):'- pBeschrjving vantweemerkwaarofSpurgeqn (1865)',.
digeschilderjen nitde schooldergebrdeders
Spurrle (Spergola L.4 is de naam van van Eyck (1837)'',- ptzotgevallen en krjgseen plantengeslacht uit de familie der Anje- bedrjven van eenen Pruisischenphilosophiae
lieren (Caryophyllaceae). Het onderscheidt doctor-' - pBjdragen voorde kl
lnstgeschiezich door deaanwezigheidvan steunblaadjes, de
ni
s
e
n
ka
n
s
t
ke
n
n
i
s
d
e
r
o
u
d
h
e
i
d
(
3
afl.,1838)'',
terwjldebloemen bestaan uiteen s-deeligen - pschets eener theorie der schoone beelkelk, eene s-bladige bloemkroon, 5 t0t 10 dende kunsten.De kunst bj de volkeren der
meeldraden en 5 met de kelkbladen afwisse- Ot
ldheid(1839)'',- en pDeDuitschespraecklende stampers. De zaden,in eene s-deelige leervereenvoudigd vooxgpdragen (1842)''.
Squatter, van het Engelsche woord to
doosvrt
lcht besloten,zjn lensvormig en door
een vleugel omgeven. In 0ns Vaderland k0- .çglt
zf (neêrhurken en alzoo zich neêrzetten
men tweesoorten in hetveld voor,nameljk 0g den grond), noemt men in de VereeS.Jrreaà,
:L.,welke in sommige streken tot nlgde Staten van Noord-Amerika een k0lonist, die zonder regt van eigendom zich
nederzet op een stuk land,doorgaans in 0nbewoonde streken gelegen.De squatters hebben t0tde ontginning van den bodem aldaar,

veevoederuitgezaaid wordten vanwelkewj
eeneafbeelding geven 0? 2/sdedernatuurljke
grootte, en S. X oriAozlli L. Beide ztjn éénjarige krt
ziden, met een geleden,aan de
knoopen gezwollen en vertakten stengel,t0t
kransen vereenigde, ljnvormige bladeren,
kleine,vliezige stetlnbladen enlanggesteelde,
t0t bjschermen vereenigde bloemen.Bj de
eerste soort zjn de bladen gesleufd,bj de
tweedeongejlelfd.
Spurzhelm (Kaspar),een van deeerste

vooralin hetW esten,nietweinigbjgedragen.

Men heeft zulks erkend en alzoo vööi*en na
maatregelen genomen, o1u hen in het bezit
dier ontgonnen landen te handhaven. Reeds
in 1808 werd in Massachusettseene wetvastgesteld, i
nhoudende,dateen veertigjariy gebruik van gronden aanspraak gaf op elgolldomsregt, en later werd aan de squatters

aanhangers der schedelleer (zie Gall)en geboren den 3lsten December 1176 te Longwich gelerenhei
dgegeven,destaatsgronden,waarop
bj Trier,studeerde teW eenen in degenees- zj zlch gevestigd hadden,tegenbetalingvan
kunde, werd er bekend met Gall en sloot

11/
'
4dedpllarvoorhetacrein bezitteverkrjmet dezen eene harteljke vriendschap,z00- gen.Nadat deze wet in 1830 voor een zeker
dat htl t0t 1813 alle liefen leed met hem aantal jaren geldendwas verklaard voor het
deeldo. In laatstgenoemd Jaar bezocht hj geheele gebied der Unie, werd ztJ voor 0nEngeland en hield er in onderscheidene bepaalden tjdaangenomen in 1841,onderbesteden voorlezinqen over de schedelleer.In ding, dat geen kolonist m eer dan 160 acres
1817 begaf hj zlch naarParjs,waarhj de ta geljk mogt aankoopen; doch sedert het
doctorale waardigheid verwierf, wjdde zich vaststellen derheemstedewet(homestead-bill)
in Engeland aan de geneeskundige practtjk, in 1862 moestaan ieder,die er zich tergoehield er tevens weder druk bezochte voorle- der trouw vestigt en burger is of denkt te
zingen,begaf zich nogmaalsnaarParjs?en w orden,160 acres congresland gratis worden
vertrok in1832naarBostonin Noord-Amerlka, toegekend. In Australie geeft men den naam
waarzjn stelselgrootopzien baarde.Hjover- van rsqtlatters''aan llen,die zich op descha-

leed den loden November 1833.Van ztjnegeschriften vermelden wj:,The physiûgnomical
system of dr.(1a1land Spurzheim (2de druk
1815)'', - poutlines of the physiognomical
system (1815)':,- rOn insanity (1817)''

penfokkerj toeleggen en uitgestrekte landen
van de regéring ln pachthebben.
Squier(ls
-phraim Georg),eenNoord-Amerikaansch olldheidkundige,geboren den liden

Junj 1821 te Bethlehem (New York),werd

A view of the elementary principles ofedu- ingenieur,volbragt metDavis een merkwaarc
a
tion (1821en1832):',- psurlafolie(1828)'', dig onderzoek naar de aloude gedenkteekens
en pEssaiphilosophique sur la nature m o- van het Mississippi-dal, waarvan hj verslag
gaf in p'fhe ancient m onuments ofthe M israleetintellectuelle del'homme(1820)''.

Spyers (Frederik Antoon?,een verdienste- sissippi Valley (1848)'',en zag zich in 1848
ljk letterkundige,geboren te Zevenaar in benoemd tûtgevolmagtigde bjdeRepublieken
Gelderland den 8sten April 1805 en overle- van Centraal-Amerika, waar hj zich desgeden te Gent den 7den April1845,studeerde ljks met oudheidkundige nasporingen bezig
en promoveerde il
& de letteren te Gent en hield.Laterbezochthj Etlropa,wasin 1863
werd in 1836 leexaar in de red6neerkunde
aan het collège te Oudenaarde, doch later
leeraar in het Grieksch et
1 llopgduitsch aan
het athenaeum te Gent.1lj schreef: pDe

en 1864 commissaris der Unie in Peru en
w erd in 1871 president van het Anthropolo-

gicalTnstitute te New York.Van zjnetalrpkegeschrilten vermelden wj:psketches of
strjd derkikvor3c'
hen en muizenenz.(1830)/1, travels in Nieaxagua (1851)'' Nicaragua,

-lomerus werken vertaald (een gedeelte its people,scenerï and monuments(1852,Q
pl
van de pllias'', 1830)''1 rMythologie of (lln)'', - pAntiqulties of the State ofNew
fabelkunde derGrieken en Romeinen (1834)'', York (1851; 2de druk 1861)''- psvaikna,
-

j,Bes
chrjving van twee merkwaardige er allventures 0n the Moskito Shore (1855)'',
monumentenvanbeeld-snj-en schilderkunde - en rrhestatesct'CentralAmerika1857)''.
St., meestalop het woord zelfte zoeken,
(1835)/', -- pDe llampton-courtsche cartons
FJC:.
S/tI/iV.
:op Eotatins.
van Rafaël (1836)'',- r'
Bjdragen voor de bjv.St..
-
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STAAL- STAAX.

Staal is eene soort van jzer,dat zich het smelten van ruw-jzer met oxydérende
onderscheidtdoor een bepaaldkooletofgehalte, toevoegsels, door ruw-jzer door middelvan

hetwtllk tusschen datvanruw-jzeren smeed- smeed-jzer van k0ol te berooven, en door
of staaf-jzer gelegen iy.Hetkomt overeen aan smeed-jzerk001t0e tevoegen.Naarhet
met het eerste in smeltbaarheid en methet gebruik , dat men van staalmaken wil,onlaatstein smeedbaarheid,maarbezitdeeigen- derscheidt men het instrumentenstaal, de
schap,dat het, in gloejenden toestand in beste en hardste soort, vooral cement- en
eenevloeistofafgekoeld,harderwordt.Inden giet-staal,- gereedschappenstaalyvooralgoed

jongsten tjd evenwel, sedert de toepassing Bessemer-staal, - en machinenstaal (v00r
dermethoden van Bessemer en Martin is het sporen,raderen, kanonnen, assen enz.),ineigenaardig kenmerk van staal zeertwjfbl- zonderheidBessemer-,Martin-enLandore-staal.
achtig geworden, zoodat in 1876 dooreene Staal(MargueriteJeannedeLaunay,bainternatlonale comm issie de volgende bena- ronesde),eeneontwi
kkeldeFranschevrouw,
mingen voor de verschillende jzercarbureten geboren teParjsin 1693,trad alskamenier
zjn voorgdsteld:koolstofrerbindingenvan'
jzer. ln dienst van de hertogin van A ise,maakte
1.Smeedbaarjzer(moejeljksmeltend,maar zich bekend door bare gedichten en ontwersmeedbaar)met0,04- 20/0
*koolstof.A.Smeed- pen voor tooneelstukkenj en werd eindeljk
jzer,nietvatbaarvoorharden,met0,04-0,50/0 de toongeefster in de salons te Parjs.Gedukoolstof.1.B'él-jzer(in nietvloeibaren toe- rende het Regentschap deelde zj tweeJaar
stand verkreyen),- 2.Gesmolten jzer(Bes- lang de gevangenschap der Hertogin,die in
semer-,Martln- en Landore-jzer).B.Smeed- 1718 in ongenadegevallen was,in deBastille,
jzer, voor harden geschikt met 0,6-1,50/0 doch trad vervolgensinhethuweljk metden
koolstof.3.W él-staal (in niet vloeibaren toe- maarschalk baron de Staal.Zj overleedte
stand verkregen),- 4.Giet-staal(Bessemer- Gennevilliersbj Parjsden 15denJunj 1750,
en Martin-staal, staal van Uchatius, Ober- en hare rMémoires (1756, 2 dln; 2de druk
steiner, Heaton enz.). II. Ruw-jzer (ligt 1846)''1 alsmede hare brieven bevatten veel
smeltbaar)met2-60/0koolstof.A.W itruw- belangrjks.Hare poeuvres complètes'' zjn
jzer(metamorphûkoolstof)?spiegel-jzerenz. in 1821 in 2 deelen in het lichtverschenen.

B.
Grjsruw-jzer(metgraphlet),00kgiet-jzer
geheeten.

Staalgravure, zie Grareerknnst.
Staar is in de heelkunde de algemeene

Goedstaalheefteenelichtegrjs-wittekleur, uitdrukking vof)r blindheid.M en onderscheidt
geen sterken glans,eene ijne,geljkmatige de zwarte, prccv'
l
t)
e en groene zdcyr.Bj de
korrel en eene schelpachtige breuk. Het is zwarte staar (Amaurosis) is de werking van
sterker dan smeed-jzer en heeftgemiddeld de oogzenuw of van hetnetvlies opgeheven.
een soorteljk gewigt van 7,7,hetwelk bj De oorzaak dezer kwaal is gelegen in eene
vermeerdering van het koolstofgehalte vcr- organische verandering der zenuw , in ver-

meerdert en bj het harden vermindert.Bj
het verhitten wordt het staal zachter,maar
men kan het niet z0o gemakkeljk smeden
en Fellen a1s jzer,en het smeltbj 170019000C.W ordt hetstaalin gloejenden toestand in eene vloeistofafgekoeld (gebluscht),
dan ontvangt het te grooter hardheid,naar
mate zjne temperatuur hooger en die der
vloeistoflageris.Daarhetmoejeljkisjeerstgenoem denaauwkeurig te bepalen,maaktm en
het staalaanvankeljk harderdan hetwezen
moet,om hetdaarnadooruitgloejing t0tden
begeerden graad van hardheld te herleiden.
Dit kan geschieden,omdathetstaalbj verschillende temperaturen eene bepaalde aanloopkleur vertoont.O0k jzeren voorwerpen

woestingj drukkiny, overspanning,hersenschudding,de werklng van sommigenarcotica
enz. Haar aanvang is gekenmerkt door eene
toenemende verm indering van hetgezigtsver-

mogen (Amblyopia).Devolkomenontwikkelde
zwarte staar onderscheidtzich door ongevoe-

ligheid voor het licht met onbewegeljkheid
en vernaauwing derpupil,terwjldoorgaans

de bloedsomloop in hetaangedane oog traag,
de voeding slecht is, zoodat zulk een o0g
zich klein,ingevallen en roodachtig vertoont.

Bj de graauwe staar (cataracta) ligt de
oorzaak in deopheëng derdoorschjnendheid

van de kristallens ofvan haar kapsel.M en
heeft hier alzoo eene lens- en eene kapselstaar, en de geneesheer dient aanstonds te
bepalen, welke van deze de blindheid doet

kan men aan de oppervlakteharden door ze
met koolstofhoudende zelfstandigheden te0m- ontstaan.Het 00g is bj graauwe staardof,
wikkelen en daarna te verwarmen.Het staal het tweede of het derde kaarsbeeld of beide
verbrandt ofverliestdekoolstof,wanneerhet ontbreken,de pupilisvatbaar voorliehtprik-

geruimen tjd of bj herhaling in de opene
luchtwordtverhit,maarmenkanhetinzjn
voormaligen toestand herstellen door het met
koolstof-afkevende stoFen te doen gloejen.

keling,zoodatdeljderdag en nachtweette
onderscheiden;zelfs is hj lichtszhuw.Deze

gehalte gewjzigd worden.
W êl-ataalwordtverkregendoorreductievan
ertsen met kool,door ruw-jzer van koolte
berooven (frisschen) en dooraan smeed-jzer
kooltoe te voegen,- en men wintgiet-staal
door oxydérend smelten van ruw-jzer,daor

zeling of wegdrukking der ondoorschjnende
lens. - De groene staar (Glaucoma)is nog
altjd eenraadselachtigverschjnsel.Zj draagt

ongesteldheid ontstaat door stoornis in de

voedinq van het oog,veelaleen gevolg van

Goed staalishard,veerkrachtig en taal,doch ontsteklng ofvan hoogen ouderdom.Genezing
deze eigenschappen kunnen door hetkoolstof- wordt verkregen door verwjdering,verbrj'dien naam ,omdatm en in hetoogeengroenen

weerschjn meende te ontdekken.Zj wordt
thxtna - vooral na.de onderzoekingen van
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Dondern- gewoonljkbeschouwdalshetgevolg staan. De regten,welke een staatsbewind of
eenerontstekingvanhetvaatvlies(Choroïditis). zjn vertégenwoordiger (de Souverein)bezitj
Zj neemt een aanvang met pjn in het0og vormen deninhoudvanhetstaatsgezag,waarin
of er om heen, gevolgd door uitzetting van o0k desouvereiniteitsregten begrepen zjn.De
den oogbol en van de bloedvaten der con- ui
toefeningv>n datgezag,alzoo deregérinqsJunctiva. W eldra ontstaat volkomene blind- vorm ,wordt door de grondwet (constitutle)
heid, en bj onderzoek vindtmen uitholling bepaald.Men verdeelthetstaatsgezag gewoonvan den tepel vau het netvlies.Spoedig gaat ljk in eene wetgevende, regtsprekende en
zj over in de graauwe en eindigt met de uitvoerende magt? en het eigenaardige der
zwartestaar.Alleen regenbooguitsnjding (iri- moderne congtitutlonéle monarchie is daarin
deotomie) kan genezing brengen.
gelegen,dat zj metbetrekking totdrwetStaat (Een) i: eene op een bepaald ge- gevende magt,aandeel geeftin hetregeringsbied georganiseerde vereeniging van regeer- beleid aan de geregeerden,aan hetvolk,dat
ders en geregeerden.Deze bepaling van een zi
ch door qekozen afgevaardigden laat verStaat is zeer eenvoudig;maar zeerniteenloo- tegenwoordlgen.Het staatsgezag zelt'evenwel
'én en ondeelbaar;hetduldtgeen
pend zjn de gevoelens over den aard,het isen bljfte
regt en het doelvan den Staat.Daarenboven Staat in den Staat,zoodat zich o0k de Kerk
mige
e
oet
nljmke
en onderscheid maken tusschen het aan het staatsgezag onderwerpen moet.Aan
denkbeeld van Staat, hetwelk op den handhaver van hetstaatsgezag - in de
een geschiedkundigen grondslag rust,en het monarchie de Vorst en in de republiek het
denkbeeld van Staat,hetwelk voortvloeit uit geheel der ingezetenen - is de staatsburger
de wjsgeerige bespiegeling.Dit laatstetoch ondergeschikt. Behalve de meeningen, die

stelt den Staat voor,zooalshj wezen moet wj omtrent den oorsprong van den Staat
en heteerstezooalshj werkeljk is.Nu leert reeds vermeld hebben,vinden wj bj oude
de geschiedenis, dat van eigenljke Staten volkeren de theocratische of godsdienstige
dan eerst sprake kan wezen, wanneer een theorie? volgens welke de Staat als eene
aanmerkeljk aantalmenschen t0teen geheel goddelkke instelling en het staatsgezag als
vereenigd is. Hethuisgezin kan derhalve als

dogr G0d verordend en toegekend wordt be-

de natuurljke grondslag en hetuitgangspunt schouwd, eene theorie, welke men in den
van den Staat beschouwd worden; doch de nieuweren tjdonderden naam van rKoningStaat heeft tegenoverhet huisgezin diteigen- schap door Gods genade''wederom op den

aardige, dat zjne onderhoorigen niet door voorgrondheeftzoekenteschtliven.Zj wordt
den band der bloedverwantschap,maar door m etkrachtverdedigddoordeanti-revolutionaire

eeneafzonderljkeorganisatie verbonden zjn, partj.Volgensanderen ishetstaatsgezaq het
en het eigenaardige van deze organisatie is gevolg van grondbezi
t,en zj vestiqen hlerop
daarin gelegen,dat men hiereenevereeniging deverdedigingderabsolutemonarchle,waarbj
de
beheer
s
c
he
r
z
i
c
h
als eigenaar besehouwt
Mntreft van eene regéring (gouvernement,
staatsbestuur) en van geregeerden (onderhoo- van hetlandenzjnebewonersenmetLodewj;k
rigen,staatsburgers,onderdanen).W aarzulk XIF verklaart:rlu'étatc'estm0i!(Ik zelfben
eene organisatie en in hetalgemeen de hand- de Staatl''. Kant, Zacltariö en W ilhelm rps
oldt verkondigden het gevoelen, dat de
havin! derordeontbreekt,waardusanarchie HStkmb
aat ontstaan is door de behoefte aan regt
(regérlngloosheid) heerscht,dââr zoelkt men

den Staat te vergeefs.Eindeljk behoortt0t en wet, en deze theorie, thans veelal de
het denkbeeld van een Staatde aanwezigheid
van een bepaald grondgebied,w aarop datgeheel van menschen zich gevestigd heeft.De
toestand van eene zwervende horde isverre

XManehestertheorie'' genaamd! verlangt, dat
de Staat enkel voor regtsveillgheid zorge en
al het andere aan de burgers overlate. Dit
gevoelen strekt Ook t0t grondslag votv een
verwjderd van dienvan een geregeldenStaat, staathuishoudkundig stelsel. Tegenover haar
zoodat Zöps dezen laatste den toestand van staat de pw elvaarttheorie'', die het bevoreen gezeten volk noemt. Omtrent den 00r- deren van dealgemeene welvaartaanwjstals
sprong van den Staat heeftm en zeerverschil- het doelvan den Staat.De voorstanders van
lende gevoelens geopenbaard.Sommigen mee- deze theorie brengen echter alligt het volk
nen,op hetvoetspoorvanJeanlacqnes.
/ovdqvec'
?:, onder de knellende voogdjschap van den p0-

dat hj bj overeenkomst,dooreen reontrat
sacial'',is ontstaan,waarbj ieder ingezeten
zooveel van zjne individuéle vrjheid prjs
gaf als noodig was ter bereiking van hetdoel
van den Staat, nameljk de regtszekerheid.
Veelnatuurljkerechterishet,aan den Staat

licie-staat.Vermoedeljk dientmendevoorketlr

te geven aan eene theorie, w elke den m iddenw eg volgt, - w elke regtszekerheid a1s
hoofddoelvan den Staataanmerktendestaatshulp en staatsinmenging beperktt0tzoodanige
aangelegenheden van algem een belang,w aareene historische ontwikkeling toe te kennen. voor het particulier initiatief te kortschiet,
Bi
j de onbeschaafde stammen &ierd reeds het terwjlzj voortsbinnen de grenzenvan regt
gezag van een stamhoofd,van een magtige of en wet aan de Staatsburgers eene zooveel

een rjke erkend, die, gewoonljk door de mogeljk onbelemmerdebewegingvergunt.De
oudsten gesteund, billjke regels vaststelde, betrekking tusschen de regéring en de gerewaarnaar de leden zich moesten gedragen.

geerden wordt aangewezen door het staats-

Dieregelsofwetten werden gewjzigd bj de regt,- dedoelmatlge inrigting van denStut
toenemende beschaving,en z00zjn deheden- doorde staatswetenschap,- en deonderlinge
daagsche Staten langs historischen weg ont- betrekking der staten door hetvolkenregt.
21*
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Men Bpreekt 00k van burgeelq'
ken staat, brengen, dat Smitâ nergens met een enkel
om de verschillende bevoegdheden aan te dui- woord te kennen geeft, dat hj een stelsel

den,diedeburgersOnderling ofjegensvreem- wil verkondigen) zoodat zj, die later op
delingen bezitten, - en daaronder verstaat hartstogteljke wjze hetstelselvan k
%mitl
tbemen wjders het zamenstel van regten en streden hebben, zich op een dwaalweg bepligten,voor een peryoon voortvloejend uit vonden. Rmitltheefteene reeksvan onderzoeactenj die zjne betrekkingen van familie, kingen ingesteld ter beantwoording van de
bloed-enaanverwantscha)omvatten.Dekennis vraag:waardoorderjkdom dervolkeren verdaarvankomthoofdzakeljk tepasbjgeboorte, kregen en beheuden kan worden?Hj heeft
huweljk en overljden, en dedaartoestrek- geputuitde bron der ervaring,de uitkomsten
kende registers w orden aangehouden door de zjner nasporingen met duideljkheid voorgeambtenaren van den burgerljken stand. - steld, en hieruit logische gevolgtrekkingen
Eindeljk wjstdepersonenstaatdehoedanig- opgemaakt.Zjn beroemd werk: ,W ea1th of
heid aanjwaardoor individuën regten kunnen Nations'' bevat een schat van onderwjzing,
uitoefenen en pligten hebben te vervullen. van geschiedkundig onderzoek en van voorDaaruit ontsimqn twee soorten van regten, treFeljke denkbeelden,maarhetlevertgeen
nameljk burgerljke en burgerschapsregten; stelselmatiggeheel.Instrjd metoudereschrjde eerste ontleenen hunnen oorsprong aan vers heeft hj alsbeginselop den voorgrond

het Burgerljk W etboek, de laatste aan de gesteld,datarbeid de bron van rjkdom is,
Grondwet en qenige organieke wetten. De en dit beginsel is de roode draad,doorhet

staat van yersonen kan om verschillende geheeleboek heenloopend.Daaraan maakthj
zjn onderzoek dienstbaar en vooralzjneuit-

redenen wjzlgingen ondergaan,bjv.van verlies van nationaliteit of van een gedeelte of
van het geheelder burgerljkejburgerschapsof familieregten,bj regterljk vonnis uitgesproken,bj huweljk,curatéle,faillissement

muntende beschouwing van de verdeeling van

den arbeid. In welke rigting hj zich o0k
beweegt,hj velruimtsteeds den kringonzer
denkbeelden.Hj onderzoektdeoorzaken van
enz. Geschillen over den staat van personen hetverschilvanloonbjverschillendenarbeid,
Nvorden voor de arrondissem entsregtbanken en in groote zaken (fabrieken bjv.) maakt
gevoerd.Zie 00k Onder Innentarin.
hj onderscheid tusschen het w erkloon van

Staathuishoudkunde (oeconomia p0- den ondernesaeren de winstvan hetkaqitaal,
en hi
jtoont aan, dat besparing en ultgave
geene tegenstrjdi
je zaken zjn,daar eene

litica), 00k welvolksltuishoudknndegenaamd,
is de leer van den rjkdom;zj leert,h0e de
rjkdom in demaatschappj ontstaat,verdeeld
wordt en te niet gaat. Zj wjst de wetten
aan,die den rjkdom besturenenwierkennis

verstandige verterlng wederom t0tvoortbrenging dient.Hj wildeechtergeenstelselschep-

pen,maarlietaanzjnenavolgersdevolkomene

onmisbaar is voor de algemeene w elvaart. vrjheid,dedoorhem besproken onderwerpen

onder rjkdom verLtaatzj diezaken!welke n0g grondigertebehandelen enernieuwebj
eene behoefte van den mensch bevredlgen en tevoegen.Eenzjnervermaardstevolgelingen,
waarvoorm en ietsanders bekom en ltan.Door Ricardo, was daarentegen een onverm oeid
dit laatste hebben rjkdommen waarde.Deze stelselschepper.Vandezenzjndeleerstellingen
wetenschapisbetrekkeljk nogzeerJonq.Men afkomstig van deprondrente (zie aldaar)en
heeft zich bejverd,Eare beginselen ln de Van het arbeldsloon (zie loon),waardoor de
middeneeuwen,Ja, in de dagen der Oudheid staathuishoudkunde geheel en al van aard
op te sporen, doch te vergeefs. Vinden wj veranderde.Aan dehand van die beidew etten
ook hier of daar staathuishoudkundigew etten
uitgesproken, welke betrekking hebben op

en van de doorM althusgeopperdebevolkingsleer kwam men tot hetbesltlit,dat 's men-

het maatschappeljk verkeer, zj stonden in schen toestand diep rampzalig is, terwjl
geenerleiverbandm eteen stelselmatig geheel. op den duurgeene voldoendeplaatszouw ezen
De toestand der maatschappj in de midden- aan het banket des levens. Het stelsel van
eeuwen was trouwens ongunstig voor het kieardo was echterte zeerin strjd metde
vrjeverkeer.Eersttoenhetleenstels6lplaats menscheljke natuur en met de voortgaande
ruimde voor den modernen Staat, k0n er volm aking der maatschappj om nieteerlang
sprake zjn van eene wetenschappeljke be- bestrjders te vinden. T0t deze behoort de
handeling van het onderling verkeer. In de Am erikaansche staathuishoudkundige Carey,
eerste plaats was de aandacht gerigt op den
voorts z/antiatin Frankrjk en Hagen in
aard van hetgeld,en uit ditonderzoek ont- Duitscùland,terwjl in Engeland degeheele

stondhetmercantielstelsel(zieHandelmolitiek), vrjhandelsschool, met Cobden en Tl
tompson

dat,gevestigd op den absoluten Staat,slechts aan het hoofd, zich van datstelselafkeerig
ellende en verarming veroorzaakte.Het werd betgonde.T0t de aanhangersdaarvan in meerdan 00k vervangen door het pltysiocratiselt dere of mindere mate behooren intussehen

efeldd;(zie aldaar),gebouwd opdebeginselen M ac CffllocijM adeoden M ill(zie onder die
van geljkheid en humaniteit,- een stelsel, namen).
dat zich op eene hoogst eenzjdige wjze los- In Frankrjk heeftvooralJean .
/lwfïdfe&ay
maakte van de pradjk. Eindeljk werd een (ziealdaar)de denkbeelden van Adam tgpzïfF
z
begin gemaakt met eene wetenschappeljke onde: het volk verspreid, en de Fransche
behandelingderstaathuishondkundedoorAdam

staathuisholldkundigen betraden den doorhem

f-ïfFz (zie aldaar),den vadervan heténdun- gevolgden w eg t0t aan B astiat. Deze vesfrlle ntelnel. Men kan evenwelhiertegen in- tigde, evenals Cobden, zjne aandacht op de
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practjk.Met Cobda washj yersoonljk be- de spoorwegen, die den toestand der maat-

kend en evenals dezeeen jverlg voorstander schappjgeheelen alherscheppen.W jhebben
van den vrjen handel.Hj verdedigdezjne trouwens minder belang bj een stelsel,dan
gevoelens vooral in brochures en dagblad- bj eene grondige, op statistieke gegevens
artikelen en uitdezeontstonden zjne pHar- berustendekennisdermaatschappeljkebewemonies économiques''. Men heeft sedert Las- ging van het oogenblik.

:JIJ: dewetenschappeljke waardederwerken

Intusschen ishetnietteversmaden,daarbj

van Bastot fel bestreden,en men mag niet de gesehiedenisvan het verledene te raadpleontkennen,datzjnegeschiedkundigeenwjs- gen. De Engelsche grondleggers der staatgeerige ontwikkeling veelte wenschen over- huishoudkunda en hunne Fransche navolgers
liet; doch in zjne gesehriften stroomt eene hielden den blik uitsluitend gevestigd op den
frisscbe bron van gezond verstand.Zjn strjd besfaanden toestand.Een voorlooper der histegen de voorstanders van bescherm ende reg- torische rigting was in Duitschlalid Adam
ten, tegen de socialisten en oeeonomisten Mitller in zjne pElementen der Staatskunst'',

(volgelingen van Rieardo en Malthnnjisbe- die gaarlie de middeneeuwsche toestanden
wonderenswaardig en zjn hoofdbeginseluit- hersteld wilde zien.Iuist daarentegen wilde
gedrukt in de woorden:rDe geheelegeschiedenis der menschheid iseen voortgaan opden
weg der harmonische ontwikkeling van alle
belangen''.Kapitaal en arbeid,staaten maat-

de zekerheid van sommige stactthuishoudkundige wetten bevestigen door hare geschiedkundige ontwikkeling na te gaan,en werd
gevolgd door Hildebrand, Knies en Roselter.

scbappj, zedeleer en volkshuishoudkunde, Zj spraken echter vaak van eenewjziging
allen streven naar onderlinge harmonie, en van staathuishoudkundige wetten,waar enkel
deze harmonie zal des te vroegertptstand eene wjziging vantoestandvoorhanden was.
komen, naar mate men zich erjveriger van Rildebrand waagde zich tevens aan eene beOnthoudt!door kunstmiddelen van staatswege scbouwing Van de staathuishoudkunde der
de vrjheld deroeconomisehe Ontwikkeling te toekomst.
belemmeren. Dit optimistisch beginsel, zoo
Hierbj vooralkomtde staathuishoudkunde
glansrjk afstel:end bj hetpessimismus van in aanraking m ethetsocialismus.ReedsvroeRicardo,is doorlastiatop eene uitmuntende Ferhaddensommi
gedenkers,zooalsKsmondi
ln Frankrjk,M Lllin Engeland en ron 7'
##AZe/
wjzeuitééngezet.
Evenalsin Frankrjk,neemtaokinDuitsch- in Duitschland, zich verzet tegen de heerland de beoefenirg der staathuishotldkunde sehende gevoelens omtrentde staathuishoudeen aanvang met de verspreiding der denk- ktlnde,bewerende,dathet haar nietzoozeer

beelden van Smith.Zi
jwerdenerinzonderheid te doen moest zjn om eene vermeerdering

in stelselmatigen vorm gebragtdoor Ra'u,die van voortbrengselen, als om de bevordering
de stof, in het beroemde werk van k%mitlt derpersoonljkewelvaart.Datdenkbeeldwerd
voorhanden, in drie zelfstandige rubrieken n0g m eer op den voorgrond geschover,door

verdeelde, nameljk in de z'
ttlrere ,
sfccfA'
lIi#- het Duitsche kathedersoeialésm'
tts(ziealdaar).
ltoudkunde, zich bezig houdend met het ont- Sedert een grootaantalhoogleeraren aan de
Du
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1872 voorstanstaan en de verdeeling dermaatschappeljke
goederen,- detoegepaste.
sflt
z//zvï,
sApl#7J'
Mzl#:j ders verklaarden van deze nietlwe rigting,is
de vraag beantwoordend, wat de Staatmoet de kloof tusschen hen en de aanhangers der

doen om den rjkdom tevermeert
leren ofbeter Engelsche staathuishoudkunde (Manchesterte verdeelen, - en dejlnancillc'
wetenschap, school)veelgrootergeworden.Intusschenzjn

ofde leer van de inkom sten en uitgaven van de mannen dex nieuwe rigting hetonderling
den Staat.D e zuivere staathuishoudkunde is volstrektniet eens.Totde m eestgeavanceerwederom gesplitst in vier hoofdstukken,na- den behoort Adolf Wayner, die volmondig

meljk: de voortbrenying der dingen (arbeid, erkent, dat zjne bedoelingen dezelfde zjn
natuur en kapitaal),- deomloop derdingen, als die van het soeialismus,hoezeerhjderem et de leer van het geld, - de '
verdeeliny vol
utionaire wegen van dit laatste afkeurt.
der dingen, verknocht m et het onderzoek Onder de namen van staatssocialisten en
omtrent arbeidsloon,grondrente en rente van Christeljk-sociale partj zjn nieuwegroepen
het kapitaal, - en hetrerbruik derdingen, ontstaan, die even ingrjpende staathuishoudmet de leer van de weelde.Zjn stelselheeft kundige Om wentelingen beoogen als de sociaechter tilans geeneaanhangersmeer;wantde listen,maartevensvan meening zjn,datzj
toegepaste staathuishoudkunde is thans een tevens getrouw kunnen bljven aan hetK0deel van de leer van het bestuur,en 0()k de
fnandéle wetenschap wordt niet langer t0t
de staathuishoudkunde gerekend.Van de vier
hoofdstukken der zuivere staathuishaudkunde
vervalt tevens het derde voor elk, die niet
aan de wetten van Itieardo gelooft.00k het
vierde hûofdstuk staatop leemen voeten,z00-

ningschap en aallde Kerk.Daarentegen hebben Enyel,Nasse en Held,ontevreden over

dat van hetgeheele stelselweinig overbljft.
Het is dan ook te betwjfelen,ot
'men den
rjken inhoud dezer wetenschap in he6enge
keursljf van een stelselkan persen.Telkens

wirtschaft'',dat bj zjn versehjnen in 1874
eene partjleus werd,is uiteen radicaal 00gpuntovertroFen doorde nNeuerGrundlegung''
van W agner,tez'
wjlBrentanonietbeantwoflrd

dergeljkegevoelens,zich aangeslpten aande
voorstandersvan den vrjen handel.Ttlssehen
die beidepartjen bevinden zich Scltmolleren

Brentano.Hetboek vaneerstgenoemde::yueber
einige Grundfragen des Rechtsund derVolks-

immers ontstaan ernieawe uitvindingen,bjv. heeft aan de van hem gekoestertle verwaeh-
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tingen.Anderen zjn er,diedegevoelensder toestandenj en hierin ligt dan 00k de zwak-

kathedersodalisten verwerpen,maar met hen heid van het beginsel der legitimiteit, den
de meening koesteren,datde staathuishoud- grondslag van de Btaatkunde der schoolvan
kunde in theorie en practjk behoefte heeft Mettcnieh. De staatkunde is alzoo de leer
M n eene doortastende hervorming,T0t deze van het leven in den Staat,van de strpominbehooren: K Roesler, schrjvervan rueber gen en bewegingen, welke er onder den indie Grundlehren derv0n Adam Smith begrilp vloed van velerlei omstandigheden worden
detenVolkswirtschaftstheorie(zdedruk)1871)'' opgemerkt. W ie zich daarmede grondig heeft
en van pvorlesungen iiber Volkswirtschaft bekend gemaakt, noemt men een ntaat.qman,

(1878)'',- F.A.ZJw#:,schrjvervanpueber terwjlmen de zaken,welke hjalszoodanig

die Arbeiterfrage''
,- en Ewgen .
D'
g#ris#.Het behandelt,metden naam van staataaken bebljkt inmiddels,dat de staathuishoudkunde stempelt. Het staatsregt is theoretisch, de
taatkunde practigch, maar beide staan met
zich daaldoorvan alleandere wetenschapyen s
onderscheidt,datzj niett0ttaak heeft,felten elkander in het naauwste verband.Op beider
ed echter heeft men eene werkelqke en
0P te sporen en te verklaren,maarhetnemen gebi
van maatregelen t0t bevordering van hetheil eene idealestaatkunde,- eene die gevestig;
der menschheid. De pradische staatkunde is op bestaande toestanden, en eene die bemoet zich dus tegen eene wjziging van be- heerycht wordt door de magt van het idee.
staandestaat% ishoudkundige omstandigheden Beide zjn in hareoverdrjving evenzeerververzetten, totdat de nuttigheid van nieuwe werpeljk.Voorts spreekt men van eenel1toestanden boven allen twjfelverheven is. nenlandsche en van eene buLtenlandseke staatEr bestaat alzoo op het gebied der staat- kunde4naar gelanq deze zich ui
tstrekt t0t
huishoudkunde eene groote gisting,doch 00k aangelegenheden,d1e hetbinnenlandaangaan,
deze heeft reeds veel goeds veroorzaakt.Er oft0tzoodanige,die de betrekking derStaten

isbjv.een innigerverbandontstaantusschen onderliny regelen.De eerste behandeltvooral
de staathuishoudkunde en dewjsbegeerte van de constltutionéle instellingen,de wetgeving,
het regt, een verband! hetwelk voor beide

de inandën enz-,de laatste inzonderheid het

wetenschappen voordeellg is,dewjldaardoor handelsverkeer, de vredewaarborgen, de dihet denkbeeld van eigendom naauwkeuriger plomatieke betrekkingen enz.
wordt bepaald.00k door de eigenljke regts- Bj hetbehandelen van hetdoelendemid-

geleerden wordtzlllkserkend,enJl
teringzegt: delen der staatkunde, vraagt m0n naar de
DHet denkbeeld van eigendom kan niets be- grenzen der staatkunde en der zedekunde.
vatten watin strjdismethetdenkbeeld van Macehéavellé wenschte die tweegeheelenalte

scheiden,en zjnedenkbeelden (hetMacchiama
atschaypj''.
Eerst ln deze eeuw vestigde saen in 0ns vel
lismus)vondenqeruimen tjdgrootenbjval.

Vaderlan; het 00g op de staathuishoudkunde. Voor zjne volgellngen was de staatkunde
Behalve door onderscheidene vertalingen is niets anders dan staatsmansbehendigheid,
zj er ongemeen bevorderd door het pTjd- welke zieh om de moraal niet bekreunde.
schriftvoor Staathuishoudkunde enStatistiek'' M en is eehter reeds lang overtuigd van de
van Sloet tot Ol#Al1,door pDe Economist'', verwerpeljkheid dezerleer,almeento0k de
geredigeerd door de zrlI:gzl Kopn, door de staatkunde zich w el eens van m iddelen te
oorspronkeljkehandboekenvanlaatstqenoemde m oeten bedienen, w elke den toets der zedeen van Vosering ,voorts doorgeschrlften van ljkheid niet kunnen doorstaan. Men kan na-

Aekersdj;k,Bo6r,den 7'
:z enanderen.
Staatkunde ofpolitiek wasbj deGrieken de leer van den Staatin hetalgemeen,
dus hetzelfde a1s ntaatswetensehap (zie aldaar).
Intusschen vinden wj reeds bj de Romein-

meljk degebrekkigheid dermaatschappeljke
toestanden en het onzedeljk element,datin

de zamenleving eene groote r01 speelt,niet

met theorieën verbannen; de pradjk moet

daarmede rekening houden. Om van twee
sche redenaars en staatslieden onderscheid ge- kwaden het beste te kiezenjmaaktde staatsmaakt tusschen staatkundeen staatsregt,ter- man weleensgebrtlikvanmenscheljkezwak-

wjl men haar eerst in den nieuweren tjd heden en hartstogten, indien hj zjn doel
veelalde ongunstige beteekenisgafvanstaat.g- langs geen anderen weg bereiken kan.Het
-JI-ï/A/# of de leerdermiddelen,om op spreektechtervan zelf,dathj er.zjn hooghet gebied van den Staatbepaaldeoogmerken sten roem in m oet stellen, den regten weg
te bereiken. Het staatsregt beschouwt den te bewandelen en geeneandere dan eerljke,
Staatin zjne historischewording en inzjne zedeljke middelen te bezigen.Eenr wetenpositieve vormen, maar de staatkunde be- sehapyel
jke behandeling derjtaatkundevindt
schouwt hem enkelin zjne oogenblikkeljke men ln de werken van Arototeles, Ofcero en
gesteldheid.Heteerste beantwoordtde vraag, Tâcitus,en voortsin die vanreedsgenoemden
h0e de Staat is,- de tweede de vraag,h0e M aeoliavelli, van BodLn en Sk.p de Groot,

hj wezen moet.Uitden aard derzakeves- terwjl in lateren tjd Daklmann, Zaeltariö,
tigt deze derhalve den blik op de bestaande AoAl, Wait
zjHoltxendorf, zlxzlft
:cAls enz.
regtsbegrippen bg het volk, op den aanleg. veel belangrjks op dat gebied hebben gelede hartstogten en de psychologische eigenaar- verd.

digheden van den mensch, wjders op den

Staatsbankroet.Geljkiederburger,z0:

geographischen toestand van het land enz. kan 0ok de Staatin zoodanigen toestand geDe taak van den staatsman is dus geenszins raken,dat hj onmogeljk hetevenwigtkan
een harQnekkig vasthouden aan bestaande bewarentusschenzjneinkomstenenuitgaven,
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Othj zelfsmethulp van leeningennietaan de openbare aangelegenheden deel te nemen.
zjne verpligtingen kan voldoen.Intusschen T0t de regten van den staatsburger behoort
heefthetbankroetgeenszinsdezelfdegevolgen inzonderheid het kiesregt. De staatsburger
voor den Staat a1s voor den burger, daar kan echterzjneburgerschapsregten d00reen
eerstgenoemde gehouden is zjnbestuuronder regterljk vqnnisverliezen.
Staatsdlenstnoemtmenzoodanigedienst,
alle omstandigheden voorttezetten.Deschuldeischel'van den Staat kan zjnetoevlugtniet welke op een bepaalden,door hetstaatsgezag
nemen t0t dwangmaatregelen; zelfs zal de

verordenden last berust en den lasthebbende

Staat er gewoonljk toe overgaan,den last de verpligting oplegt, in het staatsbestuur

der op hem rustende verpligtingen door eene w erkzaam te w ezen. D e vervulling van een
onregtmatige daad te verligten, die w e1 is algem eenen burgerpligt is dus geene staats-

waar gehuld wordtin een wetteljken vorm, dienst,en hetbewjzen van diensten terbemaar daarom niet minder tot nadeel strekt vordering derbelangen van bjzonderepersovan hen, die hunne besparingen aan den nen evenm in.De benoemingt0teenstaatsam bt
Staat hebben toevertrouwd.De maatregelen, geschiedt in den regel door het opperhoofd
waartoe een Staat bj geldgebrek kan over- van den Staat,op voordragtvan daartoe be-

gaan!zjn de volgende:1.Repudiatie (ver- voegdemagten,terwjldievanondergeschikte
werplng) van het geheelof van een gedeelte ambtenaren 00k we1 door hunne supôrieuren
der staatsschulden of de verklaring,dathj plaatsheeft.BjhetbekleedenvaneenopenbMr
niet voornemens is, die te betalen,
2. ambt is veelal het waarnemen van andere
Schorsing van betaling voor een onbepaalden winstgevendezaken eeneOnmogeljkheid,zootjd,gewoonljk voor altjd, - 3.Reductie datde bezoldiging der ambtenaren voldoende
der staatsschuld of vermindering van de n0- moetwezen voorhun onderhoud,terwjlhun
minale waarde der schuldbrieven,- 4.C0nversie of eene verlaging der beloofde rente,
zonder daartoe de goedkeuring der schuldeischers te vragen,- 5.H etlegcenvaneene

tevens uitzigt moet gegeven worden op pen-

ren geld,van staatswege ofmetgoedkeurlng
van den Staat in omloop gebragt. Elke

verschuldigd aan hethoofd van den Staat en

maatregel,waarbj de Staatte kortdoetaan
de stiptenakoming zjneraangeganeverbindtenissen,heefl op de welvaarten de zedeljkheid der inwoners een hoogst verderfeljken
invloed.Deschulden zjn,althansz00heette

zaamheid echter vindt hare grenzen in de
w etten en verordeningen,eu van den ambtenaar mag niets gevorderd w orden w at in

sioen na volbragten diensttjd.In den regel
mag de Staateen ambtenaarnietuit dedienst

verwjderen,tenzjdezeonwilligofonbekwaam
belasting op de coupons,eigenl'
jk eene ver- is om zjn ambtnaar behooren waartenemen.
m om de renteverlaging,- en 6.Hetvaststel- Daarentegenm agdeambtenaarnietwillekeurig
len van een gedwongen koersvoorhetpayie- de dienst verlaten. Hj is gehoorzaamheid
verantwoordeljk voorzjnedaden.Diegehoor-

strjd is metdeweten metdegoedezeden.
Eigenaardig is hierbj de toestand van de
het, ten nutte der burgers aangegaan, en eerste staatsdienaars.nameljk van deminisdeze zjn alzoo daal.
voor met hun geheele ters,die in constitutionéle Staten verantwoorvermogen aansprakeljk. Veeleer dus moet deltjk zjn voordepolitiekehandelingen der
een Staat van het regtom belastingen op te Vorsten.
Staatsdom ein is onroerend goed, hetleggen engedwongenleeningenuitteschrjven
op de ruimste wjze gebruik maken,dan aan w elk aan den Staatbehoorten waarvan deze
zjne schuldeischers onthouden, wat zj met de inkom sten trekt.
Staatsraad,zie onder Raad.
regtkunnen vordergn.
Staatsbegrootlng ofbudyetis deraming
van de inkomsten en uitgaven van een Staat

Staatsregeling, zie Rnqlringsvorm.
Staatsregt,zie onder Reqt.

over een toekomstig tjdperk.In constitutio- Staatsschuld.DeStaatbezitalszedeljk
néleStaten heeftmen veelaleeneéénlarige be- ligchaam de bevoegdheid,schulden te maken.
grooting, welke door de Regéring tjdig aan Onder staatsschulden verstaatmen echterniet
de Vertegenwoordiging wordt voorgelegd,die alle geldeljke verbindtenissen van privaatdaarop de afzonderljke posten en afdeelingen regteljken aard,welke de Staatheeftaangegoedkeurt,wjzigt ofverwerpt.In sommige gaan, maar bepaaldeljk de leeningen,die
Staten daarentegen vergenoegtmen zich met

hj gesloten heeft, om uitqaven,welke hj
vastgesteld,dan dientde Regéring zich daar- te dekken.V00r de ontvauyen gelden geef
t
aan te houden,terwjlzj tusschentjdso0k l1j schuldbrieven (eFeeten)ult.De meestgeaanvullende (suppletoire)beyrootingen aande wenschte qnanciéle toestand van een Staat
is die, w aarin de uitgaven en de m iddelen
eene tweejarige begrooting.Isde begrootingx metdegewoneinkomsten nletbestrjden kan,

W etgevende Magt kan aanbleden.
Staatsbestuur of gouvernement is het elkander dekken. lmmers de Staatmag geen
algemeen gezag in den Staat. Omtrent de gel
d oyleggen, maardient veeleer doorverwjzen,waaropeenstaatsbestuurkanworden minderlng van lasten de welvaartderingezeingerigt,raadplege men hetartikelReglrings- tenen te bevorderen. Maar tevens moet de
'D0CM .

Staat zorgen,datzjneuitgaven niettczeer

Staatsburger is in de ruimste beteekenis zjne inkomsten okertreFen.Hj moett0tdat
ieder, die t0t een bepaalden Staatbehoort, einde zjne uitgaven, inkrimpen,of,z00 dit
en in meer beperkten zin de zoodanige,die onmogeljk is,z/ne inkomsten z00 hoog 0pvolgens 4e w et 4e bevoegdheid bezlt) aan

voeren;dAthjineetligenoemdenklnvoorzlen.
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Het maken van schulden ter dekking van bespaarde kapitalen rentegevend te beleggen;
gewone behoeften leidt evenzeer den Staat doch o0k dit heeft een schaduwkant, daar

a1s elk individu ten verderve.Niettemin zjn velen deswege hetkapitaalaan denjverheid

onderscheidene Staten daartoe overgegaan. onthouden en tevens verleid worden tat eene

Bj uitzondering is zulk een stap te verdedigen bj den aanleg van groote werken.
Trouwens de meeste spoorwegen zjn uit
leeningen bestreden, m aar eensdeels rekende
men erop,datdeonkosten(kapitaalenrente)
door de opbrengst zouden worden vergoed,
anderdeels,datdedaardoorverhougdewelvaart
andere bronnen der schatkistmilderzou doen

vloejen. Voorts kunnen leeningen gesloten

worden voor den aanleg van kanalen en
voor de ontginning van woestegronden.Zulke
staatsschulden bestempeltmen met den naam
van produetLeve staatsszhulden.T0tde impro#lcfïer: behooren de leeningen ten behoeve

v>n den oorlog,en toch bljkthet dikwerf
noodig, zulke leeningen te sluiten, terwjl
00k andere rampen aanleiding kunnen geven
t0thetopnemen van gelden.Bj velen ishet
echter zeer twjfelachtig, ofmen hetmaken

eFectensyeculatie, die sommigen verrjkt en
anderen ln armoede dompelt.
Men vjrdeeltde staatsschulden in vlottende
engevest%
gde.De eerstezjnzoodanige,welke
binnen een korttjdsbestek,gewoonljkbinnen
een Jaar worden voldaan,terwjldelaatste
eerst na jaren ofna een onbepaalden tjd
worden afgelost.Hetspreektvanzelf,datbj
eene vlottende schuld de tjd van betaling

verlengd kan worden,hetgeen trouwens dik-

wjls geschiedt!ja, het gebeurt zelfs,dat
Vlottende schuld te mqken,isdikwjlszeer
aan te bevelen, omdat de inkomsten van
den Staat niet altjd geljk zjn en men het
tekortvan eenloopendJaaralligtkandekken
met de vermeerderde opbrengst van een v01gend jaar.Devlottende schuld kan gemaakt
worden bj een bankier,doch menkandaarin
vlottendeschuldlngevestigdeveranderdwordt.

van schulden ten behoeve van den oorlog ooit ook voorzien door de uitgifte van schatkistkan regtvaardigen. Het is ongeoorloot'd,z0o bil
i
je
tten.
'en behoeve van gevestigde staatsschnlden
zeggen zj,metzoodanige lasten de toekomst
te bezwaren.De oorlog vermeerderthetver- wordtqeldub
aardig.
pc.
plr (efeden,schuldbriebruik van vele artikelen,en deze worden ge- ven) ultgegeven,dat zich in geenerleiopzigt

nomen uit den nationalen rjkdom ?zoodat van ander qeldwaardig papier onderscheidt.
de natie daardoor zooveel armer w ordt,a1s
de w aarde van dat verbruik bedraagt, en
eene leening kan die verarming w e1vermom m en, maar niet w egnem en. Indien de natie
oorlog wil,ishetderhalvebeter,de daardoor
veroorzaakte kosten met eene voldoende belasting op het vermogen te dekken.Immers

Zulk papier ls zelden op naam gesteld,maar
doorgaans het eigendom van den houder en

vogrzien van coupons of ontvangbewjzen
van hetrentebedrag,welkeop den vervaltjd

verzilverd kunnen worden. Staatsschulden
worden gemaakt doorbinnen-en doorbuitenlandsche leeningen, naar gelang de leeningvoor elken burger is hetonverschillig ofhj sluitende regéring hareeFeden plaatstbj de
langsdezen weg eengedeeltevanzjn vermo- ingezetenen des lands. ofbj groote geldbezitgen verliest, dan of hj een evenredig deel ters in het buitenland. In het laatste geval
van de daarvoor gemaakte staatsschuld moet m oet men zich met betrekking tot den vorm
dragen.In dien geestzjn in 1865 drie uitste- en inhoud der eFecten,de waardeberekening
kende opstellen verschenen,nameljk één van en de rentebetaling naar de gewoonten van
GLldemehter in de npreuszische Jahrbiieher'', het buitenland rigten en bovenal de hulp
één van Soetbeer en één van M ichaelés, de inroepen van buitenlandsche bankiers,die er
beide laatste in het rviertelahrschrift fiir zoodanige leening op de beursbrengen.Naar

Volkswirtschaft''. Het volgendeJaar evenwel dewjze,waaropdeleeningen wordengesloten,

ondrrscheidtmen bankiersleenLngenenleenlngen
J# %nsehrjirLng.Staatsschulden worden veelal
gemaakt met een bepaald plan van afossing?
oodat Jaarljks eenige schuldbrieven, b'
j
leeningen te sluiten.Hetqrootestruikelblok z
is hierin gelegen, dat wj t0t nu t0e geen loting aangewezen, met de nominale waarde
middelbezitten,de belastingen zöö billjk te worden uitbetaald,docherzjno0kaangegaan
verdeelen a1s noodig is om eene zware belas- zonder bepaald plan van afossing,zoodat de
ting op teleggen,welke eene aanmerkeljke houder van een efectalleen aanspraak heeft
vermindering van hetvermogen nazichsleept. op de rente. Inttlsschen kan de betrokken
Dletzel heeft in zjn rsystem der Staatsan- Staat tot gedeelteljke of
'geheele aiossing
leihen (1855)''de zaak van eeneanderezjde van zulk eene sehuld overgaan donr den inbeschouwd:hj noemthetbestaan vanstaats- kooy van de sahuldbrieven.Men maakt de
schulden en van den pligt,om daarvan rente leenlngen somsaanlokkeljk doorerloterjen
te betalen en die afte lossen,een zegen voor aan te verbinden, gewoonljk uLtloting m6t
een volk, dewjl dit laatstedaardoorwordt 'rezzlïe genaamd.Hetbehoeftnaauweljksgeopgewekt t0t vljt en spaarzaamheid.Hetis zegd te worden, dat die speculatie op een
echter duideljk, dat de hooge belastingen, boozen hartstogt in den regel ten sterkste
uit de leeningen voortvloejend, d0n burger moetwordenatkekeurd,omdatzg zo0moejeveeleer tot ontevredenheid zullen vervoeren. ljk binnen behoorljke grenzen kan worden
Intusschen mag men als de merkwaardige gehouden. Is het erediet van een Staat niet
zjde van de staatssc,
hulden nietvoorbjzien, voldoende om op gewonewjze eene leening
datzj eenouitstekendegelegenheidaanbieden, volteekend te krjgen,dan gaathj we1een:
leverdeeenepractischewedezzleggingvanhunne
theorie, daar onderscheidene Duitsche Staten
genoodzaaktwaren,ter zake van den oorlog
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over t0t eene gedwongen leening, welke van geschiedkundigen,gedeeltelpk van gtelnietsandersisdan eengedeelteljkeverbeurd- selmatigen aard. T0t de eerste behooren de
verklaring van het vermogen der ingezetenen statlstiek of de kennis van de bestaande geonder de belofte vanterugbetaling.
steldheid der Staten,zooveelmogeljk in ejDe schuldbrieven van den Staat hebben t
'
ersuitgedrukt,en degeschiedenisderStaten,

gewoonljk de waarde van 100 stuksvan de - terwjl de laatste het doel, den aard en
munt van het land (guldens,ponden sterling, hetwezenvandenStaat(al
gemeene.
sfllf,
slder),
francs enz-), maar bj de uitgifte woxdt er çoorts de onderlinge betrekkingen der Staten
gewoonljk minderin specievoorbetaald,- (volkenregt),alsmede de betrekking van de
te minder naar gelang het crediet van den regêring en de ingezetenen en van dezeonderbetrokken Staat zwakker is en de voorwaar- ling (staatsregt)behandelen.Men plaatst zich

den der leening (inzonderheid de rente)0n- daarbj opeen wjsgeeri
gstandpunt(ayemeen

gunstiger zjn.Het bedrag,datop heteFect volken- en staatsregt) of men gaat ult van
verm eld staat,heet men de nominale waarde. bestaandewetteneninstellingen(positiefnolkenBrengt men zulke stukken op de beurs,dan en staatsvegt). Dikwjls wordt daarbj rekeworden zj erverhandeld naarvraagenaanbod ning gehouden met de zedeleer,en somtjds
en vcrkrjgen daardoorvoorden houder eene zoekt men daarbj slechts middelen aan te
andere waardej die men met den naam van wjzen om hetdoelvan den Staattebereiken
reëele waarde of koers bestempelt.Die koers

(policie,Jzllpci/ ,volkshyisklmdkwndeen dfxf-

is.naargelangdertjdsomstandigheden,vonrts kundeq.

naarqelang deleenenderegéringmetmeerdere
of mlndere stiptheid aan hare verpligtingen

Stabatm ater isdenaam vaneenverheven

middeneeuwsch kerkeljk lied,- een naam ,

voldoet,en naar gelang hetrjk)waarop de die de eerste twee woorden daarvan bevat.
schuld rust,vôör-ofachteruitgaatin welvaart

en bloei, aan belangrjke wisselingen onderworyen.De eFecten staan pari wanneer de
nomlnale en reëele waarde volkomen geljk
zjn. Vele eFectenhandelaars speculéren op
hetklimmen ofdalen der eFec,
ten (â la hausse
en l
t la baisse),hetwelk voor hen,die geene
'
degeljkegrondenhebbenvoorhunnemeening,
niets anders is dan een dobbelspel.O0k zjn
er die op fid koopen,nameltjk bj den koop
de voorwaarde stellen,datzj op een bepaalden tjd,den reseontreday,metden makelaar
zullen afrekenen, nameljk bjbetalen. z00
de gekochte electen gedaald,en hetmeerdere

Het wordt0ok wel mplanctus beatae Mariae
virginis'' Mariae com passio'' M ater d0l0rosa''enz. geheeten en behelstde voorstelling

van M aria,treurendebjhetkruisvan Jezu .
Devervaardigerkan nietmetzekerheidworden
genoem d,en reeds in de 13deeeuw wasmen

daaromtrent in twjfel. Sommigen schrjven
hett0e aan Jaeob'
usde.
&z
let
sicfld,bjgenaamd

Jaeoponus en overleden in 1306; doch met
meer waarschjnljkheid wordt het tûegekend
aan den H . .& rlAlr#. Het is in vele talen
overgebragt; in het Nederlandsch o.a.door

Vondel,Bllderdvk en H'
ei
je terwjlde be-

roemdste c'
omponisten, zooals Palestrina,
bedrag in ontvangst nemen, als zj gerezen .sltyt!zl, Rossini, en vooralPeryolese uitmunzjn.KooptmeneFectenaanvanlagenkoers, tende muziek hebben geleverd op detreFende
dan bezit men eene zeer onzekere waarde, woorden van datLatjnschelied.
doch men trektdaarentegen gewoonljkhooge
Stabiae, eene oude stad in Campania,

rente.Er zjn er,die zulke eFecten beleenen
en voor de hierdoûr verkregen s0m wederom
dergeljke eFecten koopen, om alzoo hooge
rente te maken van hun kapitaal. W anneer
echter bj eene beurspaniek ofbj eene crisis

tussehenPompejien Surrentum gelegen,werd

veroverd en alzoo t0t de generaliteitslanden
gerekend, grensde in het noûrden aan de
W esterschelde en inhetzuidenaan Vlaanderen
en kwam nagenoegovereenm ethethedendaagsche Zeeuwseh-vlaanderen. Het is in 164-9

ligehaam w eerstand biedt aan de poging om
het om ver t'
e werpen.Ligchamenjdie op een

ixl den Bondgenootenoorlog door Snlla Verw oest, maar later als vlek weder opgebouwd,
doch bj eene uitbarsting van den Vesuvius

tegeli
jk met Pompejionder de asch bedolven.
Daarop Verrgs
**t thansCastellamare diStabia,
Y
fa
ar
koopers plotseltjk hun kunstmatig opgebouwd
men in den laatsten tjd de gebouwen
kaartenhuis instorten.
der aloude plaats w eder heeft ontbloot. D e
Staats-vlaanderen , een gedeelte van daarbj gevonden kunstgewrochten zjn in
het oude graafschap Vlaanderen,in den strjd het
St
mu
sélt
!
JteNa
ge
ata,tst
. armede een
abi
lm
tel
is p
de
elskr
ap
el
h
wa
tegen Spanje door dewapensderRepubliek
zulke electen dalen,dan zien zulkeonberaden

horizontaal vlak zjn geplaatst,hebben te

m eer stabiliteit naar mate hetonderstelm ingsvlak grooter en hetzwaartepuntlagergelegen
aan de Republiek afkestaan,hoewel zjne is. In het algemeen bezigt men het woord

grelizen in 1664 naderbepaald en gewjzigd stablliteit voûr bestendîgheid,Onveranderljk-

werden. O0k in de 18de eeuw hebben veranderingen van grenzen plaats gehad. Er
bestond een Raad van Vlaanderen,alsmede
een Leenhofte Middelburg.Aan eerstgenoem de was het hooge regtsgebied in Vlaanderen

heid in hethandhaven van het bestaande.

opgedragen.

eenereisnaarGenèveenOpper-ltaliëenwoonde

Staatsw etenschappen noemt men in

Stackelberg (OttoMagnus!vrjheervon),
een verdiensteljk oudheidkundlge en kunstenaar,geboren te W orms btjRevalden 25sten
Julj 1787,studeerde teGöttingenjvolbragt

Jaren lang in PetersburgenteDorpat,waar
het algemeen de wetenschaypen,diebetrek- hj zich veel meerwjddeaan de kunstdan
king hebben opdenStaat.Zjzjn gedeelteljk aan de diplomatie,waarbj hj zith volgens
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4enwensch zjneroudersbepalenzou.In1808
vertrok hj wedernaar Rome en vervolgens
naar Griekenland. Over Corfu en Patras bereiktehjAthene,bezochtTheben,Pergamum en
Ephesus,schetste overalGrieksche landschappen,verzamelde bouwstoFen voorzjn werk

Men vindt er 500 schilderjen van oude en
nieuwe meesters, eene goede verzameling
van afgietsels, 45000 kopergravures 6000

oorspronkeljke teekeningen en eene keurige
boekertj.
Stadhouder of stedekonder is de naam

over de Nieuw-Grieksche kleederdragt,onder- van hen',die in stede van den souverein een
vond velerlei lotgevallen, w erd zelfs door land ofeen gedeelte daarvan bestuurt.In 0ns
roovers gevangen genomen, zoodat hj een land werd die titelin de16deeeuw gegevenaan

aanzienljk losgeld moestbetalen,begafzich

in 1813 naar Rusland en vestigdezichin1816

Willem de Zxlïkdr,stadhoudervan Holland,
Zeeland en Utrecht, terwjl graaf Egmond

te Rome,waarhj zich geltlkkig gevoeldein stadhouder was van Vlaanderen.Na W illem
een uitgezochten vriendenkring.In 1825 ver. be
hed
meno
Or
an
je
t0tde
1795
ty
lt
ve
ande prinsen van
hi
e
lden
veollg
stadhouder,en
schenenzjnepcostumesetusagesdespeuples
de la Grèce moderne''.Om edn uitgever voor men geeft aan het tjdperk van hun bestuur
zjne Griekschelandschappen tevinden,ver- den naam van datderstadlto%tderlqker:#Jril#.
trok hj in 1828 naar Parjs- voortsnaar Stadion isdenaam van een oud adelljk
Londen, Dresden,Heidelberg,Manheim jen

Berljn,keerde in 1833 naarPetersburgterug
en overleed aldaar den 23sten Maart 1834.
Van zjne gesehriften vermelden wj voorts:
La Grèce,vues pittoresques et topographiques(1830- 1834 2 dln)'',- en l,t'
lrâberder
Griecllen (1835)''.
Stad (Eene) noemde men te voren eene
ommuurde, van poorten voorzieneplaatsmet
eigenaardige stedeljke regten en gewoonljk
eene groote mate van xelfstandigheid in het
bestuur. Thans echter zjn deze kenmerken
vervallen,en terwjl de meeste steden van
haremuren en poorten beroofdenallebjzondere regten opgeheven zjn, zoodat in dit
opzigt geen onderscheid bestaattusschen dorpen en steden,diegeljkeljk gemeenten wor-

geslacht, afkomstig van het kasteelStadion,
thans een bouwval? in Graauwbiinderland,
doch latergevestigd ln Zw aben aan deDonau.

Van de leden vermelden wj:Christoph r0>

Dtadion, bisschop van Augsburg,een vriend
van de keizersM aœimillaan I en I'erdinandT,

maar o0k van Melanathon, met wien hj
onderhandelde over. de hervorming der Kerk
en over de vereeniging van de Protestanten

metdeR.Katholieken;hjoverleedin1543;-

Johann Acyyt:r ron k9lc#iol,grootm eestervan
de Duitsche Orde!voorzitter van hetoorlogs-

comité en veldtulgmeester in Oostenrjksche
dienst; hj onderscheidde zich vooralin den
slag bj Nordlingen (1634);- Jokann TAilipp ron &J#ïpzl,staatsministerinKeur-Mainz,

geboren in 1653 ende zielvan alle rjksaan-

den genoemd, geeft men den naam van stad gelegenheden;hj was in 1711 afgezant bj
aan zulke gemeenten,die van oudsden naam de verkiezing van Karel Ff, voorts gevolvan stad droegen of zich dooreene aanmer- magtigde bj de vredesonderhandelingen te

keljkegrootteonderschciden.Intusschenheeft Utrecht en in Baden;hj werd in den rjksmen in Duitschland nog drie vrj;e .
sfet
fel, gravenstand opgenomen,en overleed in 1741;
nameljkHamburg,Bremenen Liibec'
k,diewel - Jokann .PA%'llpp Karl Joseph, graaf non
is w aar den Keizervan D uitschland als sou- zgfct
fïozl,geboren den 18den Junj 1763.Nadat
verein erkennen, m aar tevens hunne eigene hj aan Duitsche hoogescholen eene degeljke
regten en instellingen handhaven.
opleiding ontvangen had, was hj in 1788
Stade, eene stad in de Pruissische pro- Oostenrpksch gezant te Stokholm .in 1790vincieHannover,aan de Sehwinge en aan den 1792 teLonden,droegin 1797nietweinigbj
spoorweg van Harburg naar Cuxhaven,is de t0topheëngderspanningtusschen Oostenrjk
zetelvaneenelanddrostenj,van eenecrediet- en Polen wegens de verdeeling van Polen,
vereeniging,vaneenpaarregtbankenenvan een w erd in 1804 gezant te Petersburg, bevorconsistorie. Men heeft er twee Evangelische derde het t0t stand komen van de derde
kerken,een gymnasium ,eene hoogereburger- coalitie en volgde in 1805 keizer Aleœander I
school voor Jongens en eene voor meisjes, naar het leger.A1s Duitsch patriot koesterde

eene kweekschoolvooronderwjzers,een in- hj een geweldigen haat tegen Napoleon L
stituutvoordoofstommen,eeneambachtsschool, Toen hj naden Vrede van Preszburgmetde
e
en geschiedkundig yenootschap,onderschei- portefeuille van Buitenlandsche Zaken werd
dene fabriekenj eenlgen scheepsbouw , een belast,zochthj deninwendigen toestand van
levendigen handelen bjna 9000 inwoners. Oostenrjk te reorganiséren,om dit aan het
Delanddrostenj Stade bevat8arrondissemen. hoofd tebrengen van hetbevrjdeDuitschland.
ten en teltop ruim 120 D geogr.mjl308000 Hj ontdeed dewetenschap van hareknellende
zielen.

banden, bevorderde de ontwikkeling van het
staatkundig leven en droeg bovenalzorg voor
eene inrigting te Frankfort aan de Main, de verbetering van het leger H et exerdtiealzoo geheeten naar den stichter,den bankier reglement w erd herzien en in de landweer
Johann Aesvrïc: Stödel, geboren den lsten eene behoorljke reserve gevormd.De vaderNovember 1728 en overleden den zden De- landsche geestdrift in Oostenrgk btjden aancember 1816.Deze bestemdebjuiterstewils- vang van den oorlog van 1809 was door

St:delsch kunst-instituut noemtmen

beschikking zjne kunstwerken en eenes0m k
%tadion gewekt.Wegens den ramyspoedigen
van 1300000Qorjnenvoordestiching vaneen a:oqp van dien 00r10g moest hj ln hetmimuséum en van eene schoolvan kunstenaars. nisterie plaats ruimen voor M etternia ,maar
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reeds in 181Q werd hj wedernaarWeenen sche Zaken werd benoemd. In die dagen
geroepen en zag zich na den slag bj Liitzen schreefzj: rRéiexions sur la paix (1794)'9,
belast met eene zending naar Aleœander I en
Réoexions sur la paix intérieure et la
Friekia < ï!&!- 1.Na het sluiten van den paixsextérieure(1795)'',- en pDel'infuence
vrede moest hj zicb metde herstelling der des passions sur le bonheur des individus et
fnandën belasten.De uitgaven van den Staat desnations(1796)''.Hoewelzj reedsin 1796
werden ingekrompen en de belastingen naar den huweltjksband,diehaarverbondaanharen
degeljke beginselen herzien;hj overleed te veelminderontwikkeldenman,haddoenlosmaW eenen den 18den Mei 1824; - en I'ranz ken,vergezelde zj hem toch in 1798,toenhj
Krgz?z, graaf non Kl#ïol? tweeden zoon ziek en hulpbehoevendwas,naarZwitserland,
van den vnorgaande. Hj werd geboren den waarhj den 9denMei1812 overleed.Bjhare
27sten Julj 1806,trad reedsvroeg in staats- terugkomst te Parjs maakte zj kennismet
diensten onderscheiddezich doorzjne admi- Bonap@rte en wistte bewerken,datde naam
nistratieve talenten.In Triëst en Galicië,waar van haar vader op de ljst der ballingen
hj in 1846 aan het hoofd stond van het be- werd doorgehaald.Daar Neeker in een 4estuur, verwierfhtjde algemeenetoegellegen- schrift hetplan van Bonaparte,in Frankrl;k
heid. Na het dempen van den opstand te eene monarchie te stichten,op eene voordien
W eenen, aanvaardde hj met Dawarzenber.q despoot onaangename wjze had afgekeurd,
en 2>k Ge pnrtefeuille, als vertegenwoox- moest zjne dochter tot op een afstand van
diger van de vrjzinnige rigting;doch reeds 40 uren gaans verwjderd bljvenvan Parjs;
in Mei 1849 moesthj wegensongesteldheid zj begaf zich dan 0ok naar Coppet,maar
aftreden en overleed krankzinnig den 8sten was meestal op reis.Inmiddels had zj geJunj 1853.
schreven: DDe la littérature considerée dans
Stadium .vanhetGriekscheqx'
â&6ov(eene ses rapports avec les institutions sociales
loopbaan van bepaalde lengte), was bj de (1799, Q dlnl'' en den roman : pDelphine
Ouden eene lengtemaat. Een stadium telde,
naar men meende, 600 Grieksche voeten,
doch de naauwkeurigheid dezermaatlietveel
tewenschen over.Hetreisstadium wasalthans
korter en kan in het midtlen der 2de eeuw

(1803,6 dln,en later; hetlaatstvan Sainte-

reeds vroeg getuigenisvan haartalent,leverde

l'Allemagne'' doch de gebeele oplage werd

zdlr: in 1868)'' eene voorstelling van hare
eiqeneJeugd.In 1803 volbragtzjhareeerste
relsnaarDuitschland,waarzj geruimen tjd
te W eimar en te Berljn vertoefde, en in
vôôr Chr.gerekend worden opl/scstevaneene 1805 vertrok zj naarItalië.Sedertdien tjd
geogr.mjl,doch hetOlympische stadium op was A. W .ScAldge!,dien zj te Berljn had
l/xcste. In den tjd der Romeinsche Keizers leeren kennen, haar geleiderzen de omgang
rekendemen 71/:stadiën opdeRomeisehemjl. met dezen man had grooten lnvloed op hare
Stadsreinigiyg,zie Dtraatreiniging.
denkbeelden. De vrueht van hare reis naar
Staël-H olsteln (Anne Louise Germaine. Italië W aS de roman: pcorinne ou l'Italie
baronesvan),eeneberoemdeFranscheschrjf- (1807,Q d1n,en laterl''haarfraaistewerk.
sterendedochtervandenministerNeeker,werd In 1810 vertrok zjnaarW eenen om bouwgeboren te Parjs den 22stenApril1766,gaf stofen te verzamelen voor haar boek:pDe
het tooneelspel:psophie (1786)''en hettreur- aanstondsop bevelvandenFranschenminister
s
pel:plane Grey (1790)''maarbaardevooral van Policie Savary vernietigd en deschrjfster
opzien door hare mLettres sur les
doorNapoleon I uit geheelFrankrjk verban9uv
)''
rare
et le caractère de J.J.Rousseau(178o
. Nl
es
t n% . Eerst tegen het einde van 1813 kw am
lang te voren was zj volgens den wensch dat boek te Londen in hetlieht en vervol
van hare moeder in het huweljk getreden genBin 1814teParjs.
Hetisrjkaanschoonemet den vrjheervan z
gflFl-sbldfdizz,Zweedsch denkbeelden, maar ook aan onnaauw keurigamlbassadeur te Partjs.De omwenteling gaf heden. Zj woonde vervolqens weder te
aan haren monarehalen geesteenemeervrj- Coppet,waar zj in het gehelm in hethuwezinnige rigting.O0k na de vlujtvan haren ljk trad metden jeugdigen oëcierd,
qAoccl.
vader bleef zj met hare famille te Parjs, Intusschen werd zj door de Fransche policie
ontrukte onderscheidene bedreigde hoofden vervolgd,zoodatztjzich in hetvootlaarvan
aan het Schrikbewind en legde den minister 1812 naar M:skou en naar Petersburg begaf
M ontmorin een plan voor ter redding van het en vervolgens naar Stokholm , Waar haar

Koninkljk gezin,doch erYierd geengebruik jongste zoon Albertin een tweegevechtwer;
van gesaaakt.Ternaauwernood ontsnaptezj jedood.In hetbegin van hetdaaropvolgende
den zden September 1792 aan de woede van Jaar ging zj naarEngeland,en eerstna den
het volk en bereikte het vaderljk landgoed va1 van Napoleon keerde zj terug uithare
Coppetin Zwitserland.Nadatzjaldaarkorten ballingschap? welke zj in hare rDix annéeB
tjdvert*o
efdhad,begafzjzichnaarEngeland, d'
exilt1821)''beschreef.DeVerbondenVorBten
W aar ZP@ hare pRé:exions sur le procès de be
legenden haar met ongemeene onderschei7
9
3)
'
'
t
e
b
o
e
k
s
t
e
l
d
e
.
To
e
n
Zwe
d
e
n
la reine (1
ding,en haar invloed heeft niet weinig bjin 1793 de Fransche Republiek erkend had, gedragen t0t een spoedig vertrek der vreemde
keerde zj zaet haar echtgenoot terug naar troepen.Toen BonapartevanElbaterugkeerde,
Parjs. a?arras werd haar beschernaer, toen vertrok zj wederom naar Coppet.Na de
het Diredoire haar wilde vervolgen,en zj tweede Restauratie ontving zj eenevergneverkreeg zooveelinvloed,dat Talletrand op ding voor de 2 milloen francs, welke haar
hare aanbeveling t0tminister van Bultenland- va4er bd zjn heengaan in 4e BtlmtkiBtha;
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aohtergelaten,gevoelde zich gelukkir in den kous ingebonden; door deze en eene tweede
kring van vertrouwde vrienden en hleld zich

kous w ordt een talreep geschoven,waarm ede

bezig met het schrjven van pconsidérations de stag wordt aangezet. D e vaste kous van

sur la Révolution Française (1818,3 dln)''. de fokkestag isingebonden in een kraag,die
Zj overleed den 14den Julj 1817.Harever- om den boegspriet ligt. D ie van de groote
zamelde werken zjn in het licht gegeven stag is ingebonden in een end,datdoor een
door haar oudsten zoon.

rond gat in den boeg gaat.ofw ordt vervangen dooreen afgeronden klosvôôr den fokkebevelhebber eenertioepenafdeeling metallen, mast, waar de stag doorheen gelegd is,ter-

Staf is de naam ,dien men geeft aan den

die onder zjne onmiddelljke bevelen staan.
Met dien van peneralen .
sfc/'bestempeltmen
het korps oëcleren, gehouden om den aanvoerder van een legerofvan een belangrjk
deel hiervan in ztjne dienstverrigtingen te
ondersteunen. Die oëcieren moeten ten allen
tjde aan den opperbevelhebber een naauw-

wj1de kruisstag opeen oogboutin hetdek

aan den voorkantvan den grooten mastvaart.
Het 00g van de losse stag ligt zooveelboven

dat van de stag, waarbj Aj behoort,dat

beide niet door denzelfden kogel kunnen getroffen worden. De stenge-stagen liggen op

dergeljke wjze om de toppen der stengen.

keurig overzigtgevenvanhetceheeleleger,be- Di
evan denvoorstengvaart0/denboegspriet
nevens inlichtingen omtrenthetoorlogsterrein door eene schjfin éf
sn dervloolstukken,en
di
e
der beide andere stengen door kousen,
van den vjandenmedewerkentoteenesnelle
i
ngebonde
n
i
n
s
t
r
oppen
, om de toppen van
en Juiste uitvoering der vastgestelde strateiscàe plannen.Naargelang van detroepen- den fokke-en grooten mast gelegd.Naast de
afdeelingen,bj welke hetpersoneelvandien stenge-stagen liggen de stengestagzeil-leiders,
generalen staf werkzaam is,spreektmen van bestemd om daaraan de stagzeilentehjschen.
den grooten .
:fJ/'(bj 0ns gevormd door de Sedert men achter de groote en kruismasten

adludanten enz.der Vorsteljkepersonen)of barkzeilen voert,zjnvoor de grooteenkruisvan de ntaven van J/iolt
fd'
rlï/kekorpsen.Aan stengen de stagzeilen, alzoo o0k de leiders,

het hoofd van elken staf bevindt zich een vervallen. Voorts worden op bovenvermelde
chef,die a1s deregterhand van den aanvoer- wjze 0ok debramstengen gesteund.
der moet beschouwd worden.Zulke generale
Onderdenboegsprietvindtmendoorgaans2j
staven hebben vanoudsbj deleçersbestaan, maar 0ok wel t0t 4 waterstayen, die op de

en een degeljke generale staflseene zaak scheg varen en bestemd zjn,den boegspriet
van het hoogste belang.
neêr te houden;de buitenste van dezedraagt
StaFa is de naam van een eiland,t0t de den naam van mantelstag.Zj gaatdoorgaten
Hebriden,behoorend.ZievoortsonderY ngal. in de scheg en wordtop kragen om den boeg-

StaFord of Stafordùire,een Engelsch sprietmettalreepenstjfgezet.Debeideboer

graafschap,doorDerby,W arwick,W orcester, dfc-lzlsteunen denboegsprietzjdelings,- de
Salop en Chester omgeven,telt op nagenoeg loopstagenloopenboven langsdenboegspriet,54 D geogr.mjlongeveer 86000 inwoners. op het kluifhout heeft men 'tvaterstagen aan

Het noordeljk gedeelte des lands bestaat de onderzjdeen 4 bokstagen aan de zjden?uit naakte, onvruchtbare heuvels, die zich het Jaaghout wordt ondersteund door e'éne
ter hoogte van 552 Ned.elverheFen en af2 waterstay en aan elke ztide d00r ééne bokgew isseld worden door veengronden, en in .vfg-g,- eneindeljk heeftmen nogbokstayen,
hetoosten vindtm en uitgestrekteheidevelden.
Needwood F orest genaam d, m aar het dal
der Trent is zeer vruchtbaar en 00k in het
zuiden heeft men uitmuntende bouwlanden.
Men heefter300/
0bouwlanden510/Oweiland,
en in 1876 w aren er 132000 runderen,90000

die tot het tuig van den bezaansboom behooren.
Stagira of StagLro'
g, eene aloude sta; in
Macedonië op het schiereiland Chalcidice,is

schapen en 52000 zwjnen. De bodem bevat
er voorts veel steenkolen, alsmede jzer-,
l00d- en kopererts.De njverheid bloeit er
ongemeen en levert er voo1.
al:tjzeren v00rwerpen,aardewerk,glas,zjden en katoenen
stoFen enz.- Deevenzoogenoemdehoofdstad

dichter? geboren den 14den October 1793 te
Gërdslbsa op Oerland,studeerde te Lund en

vermaarda1jdegeboorteplaatsvanAristêelen.
Stagnellus (Erik Johan),een Zweedsch

te Upsala en zag zich vervolgens çeplaatst

bj de Koninkljkekanselarj.Hj wjddezjn
vrjen tjdaan destndiederwjsbegeerte,vervielt0tmystiekemjmerj en eindeljk tot.tusligt aan de Sow en niet ver van de Trent, schenpooxende krankzinnigheid, en overleed
is het vereenigingspunt van onderscheidene den 3deu April 1823. Zjne merkwaardigste
spoorwegen, bezit eenige kerken,een graaf- gedichten zjn:rDe leliën in Saron''en rDe
sehapsgebouw ,een raadhuis,eeneLatjnsche Bacchanten'',alsm ede hetdramatisch gedicht:
school,onderscheidene fabrieken en nagenoeg
15000 inwoners.

De Martelaars'',- vooralechter het episch
gedicht:rW ladimir de Groote'',in 1817 door

Stafrkm ,zie Allitteratie.
de Zweedsche Académie bekroond.Zjne 4eStag. De stagen behooren t0t het tuig zamenljke werken werden bj herhaling ultvan de masten,van de stenqen en van den gegeven.
boegspriet en dragen verschlllende namen.

Stagzeilen (De)zjn meestal drie-,maar
Die derondermasten zjn dubbelz00 dik a1s 00k we1 vierhoekige zeilen,die metéén hunhet want en van kabelslagtouwwerk vervaar- ner zjden langsljken geheschen worden en
digd.Zj liggen met een o0g om den t0p van welke de schootachteruitgehaald wordt.
van den mast, en in whetondereinde iseene Devôôrstagzeilenzjn hetvoorstenge-stagzeil,
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de kluiver en de Jager,en dezehebben de doxe geesteljkheid 0V0r de leeken. Staatgedaante van een regthoekigen driehoek.T0t kundige wisselingen en vooral het aftreden
de midden- en ackterstagzeilen behooren het van hetmini
stérieMantenfelbragten hem in
groote stenge-stagzeil,de vlieger, hetgroote 1858 t0t het besluit,laatstgenoemde betrekbramstenge-stagzeil, het bezaansstagzeil (de king neder te leggen. Hierna zette hj met

aap), het kruisstenge-stagzeilj en soms het onwrikbare volharding den strjdvoorttegen
grootbramstenge-en hetgrietles.stagzeil.Ein- hetministérievan hetnieuwetjdperk enverdeljk heeft men nog stormstagzeilen. Deze klaarde,dathetHuisderHeerenin zjn ver-

naam wordtgebezigd voordeonderstagzeilen, zet tegen de moderne rigting welligt breken
te weten:voor het grootstagzeil,destorm fok kon, maar niet buigen zou.Hj overleed te
en het storm -bezaanstagzeil.
Briickenau den loden Augustus 1861. Van
Stahl.Ondérdezen naam vermelden wj: zjne geschriften vermelden wj: pDie KirGeorg Wrz
ldf Staltl,een vermaard scheikun- chenverfassung nach Lehre und Recht der
dige en geneesheer,geborea den zlstenOctober Protestanten (1850;2dedruk 1862)'',- nUeber

1660 te Ansbach,Hj studeerde te Jena,werd Kirchenrecht(1845;Qdedruk 1858)'',- :,Das
in 1687 Hof-arts van denhertog van W eimar, Monarchische Princlp (1835)'',- 7De
rchristin 1694 hoogleelaar in de geneeskunde te liche 8taat (1847;2de druk 1858),,- npje
Halle, in 1716 ljf-arts van den Koning van Revolution und die konstitutionelleMonarchie
Pruissen,en overleedteBerljn den14denMei (1848;2de druk 1849)'' XW as ist Revolu1735.Hj ontwierp het naar hem genoemd tion (lste3dedruk 1852)''1 rDer Protesscheikundig stelsel, waarin hetphlogiston de tautismus als politisches Prindp (185393de
hoofdrol vervulde, - een stelsel, hetwelk druk 1854)'',- pllie Katholischen W iederzich staande hield totaan dekomst van L@- legungen (1854)'',- pW ieder Bunsen (lste
wolidr.W jdersontdektehjveleeigenschap- 3de druk,1856)'',- pDie lutherische Kirche
pen der alkaliën, metaal-oxyden en zuren. und die Union (1859; 2de druk 1860)''! Zjnemerkwaardigstegeschriften zjn:pExpe- SiebenzehnparlamentarischeReden(1862),,rimenta etobservationeschemicae (1731)7'en en pDie gegenwërtigen Parteien in Staatun4
XTheoria medica vera (1707;2de druk 1831- Kirehe (1863;2de druk 1868)''.
P. J. Sfc/zî, eigenljk Jwles A'
i/zel,een
1833):'.
FriedriehJll'
Jl#Stahl,eenberoemdschrjver Fransch romanschrjver,geboren te Chartres
op het gebied van staatsregt en tevens een den 15den Januarj 1814. Hj studeerde te
welsprekend redenaar.Hj behoordet0teene Straatsburg in de regten en verbond zieh na
lsraëlietische familie,werd geboren den 16den ztln terugkeer in 1835 metPa%lin,uitgever
Januarj 1802te Miinchen,omhelsdein 1819 te Parjs,t0t letterkundige ondernemingen.
teErlangen de Protestantschegodsdienst,stu- In 1848 werd hj secretaris-generaalvan het

deerde te W iirzburg,Heidelberg en Erlangen Uitvoerend Bewind,maar wegens degebeurin de regten en vestigde zich in 1827 a1spri- tenissen van 1851 nam hj devlugtnaarBe1-

vaatdocentte Miinchen.In laatstgenoemdJaar gië.Van zjnegeschriften vermelden wj:rLe
schreefhj: pueberdasëltere römische K1a- diable à Paris (1842)'',- nVoyage 0flilvous
genrecht''en leverde vervolgens:rDie Philo- plaira (met A.de.
rl,
ç.
:df?1842- 1843)'',sophie des Rechts nach geschichtlicher An-

Xouvellesavonturesde r
r0m Pouce(1843)'',
sicht (1830- 1837!2 dln;4dedruk,1870?'', - ptzesbjoux parlants(1865)',,- pHistoire
een wetenschappeljk werk9 datgroot opzlen d'un prince (1857)'' - pllistoire d'un homme
baarde op hetgebied van de gesehiedenisder enrhumé (1859)')- en pLevoyaged'un étustaatswetensehap. Htj bouwde daarin zjne diant(1860;lldedruk,1875)''.Voortsleverde
regts-en staatsleer op dengrondslagderChris- hj:pLamoralefamilière(186892dedruk,1874)'',
teljke wereldbeschouwing en eistshte, dat de door de Académie bekroond,- en r'rhèorie
wetenschap zieh bekeeren zou tot het geloof de l'
amour et de la jalousie (1853)':. Zjn
aan de geopenbaarde waarheid der Christe- ))Magasin d'
éducation etde récréation'',sedert
ljke godsdienst. ln 1832 zag bj zich be- 1874 verschjnend,verwierfin 1867 den prixnoemd t0t buitengewoon hoogleeraar te Er- M ontyon.
langen en kortdaarna totgewoon hoogleeraar
Stahr(AdolfWilhelm Theodor),een verin de wjsbegeerte van hetregt,in de pan- diensteljk schrjver,geboren tePrenzlau dea
dectenenhetBejersehelandregtteW irzburg. 22sten October 1805,studeerde te Halle in de
Later keerde hj naar Erlangen terug en 0n- letteren en werd er in 1826 leeraar aan het
derwees erhetkerkeljk regt, hetstaatsregt paedagogium ,voortsin 1836 conrectoraan het
en dewjsbegeertevan hetregt.In 1840ver- gymnasium teOldenburg.Zjne letterkundige
trok hj naarBerljn alshoN leeraarin laatst- werkzaamheid bepaalde zich aanvankeljk t0t
genoem de vakken, en in 1849 benoemde
Friedmia W ilhelm IV hem voor levenslang
t0t lid van de Eerste Kam er,later het Huis

de geschiedenis, de beoordeeling en de verklaring der geschriften van Ari8t6telen.Hier-
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taling van verschillende werken van dien

van getuigen zjne pAristotelia (1830- 1833,
der Heeren, waar hj Qptrad a1sde woord- 2dlnl''- rAristotelesbeidenRömern(1834)''
,
voerder van de reactie en van deJonker- - de bewerking van de ppolitica''van Arinpartj. O0k op kerkeljk gebied maakte hj flfele.
ç (1836-1838),- pAristoteles und die
gebruik van zjne betrekking als1id van den W irkung derTragödie(1859)'',- endever-

wjsqeer(1860-1863).00k gafhj een hand-

vernieuwing van de heerschappj der ortho- K hrlftvan de nlphigenia''van Götk meteene
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belangrjke voorrede in het licht en schreef
eene pcharakteristik Immermann's(1648)1
5'$7
pol
denburgische Theaterschau (1845,2dln).
In 1845 volbragthj eene reis naarItaliëen
schreefdaarna hetvoortreFeljkeboek:rEin
Jahr in Italien (1147-1850,3 d1n;4dedruk
1874)''.TeRomemaaktehjkennismetIhnny
N'
?
zlld en trad, na van Zpne
** eerste vrouw

plantengeslacht uit de f>milie der Vlinder-

bloemigen (Papilionaceae). Hetondergcheidt

zich vooral door zjn kelk,die in 5smalle,
lange, ljnvormige slippen is verdeeld. De
kielloopt uit in ren snaveltle; debladeren
zjn drietallig en hun algemeene bladsteel
heeftaan weerszjdeneenbladachtigaanhangsel.Wj kennen in0nsVaderland Yntgedoornd
.
:/JIàrZ#(O.spinosaL.jen hetakkerdalkruid
(O. arvensisZ.
). Beide zjn heesters, wier
takken gedeelteljk in doornen veranderen en
wier fraaje rozenroode,somtjdswitte bloemen in Julj ontluiken.Bjgedoorndstalkraid
staan de takken regtop,terwjl zj bj het

gescheiden tezjn,methaar inhethuweljk
(1854).Reeds vöördien tjd had hj wegens
ongesteldheid zjne betrekking aan hetgymnasium te Oldenburg nedergelegd en zich in
1852te Berljngevestigd.Hierschreefhj den
roman: pDie Regublikanerin Neapel(1849, akkerstalkruid
1dlnl''en den dlchtbundel: rEin Stick Le'aeer eene liggende houding
ben(1869)'',- voorts:pT0rs0;Kunst,Kiinstler hebben. De drietallige bladeren, boven aan
u
ndKunstwerkederAlten(1854-1855,2dln)'', de takken 00k we1 alleeuataande, zjn alng, sein Leben und seine W erke tjd scherp gezaagd, en de bloemen,aan de
pLessi
(1859, 2 d1n; 8stedruk (1873)'',- pFichte toppen der takken, in de oksels van ofop
ein Lebensbild (186Q)'' - rGoethe'sFrauen- de doornen geplu tst, tot trossen vereenigd.
gestalten (1865- 1868,2dln;5dedruk1875)'', De peulen van beide soorten zjn ovaal en
eine Schriften zur Literaturund Kunst bevatten 1- 4bruinezaadkorrels.Hetgedoornd
pKl
(1872-1875,4 dln)''
, voortsgaven derei- stalkruid.komtmeestalvooraanwegenjdjken
zen,die hj metzjne echtgenooteondernam , enz., en het akkerstalkruid op bebouwde en
aanleiding t0tde geschriften:pDiepreuszische onbebouw de zandgronden.
Revolution (1850,2 d1n;2dedruk 1852)''
,Stallbaum (Gottfried),een uitstekendbeW eimar und Jena (1852,2 d1nj2de druk oefenaar der oude letteren en geboren den
1871)'',- pzwei Monate in Parls(1851,2 23sten September1793 teZaaschbjDelitzsch,
d1n)'',- pNach finfJahren,PariserStudlen studeerde te Leipzig, werd in 1818 leeraar
(1857,2 d1n)''
,- pHerbstmonate in Ober- aan het paedagogium te Halle en zag zich
Italien(1860;2dedruk1871)'',- rEinW inter in 1820 geplaatst aan de Thomasschool te
in Rom (metFanny Z:'
?
.
pJ!#,1869;2dedruk Leipzig, waar hj in 1835 rector werd.In
1871)'',- pLebenserinnerungen (1870- 1877, 1840 zag hj er zich benoemd t0tbuitenge2dln)'',- en,Bilderausdem Alterthum 1863- w oon hoogleeraar,en overleed den z4sten Ja1866, 4 dln)''
, welke laatste evenwel door nuarj 1861. Behalve eene naauwkeurige uitvelen w erden aangevallen. Hj overleed te gave Van d0n Commontaar 0P H OmeM8 Van
W iesbaden den 3den October 1876.
Egstathius(1825- 1830),eene verbeterde van
Stainer (Jac0b) of Rteiner,een beroemd de rlnstitutiones grammaticae latinae(1823,
vervaardiger van snaar-instrum enten en ge- 2 dlnl''van Ruddiman en van den pTerentius
boren den 14den Julj 1621 te Absom bj Hall (1830- 1831,6 dlnl''van Westerltoven,leverde
in Tyrol, was een leerling van Amati te hj eene reeksvan voortrefeljke bewerkingen
Cremona. Hj had met veel tegenspoed te van dialogen van Plato, inzonderheid van
worstelen, zoodat hj in den beginne zjne rPhaedo'',rPhilebus'''DEutyphro''en pMeno''1
violen voor 6 iorjnen het stuk verkoopen alsmede eene voortreFeljke uitgave der gemoest. W él benoemde aartshertog Leopold schriften van P lato in depBibliothecagracca'',
Stalvoedering noemt men eene handelhem in 1669 tct hofvioolmaker,maar hj
werd niettemin door de Jezuïeten, die hem wjs, waarbj hetvee gedurendehetgeheele
van ketterj beschuldigden, maanden lang in jaar op stal gehouden en metkweekplanten
de gevangenis opgesloten,verviel tot krank- gevoed w ordt. D e voorstanders daarvan bezinnigheid en overleed in de grootste ellende Nveren te regt,dat eene Nveideveelraeergras

in 1683.Zjneviolen onderscheiden zich door
een eigenaardigen vorm en dooreenheerljken
toon; zj worden doorkennersduurbetaald.
Stair,zie Dalrymple.
Staketsel (estacade) noemtmen eene rj
palen dwars door het water geslagen, om
den vjand hetgebruik van hetwatertebetwisten.Die palen moeten lang genoeg zjn
om bj den hoogsten waterstanddevlottenof
vaartuigen tekunnen tegenhouden en z00 digt
bP
** elkander staan, dat er geene vaartuigen
tusschen door kunnen gaan. Is het water
dieper dan 3 of 4 Ned. el,dan bestaat het

oplevert,wanneerzj nietdoorhetveewordt
platgetreden en datde koejen op staleene
aanzienljkehoeveelheidmestbezorgen.Daarentegen zjn de tegenstandersvan oordeel,dat
hetaanhoudend verbljfin den stalonnatuurljk en dus ongezond is voor hetvee,en dat

de voordeelen der stalvoedering worden vernietigd doordeY erderem oeitevanoppassen ,
voedsel halen en voederen,die daaraan ver-

bonden is. O0k meent men, dat dekoejen
bj stalvoedering mindergoede melk leveren.
In 0ns Vaderland is dan 00k stalvoedering

nog weinig in zwang.- Bj gtalvoedering
staketseluitdrjvendeboomen,diemetkram- geeft men aan het veein hetvoorjaaraardappelenjin den zomer klaveren gras,inden
men aan elkander verbonden zjn.
Stalactieten en Stalagm ieten, zie herfst klaver, spurrie en knollen,en in den

Dnopnteen- .

winter spurrie,wortelen, knollen en aardap-

Stslkruid (Ononis) is de naam van een pelen, en voorts hetgeheele Jaar d00rhooi
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en stroo (liefsthavergtroo).De voederingge- blad, waarop zich heteitle bevindt.Destjl
schied 5-maa1daags,het drenken 3-maal.De kan draadrormLg,çolrondjknodsnormig of kewortelen,knollen en aardappelen worden 00k elrormi
g wezen.Bj demeestestandelkruiden
we1gekookten metkarnemelk vermengd.0m- ls de stjl met den helmdraad t0t één ligdatde stalvoedering eene groote hoeveelheid chaam vereenigd.Hetaantalstjlen komtniet
mestoplevert,iszj welligtvooralbjdeont- altjd overeen met hetaantalvruchtbladen.De
ginning van woeste gronden aan te bevelen. stjl is doorboord van een naarden ejerstok
Stam , zie Rtengel.
loopend kanaal,welks wanden mettepel- of

Stam boek noemt men,bepaaldeljk met draadvormige verhevenheden zjn bezet,tus-

betrekking tot'paarden en runderen een boek, schen welke de stuifmeelbulsjes naar den
w aarin de afkom st van deze vermeld staat. ejerstokafdalen.Op den top van hetvruchtDaar het zoowelvoor de melkerj alsvoor blad bevindtzieh de stempel?dieknopvormig,
srorzzll.g,gevederd,Felde vetweiderj van grootbelang is,runderen gelobd,seltildrormig,ùfxït
te bezitten van de beste rassen en geslachten, seelrormig enz.kan wezen.Nietaltjd echter
heeft men 0ok in 0ns Vaderland niet lang bevindt zich de stempelop den t0p van den
geleden een stamboek voor Aef rundree inge- stjl,- o0k weleens ter zjde van dezen.
vnerd.
Ontbreekt de stjl,dan isdestempelziiiend.

Stam boom , zie Genealogie.
Stam elen ,zie Stotteren.

St*m psi (Jacob), een Zwitsersch staats-

man geboren in 1820 te Sehi
ipfen in hd can-

Stam per,(De),hetvrouweljkvoortplan- t0n Bern,wjdde zich te Bern aan deregts-

tingsw erktuig der gewassen,bevindt zich in
het midden der bloem ,waar het vervolgens
ill de vrucht overgaat. Het wordt gevormd
door een overlangs digtgevouw en en langs

geleerde studie, werd in 1843 advocaat en
kwam in 1846 alsredadeur van de pBerner

Zeitung'
',het orgaan der radicale partj,in

verzet tegen de gematigde liberale fadiej

zjne randen zamengegroeid vruchtblad (car- welke in die dagen aan hetroer was.In de
pellum) of door onderseheidene vruchtbladen commissie tOt zamenstelling dergrondwetha4
en is alzoo een enkelvoudige ofeen zam en- hj met Oeksenbein grooten invloed.In Julj
gestelde stamper.Ook beeftmen dikwjlsin 1846 werd hj1id van den regéringsraad,behet midden der bloem meer dan één enkel- lastte zich met de leiding der ânanciën en
voudigen stamper,en deze zjn dan uiteven- jverde voor de invoering van directebelaszoovele vruchtbladen ontstaan enkransvormig tingen, voor de opheëng van alle eeredienof 00k w e1in eene spiraalgerangschikt.H et sten en voor de arnaenzorg.Daarhj op de
onderste en meestal dikste gedeelte van den vergadering,Yeaar vûen t0thetbestrjden van
stamperisde el
jerstok ofhetvrnehtbeyinselen den Sonderbond besloot, werkzaam w aB a1s
bevatde zaadknopiesofeiljes.Hetmiddenste derde afgevaardigde van Bern,bekleeddehj
gedeelte!doorgaanssteelvormig van gedaante, in den daarop volgenden veldtogthet ambt

isdestl
jl,en hetbovenste,dathetstuifmeel
opvangt,de stempel.Deejerstok iszeerverschillend van gedaante en dikwjlsin hokjes
verdeeld. In laatstgenoemd gevalis de ejerstok door evenzooveie vruchtbladen gevormd,
als het aantaldier hokjes bedraagt.Doordien
deze vruchtbladen tegen elkander aanleunen, zjn de tusschenschotten dubbel.Intus-

van betaalmeester.Dewjlhj zieh echterom
financiéle redenen tegen de nieuwe Bondsconstitutievan 1848verklaarde,werdhjniet
herkozen als 1id van den Bondsraad.In 1849
Yverd hj regéringspresident van het canton
Bern, maard
hj verloordie betrekking reeds
in 1850 bj en valderradicalepartj.Toen
in 1851 de beide partjen een zoen trolen,
schen wordt door eenige vruchtbladen ook kwam hp weder in het bestuur van het eanw eleens eene holte gevormd zondertusschen- ton en vervolgens in den Bondsraad, en w as
schotten. Meestal zjn de eitjes vastgehecht daarvan president in deJaren 1856 en 1862.
langs de randen der vruchtbladen. Is een In 1863 legde hj het lidmaatschap van den
éénhokkige etierstok uit een vruchtblad ge- Bondsraad neder en belastte zich in 1865 met
vormd,dan ontwaartmen één eitje oféén of het beheer der Zwitsersche Bank.
Stanco is de tegenwoordige naam Van
twee reeksen van eitjes. Vindt men echter
drie reeksen van eitjes, zooals bj de viool- heteiland Co8(ziealdaar).
Stand noemt men in het algemeen den
tles, dan kan men hieruitdegevolgtrekking
opmaken, dat de ejerstok uit drie vrucht- maatschappeljken kring,'w aartoe iemand bebladen isontstaan.Deeitjesin den meerhok- hoort. rre voren had men bepaalde standenj
kigen ejerstok vindt men gewoonljk in het bj-v*dien der ridders!der burgers,der landmidden.Somtjdszjn detusschenschotten on- bouwers,der geesteljkenenz.,eenigzinBgeTolkomen en ook w el'
pt
zlycFz,nameljkwanneer ljkende op de kasten in Indië.Thansechter
zj geheel en al onafhankeljk zjn van de zjn in 0ns Land alleingezetenen volkomen
randen dervruchtbladen.De dunnesteeltjes, geljk voordewet,zoodatalthansdevroegere
waardoor de eitled met de zaadkoek zamen- voorregten van bepaalde standen niet langer
hangen, heeten zaaddra-qers of navelstrenyen. bestaan.

Het vruchtbeginselkan onder-ofbovenstandig

zjn, naar gelang hetonder ot
'boven de zamenstellende deelen der bloem is geplaatst.
Bj denaaktzadigeplanten,waartoedekegeldragers behooren!zjn de eitjesnietin eene
holte begloten; zj hebben een openvrucht-

Men spreektvoortsvan burgerlqken dflpd,

waarmede bedoelt worden de acten, welke
betrekking hebben t0t den ingezeten alB burger. Die acten worden opgemaakt door de

ambtenaren van den burgerljken stand bj

de gemeenten, welke ambtenaren verpligt
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zjn,deregistersaantehoudenvan geboorte,
huweljk en overljden.
Standaard noemt men het vaandel der
kavallerie,alsmede eeneoorspronkeljkemaat
ofeen oorspronkeljk gewigt.De standaard
eindeljk van demuntishetmetaal(gewoonljk goud ofzilverofbeide),waarop hetgeheele muntstelselrust.
Standbeeld (Een) noemt men een door

insect. Van de 3 meeldraden ontwikkeltzich
doorgaans slechts één,zelden twee.De helmdraad vergroeitmetdenstjlt0teenek
ntempelzuil
(gynostemium),zoodatdehelmknopzichboven
hetstempelvlak verheft.D e standelkruidenbehooren alzoo t0tde 20ste klasse van hetatelsel van D nnaeus, t0tdie der gynandria.De
helmknop is verdeeld in 2 hokles, waarin
zichstuifmeelklompjesbavindenjvoorzienvan

de kunst uit eene harde massa vervaardigde een .
gtaarLl'
emeteen kleverig schjfle!benrn'
e
volkomene gestalte,vooral van een mensch. genaamd.De ejerstok is onderstandlg,één-

In ouden tjd werden de standbeelden ge- hokkig,en bevat3 zaadljsten,en de vrtlcht
kleurd. Men heeftideale :fJ73#ôedI#d4 en por- eene veelzâdige doosvrucht met uiterst Ajne
fref,
sflldùeeltfdl. De eersten bekleeden op zaden. Van het geslacht Orehis ontmoet men
het gebied der kunstden hoogstenrang,wan- ill ons Vaderland: tuteebladig standelkruid

neer zj, zooals in de dagen derGrieksche (O. bifolia L.), - harlekl
jns ,flzlt
felkrid
Outlheid, verhevene wezens (goden)voorstel- (0 Morio L.), - pyramidaal ,
:fcs#elkrfi#
len. Het portretstandbeeld daarentegen is in (O.pyramidalisL.),en - genlektdflp#dlkrZd
de beeldhouwkunst,wat een portret is in de (O.macul
ataL.
).T0tdebuitenlandschesoorten
schilderkunst. Had men in Griekenland aan- behooren00k devanil
ie(VanillaaromaticaL.)
vankeljk enkel ideale standbeelden, bj de en het veouwensehoenn'
e(Cypripedium CalceoRomeinen hadden in den tjd derKeizers de lus L.j.
Standregt noemtmen eenebuitengewone
portretstandbeelden in eigenljke ot'staande
standbeelden,zitbeelden en rtliterstandbeelden reptbank, di
e bj oproer regt spreekt over
de overhand. Van de standbeelden in 0ns mlllitaire en burgerljke personen$ terwjl
Vaderland vermelden wj:hetruiterstandbeeld hareuitspraken,zelfsdoodvonnissen,nietdoor
van prins Willem I te 's Gravenhage, het
standbeeld van Erasmns te Rotterdam , dat
van Lav ens Jansz.Koster te Haarlem ,en de
gtandbeelden van Rembrandt, Vondelen Tl
torbeeke te Amsterdam. Zie voorts onder BeeldAoxkrkllef en Brons.

den monarch, maar enkel door den opperbevelhebber worden bekrachtigd.- In Pruissen
geeft men den naam van Standgerieht aan

eenesoortvan krjgsraad vooronderoëcieren
en manschappen, eene instelling, welke op
onze voormalige radenvan krjgstuchtgeljkt.
Stanhope. Onder dezen naam vermelden
Standelkruiden (Orchideae)'isdenaam
eener plantenfamilie,w elke zich onderscheidt wj:
James,eersten graafStanltope,eenEngelsch
door den zonderlingen vorm harer dikwjls
prachtig gekleurde bloemen, alsmede door staatsman,gesproten uithet Huis der graven
hare elgenaardigegroeiwjze.Men vindthaar van OA::ferJeI#.Hj werd ge'
boren in 1673,
vooralin vochtigeoorspronkeljkewouden der diende met onderscheiding onder W illem III
verzengdeluchtstreek,waarzjzichalswoeker- in Vlaanderen en zag zich bevorderd tot
planten op de stamm en en takken van boo- kolonel. Ten tjde van koningin Anna werd
men verhelen.Zj is hetsieraad derwarme hj 1id van het Parlementen vervolgens gekassen en telt meer dan 2000 soorten, van zantbjdeGeneraleStaten in deNederlanden.
welke om streeks 28 in ons Vaderland voor- In den Spaanschen Successie-oorlog diende

komen.De standelkruiden zjn kruidachtige hj als brigadierondergeneraalPeterborolt
yn
planten metbundelsgewjsvereenigde wortel- in Spanje,werd in 1708 generaal-malooren
vezels en een uit een dubbelen knolofwor- I
veroverdePortMahon en heteilandMjnorca.
telstok ontspringenden. naakten ofmet blad- n 1709 werd hj er opperbevelhebber der
schubben bedekten stengel.De bladeren zjn Engelsclletroepen,behaalde eenigevoordeelen
ge
woonljk aan den voetvan den stengelbj- bj Almenara en Saragossa, maar werd in
e'éngevoegdjenkelvoudig,regt-ot'kromnervig. Decem ber 1710 gevangen genomen en eerst
De eindelingschebloemen zjn alleenstaandof in 1712 uitgew isseld. K oning George I betot aren of trossen vereenigd en ieder af- noem de hem in 1714 tot staatssecretaris en
zonderljk door een schutblad ondersteund. lid van den Geheimen Raad.In 1716 vergeDe bloembekleedselen bestaan uit een zeslip- zelde hj den Koning naar Hannover en ontpig bloemdek,w elks onderdeelen in 2 elkan- wierp metden abbôDubois,gezantvanFrank-

der afwisselende kransen zjn gerangschikt. rjk,devoorloopigebepalingen voordeTriple
In den regel komen de 3 slippen van den Alliantie,dieden4denJanuarj 1717te'sGrabuitensten en de 2 bovensten van den binnen- venhage tusschen Engeland,Frankrjk en de
sten krans nagenoeg met elkander overeen,
terwjlde 3de of onderste slip van den binnensten krans, in vorm ,grootte en meestal
o0k in kleur van de'overige verschillend,

Generale Staten gesloten werd.In hetvol
gende

jaar werd hj eerste-lord van de schatkist,
kanselier van (
leze en pair des rjks met
den titelvan baron k%tanhope nan zzlrlq
sfoa en

den naam van li
pje (labellum) en aan den viseotlnt Stanhoperan M ahon. In 1718 bragt
voet gewoonljk een spoorvormig honinbakle hj met Dubois de Quadruple Alliantie t0t

draagt.In sommige gevallen vormen degeljke stand, w erd daarop verheven tot graaf Rtan5 slippen door onderlinge toenadering een hope en lord-opperregter, en overleed te Lonhelm.Hetlipje geeftaan de bloem haarzon- den den 4den Februarj 1728.
Câarles,derdengraafStanâope,een Engelsch
ierling voorkomen en geljktdikwjls op een
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Btaatsman en een kleinzoon van den voor- genomen i
n hetHoogerhuis,behoordehj t0t

gaande.Hjwerdgeboren teGenqveden3den dejverigeverdedigersderstaatkundevanzjn
Augustus 1753, beantwoordde op l8jarigen oom Pitt.'Hj wasvoorts een verbitterde teleeftjd eene prjsvraag van de Aeadémie te genstanderlvan de doorPeelvoorgesteldeopStokholm over deslingerschommelingen,werd
in 1780 lid van het Parlement en nam in

heëng der graanwetten,en overleed denQden
Maart 1855.
1786 zitting in hd Hoogerhuis.Hj schonk F Phili
p Aezlrty,viscountMahon,.grxJ Rt
angrooten bjvalaan dedenkbeelden derFran- zowd, een Engelsch staatsman en geschiedsche Revolutie. roen de llabeas-corpus-aete schrjver, geboren den 3osten Januarj 1805

geschorst werd, verscheen hj nietlangerin op W almer C%tle.Hjwaseenzoon vanden

het Parlement en keerde eerst in 1810 der- voorgaande, werd in 1830 lid van het Par-

waartsteruq.Hj overleedden15denDecember
1816. Hj ls de uitvinder van eene jzeren
drukpers,verbeterde de stereotypieen schreef
belangrjke verhandelingen in de pphilosophicalTransadions/'.
Lady .
/rdfâerLuoy dft
jzl/ztl
we,eenedochtervan
den vnorgaande en geboren te Londen den

lement, voeqde zich bj de Toriesen wasin
het ministérle Peel- <t?
!I1.çJos in 1834 en
1835 onderstaatsseeretarisvan Buitenlandsche
Zaken,in 1845 seeretarisvan Koloniën!maar

moestin 1846 bj den va1van hetminlstérie
Peelaftreden, waarna hj t0t de partj der
Peelisten behoorde.In 1855 werd hj lid van
lzden Maart1776.Zj had van denatuureen het Hoogerhuis,- voortswas hj voorzitter

indrukwekkend voorkom en,een scherpzinnig der Society of Antiquaries, lord-rector der
verstand en eene ongemeene geestkrachtver- universiteit A berdeen, 1id der directie van
kregen. Na hetontvangen van eene zeer on- het Britsch Muséum, el1Z., en overleed te
stelselmatigeopleiding kwam zjaanhethoofd Bornem outh den 24sten D ecem ber 1875.Van
van het haisbeatier van haren ongehuwden zi
jne geschriften vermelden wj:pLife ofBeoom Pitt en diende hem tevenBa1s geheim- l
isarius (1829q2de druk 18,
18)'',- pllistory

gchrjfster.Nazjn dood (1806)begafzj zich
met een klein moederljk erfdeelen een pensioen van 1200 pond sterling naar W allis en
maaktehierplannen,om op eeneinvloedrjke
wjze werkzaam te wezen.Nadatzjeenige
Jaren gereisdhad in Griekenland enTurkje,
vatte zj het voornemen op, in Syrië een
nieuw vaderland te zoeken,maar leed schipbreuk bj den overtogt,zoodatzj naarEngeland terugkeerde. Hier verkocht zj hare
overige goederen en begafzich w ederom op
weg naar Syrië.De glans van haren stoeten

ot'the war 0fthe succession in Spain (1834;

:dedruk 1850)'',- nHistory ofEnglandfrom

the treaty of Utrechtto the peace of Aix-la-

Chapelle (1836, 2 dln, - later voortgezet
tot aan den Vrede van Versailles,5de druk

1858,7 d1n)'',- rLife ofthe greatCondé
(1840)''!- l:r
l'
he fortyqve (1851)''- 7Life
ofW illlam Pltt (3de druk, 1867!4 dln),,rHistory ot
'QaeenAnne(1867;4dedruk1873,
2dlna)'',- -oMiscellan.ies(1
volg187Q)'',
'863,ver

-

lrench retreattrom
rl

Moscow and histori-

calessays (1876)'',- en een aantalbjdrahatgeheimzinnige van hareverschjningmaak- gen in hetpouarterly Review''.
ten aldaar een diepen indruk.Eerstvestigde
Stanislaus.Onderdezen naam vermelden
zj er zich in een Grieksch kloosterydoeh W l*J@.*
bouwdelaterteDsjihoen,nietvervanSidon, De heiliye & JZ .
sJu..9, geboren in 1030 te
een eigen verbljf.De Syriërsnoemden haar Szezepanow inGalicië.HjstudeerdeteGnesen
ie Koningin Van Tadmor,de Tooveres van en te Parjs,werd in 1071bisschop te Kra-

Dslihoen en de Sybille Van den luibanon en
waren van meening,datzj doorharegemeenschap met het rjk der geesten over onmeteljkesehatten besehikkenkon.Toen fbrahimyl.
y/J een invaldeed in Syrië,wekte zj de

kau,maar bezweek den 8sten Mei1079 in de

Michaëlskerk aldaar bj hetbedienen van de
mi
saonder
omd
t hj de sabelhouwen van moordenaars,
de losbandigheid van koning ,BoI>lt
w,
sopenljk afgekeurd had.Hj werd heilig

D roezen op tot tegenweer en wist eerstge- verklaard in 1253 door paus Innoeentins fV
,
noem de zoo groot ontzag in te boezemeny en m en huldigt hem in Polen a1s bescherm-

datht
jhaarverzochtonzjdig tebljven.Eene heilige. Zjn stoFeljk overschot rust in de
hoofdoorzaak van haren invloed w aseene on- hoofdkerk te Krakau,en zjn gedenkdag valt
begrensde w eldadigheid, welke haar later in op den 7den M ei.
arm oede dom pelde, vooral toen hare schuldTwee Xollmç'
?l nan W olesjte weten:
eischers beslag legden op haarpensioen.Zj
Rtanislaws I Zedzczyaykï,den zoon van een
w erd door hare Engelsche bedienden verlaten woiwode van Posen en geboren den zosten
en overleed,sletshts door eenige trouwe Ara- Mei 1677.Hj zag zich eerst totstarosten

bieren bjgestaan,teDsjihoen den 22stenJunj
1839.Haar geneesheer deed pMemoixs ot'the
Lady Esther Stanhope (1845,3 dlnl''in het
licht versehjnen.Hetisbekend,datAl
pltonse
deZlpllz
rfïl:op zjntegtnaarPalaestinahaar

vervolgens tût opkolger van zjn vaderen t0t
generaal van Groot-polen benoemd.In 1704

nam hj deel aan dezamenspanning,die op

aandringenvanKarelXfskoningvanZweden,
A'
ugnstws11afzette,waarnahj.zelftotKoning

een bezoek bragten uitharen mond de v00r- van Polen gwkozen en den 7dex.Odober1705

spelling vernam jdat hj eensaan hethoofd metzjnegemalinCath,
arinaO't
giz
l.
v/rtzgekrotlnd
van Frankrjk zou staan.
werd.Hj k0n echter niet langer dan t:t aan
Philè .
sàzzr.
y,vierden graafStanhope,een den slag bjPoeltawa (1709)zjngezag hand'
zoon van Charles en geboren den Tden De- haven, nam daarop de vtugtnaa'
r Stettin en
eember 1781.Nadat hj in 1816 zitting had vertrok in 1711 naarZweden.In 171: keerde
X 1lI.
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hj terug meteen leger,maarwerd doordat
van generaalDteenboek tegenhouden.Daarhj
bereid was, afstand te doen van de K1'oonj
ondernam hj,terverkrjgingdertoestemming

weggevoerd uitW arschau,maar0okderwaarts

teruggebragt,daarzjnevjandennietbestand
warentegenzjnewelsprekendetaal.Hjmoest
evenwelgenoegen nemen in de eersteverdeevan Karel, in 1713 eene reis naar Jassy? ling van Polen?waarna hj pogingen aanmaar werè doorden Hospodarvan Moldaviè wendde, den dlep gezonken Staat uit zjn
naar Bender opgezonden en eerstin 1714 op vervalop te bcuren.Deafkondiging der convrje voeten gesteld tejen de belofte,dathj stitutie van 3 M ei1791bezorgdehem w ederom
het Turksch grondgebled niet betreden zou. de achting des volks,doch hj verloordeze
Karel XII stond hem hetvorstendom Zwei- op nieuw doorzjnetoetreding t0tde cont
bebriicken af,totdat hj den troon van Polen deratie van Targowica, waardoor de grondz0u hebben heroverd.Na den dood van Karel wet afgeschaft en de inmenging der ltusscn
XII (1718) moest hj hetechteroverleveren in de binnenlandsche aangelegenheden toegeaan den pfalzgraaf Gustaaf Stz-vl!en begaf latenwerd.W egenszjnverzettegendetweede
zich in 1720 naar Frankrjk, waar hj zich verdeeling van Polen deed Catltarina hem ,
eerst vestigde te W eiszenburg,toen te Berg- na deveroveringvanW arschau,doorSoetoarow
zabern en na hethuweljk van Lodewj;k XV naar Grodno brengen,alwaar hj hetverdrag
metzjnedochterteChambordbjBlois.Nahet der derde verdeeling onderteekenen en den
overljden van Augustus 11 (1733) deed hti 25sten Mei 1795 de kroon nederleggen moest.
zjneregten opdenPoolschentroonopnieuw Htjontving vanOostenrjk,RuslandenPruisgelden,daarhjopden bjstand vanFrankrjk sen eenJaargeld van 200000 ducaten,diehj
en Zweden k0n rekenen,begafzich heimeljk aanvankeljk te Grodno verteerde. Paul I

naar W arschau en werd er den llden Sep- riep hem na den dood van Catkarina naar
tember wederom t0tkoning gekozen.Niette- Petersburg, en hier overleed de onttroonde
min noodzaakten Rusland en Oostenrjk de K oning ongehuwd op den 12den Februarj
Polen,denKeurvorstvanSaksen,Augustusfff, 1798. D e door hem gestichte Stanislaus-orde
alB koning te erkennen, en Stanislans nam is in 1816 doorczaar Aleœander vernieuwd.

vooreenRussisch-saksisch legereerstdewjk

Stanley (Henry),eigenljkJamesApzpllzl#,

naarDantzigenvervolgensnaarMariënwerder. een vermaard reizigerin de binnenlanden van
Bj den Vredevan W eenen (3 Odober 1735, Afrika en geboren in 1840 bj Denbigh in

geratifceerd 1738) werd eindeljk bepaald, W allis, werd op 3-jarigen ouderdom in het
dat DtanL.nlaus afstand z0u doen van deP001- armenhuis van St.Asaph geplaatstgwaarhj
sche kroon, maar den titel van koning be- totzjn 13deJaarbleefen eenegoede opvoehouden en in hetbezitkomen van dehertog- ding gencgt.Eerstwildehj zich wjden aan
dommen Lotharingen en Bar,welkena zjn het onderwjs, maar besloot vervolgens a1s
dood aan Frankrjk zouden vervallen.Dadeljk scheepsjongen te dienen.In New-orleansvond
stond hj de inkomsten dezerhertogdommen hj werk bj den koopman Stxnley?dieden
aan Frankrjk af tegen een Jaargeld van 2 knaap a1s zoon aannam , zoodat deze den
millioen franes, woonde bj afwisseling te geslachtsnaam van zjn pleegvaderaanvaardde.
Nancy en teLunevilleen verwierfdoorzjne Na den dood van zjn weldoener nam hj
weldadigheid en door zjne belangstelling.in dienst in de gelederen der Geconfedereerden,
kunsten en wetenschappen de'algemeene toe-

maarwerd gevangen genomenen op een00r-

genegenheid.Hjoverleedden 23stenFebrnarj logschip der Noordeljken geplaatstjwaar hj
1766,en zjnegeschriftenzjnverzameldonder zich eerlang bevorderdzagt0tvaandrig.Nahet
den titel:poeuvres du philosophe bienfaisant sluiten van den vrede volbragthj in1865eene
(1765,4 dln;2dedruk 1850)'9.
reisdoorTurkje en Klein-Aziëenvergezelde

Btanislau 11 dv.çlt
:fsld, laatsten Koning in 1868 a1sccrrespondentvan den pNew-York
van Polen.Deze,een zoon van graafStanis- Heral
d''het Engelsche legyrnaar Abessinië.
Jcl: Poniato'
wské en van prinses Qonstantia Rtanley iszjnevermaardheld voora!verschul-

Czcrfor/dkl,ontving een zorgvuldigeopvoe- digd aan zjn stoutentogtt0topsporing van

ding, werd in 1752 lid van de Rjksdag en D vingstone,terwjlhetbezoeken en beschrjwekte door zjn talentalsredenaardealge- ven van de Loealaba en van de Congo.rivier

m eene aandacht. Aw-qustus I1I belastte hem hem grooten roem bezorgden.Op lastnamem et eene zending aan keizerin Eloabeth naar ljk van Bennett,eigenaar van deyNew-York

Petersburg, en hier wist hj de gunstri
jke Herald'',washj in october1869ultgezonden,
toegenegenheid te verwerven van de Grootvorstin,laterkeizerin Catharina.Haarinvloed
was oorzaak,dathjden Tden September 1764
t:t koning van Polen gekozen en den 25sten
November te W arschau gekroond werd.Zeer

moejeljk was zjne taak temidden derpartjschappen van den adelen bj de overmagt
deraangrenzonde Staten.Daar hljde noodige
geestkracht miste, om den onafhankeljken

o
mle,
zo0dimo
qeljk hulp tebrengenaan Livingdfoz
e nlets van zich huoren deed.Nadat
hj de inwjding van het Suéz-kanaalbjgewoond en daarop een uitstap naar Perzië en

Indië gemaakthad, bereiktehj in Januarj
1871 Zanzibar,vanwaar hj met omstreeks
200 uitstekend gewapende mannen een togt
ondernam naar het binnenland van Afrika.

Na vele moejeljkheden deed hj den 3den

adel in bedwang te houden en zich tegen de November zjn intogt in Oedslidsli aan het
sluw e Russische politiek te verzetten, was meer Tanganlika, waar hj inderdaad den
m en hem weldra moede. Zelfs werd hj den dood gewaanden LLvingstoneaantrof. Dit be3den November 1771 door zaâmgezworenen rigt werd eerst in Engeland a1s eenegroYo
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nnwaarheid bestreden, maar zulks diende, maakt 00k loodhoudend stanniool,datechter

toen de bewjzen nietuitbleven,t0tverhoo- gevaarljk in 'tgebraik is.Om blinkend tinging van zjn roem. Nadat hj m:t Living tbelie te vervaardigen,wordthetm et katoen
dfpz/e laatstgenoemd meer onderzocht had, en krjtpoeder gezuiverd,meteenegelatineondernam hj in Maart1772 detert
lgreisnaar oplossing bedekt e1l met eene plantaardige
Zanzibar en naar Europa.Van deuitkomsten verwstof(berberis,lakmoes,orseille,salraan)
dezerexpeditie,welke den eigenaar van den gekleurd, daarop gedroogd en meteen wjnXNew-York Herald'' 10000 pond sterling ge- geestvernis bestreken.

kosthadj4afhj verslag in zjn boek:nH0w
Stansfeld (James),een Engelsch staats1 found Llvingstone (1172).'' In 1874 her- man, geboren in 1820 te Halifax,studeerde
t
e
Londen, werd in 1813 barrister en zag
vatte hj zjne reizen Op kostenvan bovengenoemd blad en van den sDaill Telegraph'' zich in 1859 gekozon t0tlid van het Parle-

te Londen.Metruim 300 krjgslleden en dra- ment, waar hj zich voegda bj de liberale
gers verliet hj in November van datjaar partj.In 1863 werd hj lûrd van de AdmiraBagamoyo, tegengver Zanzibar, en bereikte l
iteit (minister van Marine),maar legde in
denQ7stenNovember1875hetVictoria-Njanza- hetvolgendeJaardeportefeuilleneder,omdat
m00rj Waarvan hj de Oever8 meteen Vaar- zjnevriendsehappeljkebetrekkingtotMazzini
tuig onderzocht.Hjbevestigdehetvermoeden ergernis wekte. Niettemin werd hj ondervan Speke,datditm eerdevoornaam ste bron staatssecretaris onder Ru8sell(1866),lordder
isvan de Njl.Voortsbegafhj zich naar het Admiraliteit (1868- 1869) en secretaris der
Albert-Njanza.meer,dathjdesgeljksbevoer. Schatkist(1869-1871)enderGladstone.Du çop
Nadat nu Gessi het laatste gedeelte van de bekl
eeddehjanderehgoyewaardigheden,die
W itte Njlonderzochten haren oorspronguit hem zitting verleenden ln het kabinet, en
het Albert-Njanza-meer gestaafd en kolonel seqert de aftredillg van Gladstone(Januarj
Long in 1871 hetverband tusscben die beide 1874) behoorthj t0tde leidersderoppositie
meren door m iddel van de Somerset-rivier
M ngewezen had, was het raadsel van de

in het Lagerhuis.
Stanza is de naam van een coupletvan

bronnen van de Nj1opqelost.Intusschenbleef 8 regels(ottaverime),doordeItalianenvoor

dat van de Congo-rivler bestaanj alsmede hetepos aangewend. De versmu t is de iamdat van de waterontlasting van het Tanga-

nlika-meer,en hoewelCameronreedseenige

schreden t0t verklaring daarvan gedaan had,
bleef het voor Stanley bew aard,daarover een
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koper en vervaardigd door het te pletten.
Men giethet metaal in dunne platen,waarna
dezetusschen cylindersgepletworden,ofmen
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moest hj 32 gevechten leveren.Zjn laatste

Stanniool oftinfoelieiszeerdun tinblik

-

-
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metgeweld,dan weder metzachtheld,hedea
te voet,morgen in eene boot,die uit elkaar
k0n genomen worden. Gedurende dien togt

verder getrokken naar Banana aan de Congorivier.
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moejeljkheden en gevaren een weg!nueens

na zjn terugkeerzjnebelangrjkeontdekkingen mede in hetgeschrift:r'
rhrough thedark
continent (1878)''. In 1879 heeft hj zich
w eder op reis begeven naarAfrika.D en24sten
Julj bereikte hj metde BtoombootrAlbion''
Siërra Lenne,en den lsten Augustus ishj

,

, '
1
- -

van 140 man,en baande zich onder tallogze

aan den benedenloop van de Congo,endeelde
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westen van hetTanganjika.meer),vergezeld

leven,en bjna was Rtanley zelfeenigedagen
later in de watervallen verongelukt.Den8sten
Augustus 1877 bereikte hj eindeljk Emboma

1
.

!

duideljk lichtteverspreiden.Hj beweesnameljk, dat de Loealaba en de Congo eene
zelfde rivier zjn. Op den 5den November
1876 verliethj Nlangme en Manjoeëma (ten
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Aapelia tlzlïcztzltzd:.

maakt o0k we1 dadeljk bj hd gieten zeer bische, en van de eerste 6 regels hebben de
dunne platen.Een En Ned.elvan dezeweegt
31een 5dehetzelfdeeindrjm ,voortsde
slechts ;00 Ned. wigt
jes. Hetdientvoor>l

4de en 6(
le,en eindeljk de ;deen 8ste.

t0t belogsel voor spiegels, - voorts om er
vindtdergeljkestanza'
sin denporlando
zeep, chocolade enz. in te verpakken.M en furioso'' van Arionto, in de nGorusalomme
::*
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liberata'' van Tasso, in den rDon Juan'' len, 3 jzergieterjen en maehinefabrieken,
van Byron) in de rBezauberte Rose'' van sigaren-, tabaks-en wattenfabrieken,linnen-

gcAllz:enz.,terwjlW ielandin dengoberon'',
Spe
nser in de Fairy Queen'',Byron in den
5Childe Harold,3î'enz. zich meervrjheidinde
maat en berjming der stanza veroorloofd
t

hebben.

en wolweverjen, druk bezochte markten,
een garnizoen enruim 30000inwoners(1875).
Zj was te voren de hoofdstad van AchterPommeren.- O0k in hetdistrictDantzig en
in Mecklenburpstrelitz heeftmenstadlesvan

Stapelia ofaasbloem is de naam van een dien naam.
plantengeslachtuitdefamilie derAsclepiadeën.
Starhem berg is de naam van een aanDe kelk is s.deelig en de vleezige bloem zienljk vorsteljk en grafeljk geslacht in
radvormig, s-spletig, in den regelgeelachtig Oostenrjk,afstammendevan dealoudemarkgroen of okergeel, met donkerpaarsestippen graven vanStiermarkenenthansnogbloejende

of vlekken, terwjl zj naar aas riekt. De in de vorsteljke hoofdljn en in eenegrafestapelia-soorten komen eenigzins metcactus- ljke zjljn.T0tditgeslachtbehooren:
soorten overeenenworden oydergeljkewjze Ernst A'
?
ytfkdr,graafvon z
gfcrFze-àe.
g,gegekweekt. Stapelia xl1llJr1.
:Andr.(zie bj- boren in 1635 te Graz in Stiermarken.Hj
gaande iguur) heeft opstaande, vierkante diende onder M ontee%euli en onderscheidde
takken,wierkantedvoorzienzjnvanscherpe zich vooral als kommandant van W eenen
tanden. De bloem is s-lobbig, donker geel doorzjnedappereverdediging van deze stad
m et zwarte vlekken.
tegendeTurken(9Julj- llSeptember1683).
Stapelregt (Het) of de stapelvrjiheid is Keizer Leopold schonk hem daarop den maarhet regtaan eene bepaalde plaatstoegekend, schalksstaf,dewaardigheid van stu tsminister
dat de koo,waren er nietdoorgevoerd mogen en hetregt,den Stéphanustorenin zjnwapen
worden, maar er moeten worden opgeslagen te plaatsen. Starhemberg volgde toen koning
en te koop aangeboden.Datregtisonbqerkt, Johann t
gpùïêq
skïals bevelhebber der intànterie
wanneer het van toepassing is op alle waren naarHellgarje,maarwerd bjOfenz00zwaar

en alletjden en nietenkelop lossing,maar
ook op veiling,of beperkt,wanneer hetzich
bepaaltt0tvastgesteldetjden en aangewezen
goederen en enkeltotw eging!niettotveiling.
ln den laatsten tjd echter lshetstapelregt
veelalafgeschaftofaanmerkeljk gewjzigd.

Staphylea isdr naam vaneen plantenge-

slacht uit de famille der Saplndaceën. Het
omvat heesters met gevinde bladeren,vroeg

afvallendesteunblaadjes,eindstandige,meestal
overhangende,wittebloemtrossen en vliezige,

opgeblazen zaaddoozen. 8. #zllcfl L.(de

klapperboom ofpaternosterboom)iseenheester
ofboompleterhoogtevanBtot5Ned.palm ,met

gewond, dat hj hetkommando moestuederleggen. Daarna hield hj zich vooral bezig
met de organisatie van het Oostenrjksche
leger,en overleed den 4den Januarj 1701.
Guido, graaf von &Jr& -ler#, geboren in
1657.Hj streed metmoed gedurendehetbeleg Van s7eenen a1sadlndantvan den voorgaande(zjn neef),trok desgeljksnaar Hongarjeen ondescheidde zich bj debelegering
van Ofen (1687), bj Mohacs en bj debestorming van Belgrado(1688),alsmedein de
veldslagen bj Salankemen (1691) en Zenta
(1697).Na hetuitbarsten van den Spaanschen
Succeseie-oorlog trok hj met prins Fungenéu

roodachtig witte bloem en en lichtbruine,olie- naar Italië, zag er zich in 1703 in diens
ho
udendezaden.Dezeplantgroeitin deberq- plaats belast met het opperbevel en verhinwouden van M idden-Europa en Klein.Azie, derdede vereeniging derFranschen en Bejeen men vindt haar als sierplant in de tuinen. ren in Tyrol. Later dempte hj den opstand
De zaadkorrels zjn eetbaar en leveren eene in Hongarje, en in 1708 aanvaardde hj als
goede olie. 00k S.colekiea uitTrans-caucasië veldmaarschalk hetkommandooverhetOosten-

en 8. frï/olïg uit Noord-Amerika zjn sier- rjksche leger in Spanle en streed er met
planten.
uitstekend gevolg. In 1710 deed hj na de
Staraja-Roessa! eene arrondigsements- overwinningenbj Almenara enSaragossazjn

hoofdstad in hetRusslschegouvernementN0w- intogt in Madrid, m aar zag zich weldra geggrod, ten zuiden van het Ilmenmeer,aan noodzaakt, naar Barcelona terug te trekken.

dePolista,heeftin den Jongstentjdalsbad- Toen Karel na den dood van Jozef in de
ylaatseene grootevermaardheidverkregen en oostenrjksche erqanden was teruggekeerd,
ls thans de fraaiste stad van hetgeheele gouvernement. Men telt er ongeveer 15000 inwoners. Voorts heeft men er:een monnikenklooster,15 kerken,een progymnasium voor

bleef Starhemberg als onderkoning te Barcelona achter, maar kon er wegens gebrek

en onderscheidene kazernen.In haren omtrek
wordt veelvlas en haver verbouwd.
Stargard, eene stad in het Pruissische
district Stettin,aan de Ihna en aan de spoorwegen Stettin-Dantzig en Stettin-posen,is de
zetel van het districtsbestuur, van eenige
regtbanken enz.Men heefter:eene R.Katholieke en 3 Protestantsche kerken,een Apostolisch bedehuis,eene Bynagoge,een gymnasium , eene hoogere burgerschool,8 hospita-

troepen op Engelsche schepen naar Genua

aan bjstand zjn gezag niethandhaven,z00dathj ten gevolgevan hetneutraliteitstracmeisles,eenschouwburg,eenvondelingenhuis, taatvan 14 Mei1713methetoverschotzjner

vertrok.Na dien tjd woonde hj teW eenen.
Gedurende den 00r10g tegen deTurken(17161.718)washjbjafwezi
gheidvanprinsEwgené%n
voorzitter van den Hofkrjgsraad. Hj overleed als gollvernenr van Slavonië den Tden

Ma
St
art1737.

amng.Onderdezennaam vermeldenwj:
Antonl
j Gïg
zt
zat
f Chmistiaan t
g/cril.
y, een
kernachtig en geestrjk Nederlandsch dzchter,
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geboren teGendringendenQ4stenJanuarj1767.
Hj studeerde en promoveerde teHarderwjk
in de regten,oefendezich vervolgensn0g een
paarJaaraan deuniversiteitteGöttingen en
vestigde zich daarna op het landgoed den
Wildenborch bj Vorden,waarhj gedurende
ruim eene halve eeuw zieh bezighield met
staathuishoudkunde,landbouw en poëzj.Hj
overleedaldaarden 18denAuqustus1840.Van
zjne geschriften noemen wj:pMjne eerBte
proeve in poëzj (1786)'',- pDichtoefening
(1791)'', - yGediehten (1820,2 dln)'',XNieuwe gethchten (1827)5',- plvinterloof
(1832)''1- pschetsen (1816)''
,- en rKleine
verhalen (1837)'',de laatste twee in proza.
Van zjnegedichten,diezich doorquntigheid

len in tjdschriften en dagbladen.- Zjn
Jongerebroeder F llem Sft
zrïp.
g,eerstcëcier
der artillérie enlaterjverendevoor de verbetering derwate- egeninGelderland,wjdde

zorgde de hoogleeraar Beetnin 1862 een derdelidruk,waarvan in 1869 eene volksuitgave
verscheen.
W inand 0.r:1 lluyo Starln.q,een verdien-

dichter, geboren te Londen in 1594, doch

zich ten slotte met zeer gunstig gevolg aan
de bevordering der telegraphie in 0ns VaderIand.
Starost is een SlawiBch woord,hetwelk
oudste beteekent.Voorheen gafmendiennaam

in Polen aan adelljkepersonen,diekoninkljke goederen in leen hadden en daarbj met
regterljke magtwaren bekleed.In Siberië is
starost de titel van een dorpsburgemeester,
en in Roemenië geeft men dien naam aan de

agenten van hetOostenrjksche generaleconsulaat.
en een gezonden humor onderschelden, beStarter (Jan Janszoon),eenNederlandsch

waarschjnljk in Holland opgevoed,ontwikkeldezjn dichttalentin de rederjkeyskamer:
rln liefdebloejende''teAmsterdam envestigde

steljk geoloogeneenzoonvandenvoorgaande. zich in 1614 alsboekverkooperteLeeuwarden.
Hj werd geboren op den W ildenborch den Hierdeedhjeenigevanzjneverzendrukken
5den October 1808 en promoveerde te Leiden en stichtte een dichtgenpotsehap. Doch de
in de wis-en natuurkunde.Achtervolgenswas Dordtsche synnde verbood het comediespel,

hj bestuurder van een uitgestrekt landgoed en Starter vertrok naar Franeker,waarhj
in hetgraafschap Zutfen (1834- 1845),griëer zich als studentlietinschrjven, tevenshet
bj het vredegeregtte Vorden,toen bj het plan vormende,zjne verstrooide liederen en
kantongeregtte Lochem ,oprigterensecretaris

zangen t0t een bundelte vereenigen.Daar

van de Geldersche Maatschappj van Land- hj echter te Franeker niet beschlkken k0n

bouw en met W ttewaal redadeur van de over muzieknoten en gegraveerde platen,be'.Van 1852 t0t1863hield gaf hj zich naarAmsterdam ,om aldaarzjn
pLandbouwcourant'
hj zich te Haarlem bezig metdevervaardi- werk ter perse te leggen.Vanhier trok hj
ging der rGeolopische kaartvan Nederland'' in 1627 m et graaf Ernst nan A tzl.vreld ten
en met de stichtlng van een musêum van Ne- oorlog,en men heeftnadien tjdnietweder

derlandsche geologie (thans te Leiden).Van
1853 t0t1865 washj medediredeurvanhet
Paleis van Volksvljten behoordet0tderedactie van het tjdschrift: rDe Volksvljt''.
In 1863 zag hj zich benoemd t0tinspecteur
van Middelbaar Onderwjs, maal'was om
redenen Van gezondheid genoodzaakt, die
betrekking ill 1873 neder te leggen. Hj

van hem gehoord.Van zjnegeschriften noemen wtj:pBlyeyndich-truyrspelvan Timbre
de Cardone en Fenicie van Messine,meteen
vermaecklyk sotte-clucht van een Advqcaat
en een Boer op '
tplat Friesc,
h (1618)'',r
Da
r
a
ï
d
e
,
t
r
e
u
r
s
p
e
l
(
1
62
1
;
4
d
e
druk 1640)''
,
-

luykklagtoverden in alledeuqhdenuyt-

p

muntenden Heere W ilhelm Ludwlch Grave
tot Nassau enz. (1620),', pFriesche Lust-

overleed op z:n landgoed de Boekhorst bj
Lochem in 1878. Van zjne geschriften nqe- h0f,beplantmetverscheyde stichteljke minmen wj:pllandboek voorverdrinkenden;de neliedekens enz. (16214 6de druk, bezorgd
Berkelnooden (18421'' - nproet'eenerNeder- doornan Flpfdlj1864)''
,- enrrsteeck-boecklen
landsche kunstspraak (terminologie)vooraard- ofte het vermaek derJeugdelyker herten,om
kunde ofgeologie (1844)'',- rDeaardkunde daardoortewerten,deshertensecreeten (16241
en de landbouw van Nederland (1846)'',- 2de druk 1787)''.Eene pBloemlezing uit den
nDe aardkunde van

Salland en het land van

Frieschen Lusthof''isin 1862 uitgegevendoor

Vollenhoven (1846)'', - pDe aardkqndc van Eekltoy'
.
Stassart (Goswin Joseph Augustus,baron
Twenthe(1846)'',- poverdeoprigtingeener
Nederiandsche hoogeschoolvanden landbouw de), een Belgisch staatsman, geboren te

(1847)'',- hetvoortreFelijk werk:DDe b0- Mechelen den 2denSeptember 1780,studeerde
dem van Nederland.De zamenstelling en het aldaar en te Parjs in de regtenjwerd in
ontstaan dergrondenin Nederland,tenbehoeve laatstgenoemde stad in 1804auditeurbj den
van hetalgemeen beschreven (1855- 1860,2 staatsraad!in 1805 militairintendantinTyrolj
in 1807 bj hetgrooteFranschelegerin 00stdln)''- pvoormaalsenthans.Oystellenover Pr
Neêrlandsgrondgesteldheid (1858) ,- pq
lluis- uissen en zag zich in 1808 verplaatst naar
boek voor denlandman (1862)'', dereeds Berljn.LaterkeerdehjnaarFrankrjk terug
genoemde pGeologische kaart'',- eeneq:taand- en werd erachtervolgenssousprefectin orange
bouwkaart''met eene verklaring (1870),- en prefect in Vaucluse en daarna in het deandbouwlessen, in 1862 te Londen verza- partement Bouches de la Meuse.Na het verplu
meld (1863)'', - ponze vogelsjde nuttige drjven del' Franschen uit de Nederlanden
en schadeltjke(1875)',- en poud ennieuw (1813)trok hj naarParjs,wasergedurende
over den Nederlandschen landbouw (1870- de belegering ordonnans.oëcier van koning
1872)''
)benevenstalrgke brochuresenopstel- Josepk en voegde zich,na den txûûnsafstand
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va
n Naqoleon .13 a1s geboren Oostenrtiker bonten zandsteen en onderschelden zich inweder bp het Huis
Oostenrjk,zoodatkeizer zonderheid doorhaaraanzienljk gehalte aan
kali-zouten. Men vindt daarin 4 lagen: de
bezocht bj het Congrè: te W eenen, maar onderste of de anhydrietlaag is 300 Ned.el
zag erzjneeerzuchtigeplannen verjdeld en dik en bevat nagenpeg uitsluitend steenzout,
Frann hem t0t kamerheer benoemde. Hierop
keerde in het begin van 1815 naar België

-

daarop volqtdepolyhalietlaag,omstreeks

terug. Gedurende zjne reis vernam hj de 60 Ned. el dlk, - dan de kieserietlaag,
tjding der landing van Napoleon en snelde 56Ned.eldik,- eneindeljkdecarnallietlaaq,
naar Parjs,om dezen zjnediensten aan te 42 Ned.el dik. D eze beddingen w erden ln

bieden. Napoleon zond hem in Aprilvan dat

1839 door boring ontdekt, - in 1851 wer;

JaarmetdepéchesnaardenKeizervanOosten.
rt
jk en bekleedde hem tevens metvolmagt,
om over de handhaving van den Vrede van
Parjs tepnderhandelen.Daarhj zich echter
te Linz verhinderd zag, zjne reis voortte
zetten, begaf hj zich weder naar Parjs,
waar hj de betrekking van requestmeester
aanvaardde.Na den tweeden valvan Napoleon
veBtigdehj zich op zjn landgoedbj Namen,
waarhjzichwjddeaan letterkundigestudiën.
W egens zjne Franschgezindheid was hj bj
de Nederlandsche regéring weinig gezien.
Daarentegen werd hj Bedert1821 doorzjne

de eerste mjnput geopend, en in 1856 be-

landgenooten voortdurend afgevaardigd naar
de Tweede Kamer der Staten-generaal, waar
hj zich bj de mannen derlppositie voegde.
Na het uitbarsten van den op8tand te Brussel

reikte men ter diepte van 335 Ned. el de
begeerde laag. Vanhier wordt een groot gedeelte van Europa van kali-mestvoorzien.ln

1877 verkreeg men erbtlna 800000 centenaars

steenzout,en halfzooveelkali-zout.benevens
726 centenaars boraciet. Dezelfde bedding
wordtbewerktte Iuf
aopoldshallin Anhalt.

Staszyc (Xawery Stanislaw),een verdiens
t
e
ljk Poolsch staatsman en schrjver,geboren te Pila in 1755,studeerde te Leipzlg en
te Göttinren,maakte te Parjs kennis met

Bnfbn,d'Alembert en andere geleerde man-

.

nen, vertaalde de pEpoques de la nature''

van eerstgenoemde in het Poolsch (1786),
legde zich vooral t0e op de geologie,doorkruiste de Alpen en leverde eene uitmuntende

in September 1830 behoorde hj t0tdeat
ke- geologische beschrjviig van Polen (1805).
vaardigden, die zich ten gevolge der oproe- Daarop werd hjhuisonderwjzerbj den kanping naar 'sGravenhagebegaven.Toen echter selierZamoiskLtwaarhtjwederom een merkde revolutie tot vastheid begon te kom en, waardig boek schreef. Bj de stichting van
keerde hj naar België terug, waar hj lid het hertogdom W arschau werd hj doorden
werd van het Congrès,eenige dagen aan het
hoofd stond van het Comité van Binnenlandsche Zaken en daarop door het Voprloopig
Bewind benoemd werd t0t gouverneur van

Koning van Saksen t0t staatsraad benoemd

en nam a1s referendaris deelaan den Rjksdag.Na hetoverljden van Albertrandiwerd
hj in 1808 voorzittervan hetKoninkljk Ge-

Namen. Zjn jver en bekwaamheid werden nootschapvanvoorstandersderwetenschapgen,
weldra erkend. Hj werd lid en voorzitter en keizer Aleœander benoemde hem t0t dlrecvan den Senaat en in 1834 gouverneur van teur-generaal van het comité van Openbaar
Brabant. Toen voorts in 1836 en later de Onderwjs. Hj bevorderde met kracht de
strjd ontbranddetusschendeultramontaansche stichting en verbetering van lagere scholen,
en liberale partj,stond hj weldra als groot- schonk nieuwen bloel aan de universiteit,
meester van de Orde der Vrt
jmetselaren in deed eene mjnschool en eene polytechnische
België aan hethoofd van laatstgenoemde.D it
was oorzaak dat htiniet herkozen &rerd tot
voorzitter van den Senaat, en daar hj o0k
met de Regéring in botsing k47ara,ontving

school verrjzen, alsmede een doofstommen-

instituut en eene landbouw-académie,onder-

steunde de njvcrheid en zorgdevoorbruggen
en wegen.In1820nam hjwegensgevorderden
hj in 1839 zjn ontslag als gouverneur van leeftjd zjn ontslag.DeKeizerbenoemdehem
Brabant. Toen echter na aftreding van het tot minister van Staat en later t0tvoorzitter
ministlrie de 7'F
ldf
za de liberalepartj weder der cornlnissi
e voor
de staatsHj
overlege
edpe
dns
enioneer
zosten
aan het roer kwam ,zag hj zich belastmet ambtenaren.
Januarj
eene zending naarTurjn.ln 1841 verloorhj 1826. Behalve reeds genoemdeheefthj 0ok
het vertrouwen der liberalen,waarop hj de anderegeschriften overPolen nagelaten.Zjn
betrekking van groptmeester der Vrjmetse- geheelevermogen vermaakte hj aan verschillaarsorde en in 1847 die van Senator neder- lende instellirgen te svarscbau,met uitzonlegde en t0thetambteloosleven terugkeerde, dering Van zjn landgoed Rubieszow 1dathj
waarna hj den lldenOctober18r4teBrussel. 6nder de daarop wonende boeren verdeelde.

overleed.Hj heeft belangrjke opstellen ge- Statenbond (Een)noemtmen eene verleverd in de pMémoires''derBelgischeAca- eeniging van Staten,diedooreene bljvende
démie, en ook zjne pFables''hebben hem vergadering maatregelen doetnemen van algrooten roem bezorgd.Zjne verzamelde ge- gemèen belang, zooals de Vereenigde Staten
Bchriften zjn doorhem uitgegeven in 1854. van Npord.Amerika.Aan eene naauwere ver-

Staszfurt, eene stad in het Pruissische eeniging,zooals die der Zwitsersche cantons9

district Magdeburg,ligtaan de Bode en aan

geef'
t men den naam van bondstaat.
Staten-Generaal en Staten der Proberstadt, telt om streeks 13000 inw oners en vincie, zie onder Nedcland en Pronineiale
i: vermaald wegens hare steenzoutbeddingen. d/lfep,.

een zjtak van den spoorweg Magdeburg-Hal-

Deze liggen op zechsteen(Bchachtsteen)onder

Staten-lyland of Staten-Eiland is de
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naam van een eiland op de kust van den zaak.Bj hetBchetsen vande gesteldheid van
Noord-Amerikaanschen Staat New-Yersey. een Staat betreedtde statistiek hetgebiedder
Hetligtin den mond van de Baaivan New- aardrjksknnde,welke desgeljks de grenzen
York, is door eene smalle straat (Staten- aanwjat,degesteldheid en de uitgebreidheid
Island-sound)van het vasteland gescheiden, van den bodem vermeldt,hetaantalinwoners
telt 33000 inwoners en heeft Richmond t0t opnûemten iets omtrentde nationaliteitmedehoofdstad.
deelt. Vooral WïiscAiptç en W appâ%s hebben
Stater is de naam van verschillende geld- de geographie met de statistiek vereenigtl,
stukken derOudheid.De Atheenschegouden en na hen hebben velen statistieke opgaven

stater weeqt ongeveer 8,6 Ned.wigtles,en in cjfers en in den vprm van tabellen gelede Aeginetlsche stateris dezilveren iidrach- verd.Nieuwe denkbeelden w exden voortsin

m0n van 12,3 Ned.wigtjes.De meestver- dew etenschap der statistiek opgenomen,toen
spreide gouden staters z)n
' die van Pbiliypnz k%iiszmllth (geboren 1707,f 1767)zjn werk:
en Aleœander van Macedonië.

)Die göttliche ordnung in den Verânderungen

des menschlichen Geschlechts, d.i. griindliStaticA,zie Mechaniea.
Statistlek (De)noemtmen in deeerste cher Beweis der göttlichen Vorsehung und
plaats eene methode,om de algem eene wet- Vorsorge fiir das menschliche Geschlechtaus
ten van toestanden en gebeurtenissen nader derGebornen und Gestorbenen (1742)''inhet
te bepalen door ze in grooten getale gade
te slaan, hunne beweging op te merken en

licht gaf. Hj omvatte geenszins alle toestanden van den Staat, maar vergenoegde

deze in cjfers voor te stellûn,- en in de zich met eene bepaalde reeks van toestantweede plaats de pogingen, op die waarne- den; doch hp bleef daarentegen 0ok niet
mingen eene wetenschap te bouwen, die de staan btJ eene bloote besehrjving, maar
wetten omvatdermaatschappeljkeverschjn- poogde in de toestanden eene wette ontdekselen.Inttlsschen heettm en overdebeteekenis ken en paste de wiskunde tûe op de bevolvan het Woord pstatistiek''reedslangeen hevi- kingsleer.Sûszmilelthad geruimen tjdgeene
gen strjd gevoerd,en hetiso0k nu n0g niet navolgers, omdat men hem niet begreep.
uitgem aakt, of m en daarvan eene voldoende Eerst Q'
getelet (zie aldaar) paste die meverklaring kan geven.Debemûejingen,met thode t0e op andere omstandigheden en toeden naam statlstk
'
ek verbonden,zjn z0o veel- standen. Van eene groote menlgte w aargenovuldig en van z00verschillenden aard?dathet menfeiten schreedhj voûrttotvergeljkingen
ondoenljk is, die alle onder êén logisch en gevolgtxekkingen,waaruithj eene Btatisgezigtspunt te brengenq en om hetverband tiek der zeden opmaakte.De FranBche bedier bemoetjingen te verklaren,dienen wj oefenaarsderstatistiek,zjn voetspoorbetrehare geschiedkundige ontwikkeliny gade te dend, verklaren, dat men als statistiek feit
slaan. A1s de schepper der statistlek wordt slechts datgene mag aanmerken, wat door
Hermann Cosrzs.ç (f1681)beschouwd,di
ein cjfers kan worden uitgedrukt.Engelwasde
eerste,die hetdoor0ns vermelde ûnderBcheid
aanwees tusschen de statistiek als methode
van rNotitia rerum publicaxum''bestempelde. en de statistiek als wetenschap. De eerste
1660 academische lessen opende over eene

nieuwe wetenschap,welkehj metden naam

Hj leverde daarin eene beschrjving van de
verschillende Staten,tevens aanwjzende,in
hoever hunne gesteldheid hetheilder inwoners bevorderde.G.Aeltenwall(#1772)bragt
den naam statistLek in gebxuik, dien m en
veeleermoetaqeidenvanhetNieuw-tzatjnsche
woord statista (staatsman), dan van statns
(gesteldheid of staat). Volgens hem is het
ondexwerp der statistiek gelegen in de bjzonderheden,welkemen in een land ofbiJzjne

bestaatin hetverzamelen van talrtjkewaar-

Dientengevolge opperde Sehlözer de m eerplm tige dan ware stelling, dat de geschiedenis
niets anders is dan eene doorloopende statistiek, en de statistiek niets anders dan eene

leving kan onder het
reik gebragtw orden
. be
der statistiek.Daardoorontstaan verschillende
takken van statistiek?wier grenzenm en even-

nemingen en is zoowelvan toepassing op de

verschjnselen dernatuura1sop die dermenscheljke maatschappj.Alswetenschapomvat
zj het leven der Volkeren en Staten in wetenschappeljk verband.Aan deze wetenschap

heeft men ook d0n naam gereven van do olo-/e(vol
ksleer)en demoyraplne(volksbeschrjving). Alle pogingen, om in ditopzigteen

duurzaam en zamenhangend geheelteleveren,

bewoners opmerkten welbepaaldeli
jk in den bljven vruehteloos, omdat de bestaande toetegenw oordigen toestand, en hierdoor onder- standen onophoudeltik veranderen.
seheidt de statistiek zich van de geschiedenis.
Iederegesteldheid dermenscheljkezamen-

welmoejeljkmetJulstheidkan bepalen.Men

s
tilstaanoe reschiedenis.Onder de navolgers heeftbjv.eenestatistiek van landbouw ,van
van die belde mannen zochten sommigen in
de staatBregeling,anderen in de hulpbxnnnen
en krachten in den Staat hetonderwerp der
statistiek.Tntusschen gafmen aan dezaakeene
eheelandere kleur,toen men eene voorstelllng der toestanden a1s de taak der statistiek
aanmerkte.ln deze ricting bewogen zich Mal-

njverheid,vanhandel,vanhetbank-enpostwezen,van spoorwegen enz.Iedermaatschap-

peljk verschjnsel,vatbaar om in cjferste

worden voorgesteld,kan aanleiding geven t0t
een nieuwen tak van statistiek.De statistieke

waarneming van talrjkefeiten iseenewetensehappeljkewerkzaamheid,maarzeldenheeft

c/zl.
s,œoja,Jonak,Stein en Fallati.Nuzocht een zelfstandig Onderzoeker daartoe gelegenmen den toestand van hetoogenblik optevat- heid. Dikwjls toch is daarbj sprake van
ten a'
ls het gewrocht eenervoorafgegane 0û<- bjznnderheden,diemetden sl
ujerderamb-
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teljke geheimhouding ztgn bedekt, of van deg Skepticismus1 vorziirlich in Riicksicht
private omstandigheden, welke zich aan den auf Moral nnd Religion (1794,2 dlnl''en
blik van onbevoegde personen onttrekken. volbragt gedeelteljk a1sonderwjzer,gedeel-

tenzj vanstaatswegedemededeeling daarvan teljk alleen van 1786 t0t 1790 reizen door

verpligtend is gesteld. Het verzamelen van Duitschland,Zwitserland,EngelandenFrankstatistieke feiten dient derhalve in den regel rtlk.Inmiddelswerdhjin1790t0thoogleeraar
van overheidswege te geschieden, doch het in de godgeleerdheid benoem d aan de univer-

verwerken dier bouwstof bljft overgelaten siteit te Göttingenjwaar hj in 1803 zich
aan allen,die zich daartoe geroepen gevoelen. bevorderd zag t0t consistoriaalraad en den
In het begin onzer eeuw ztjn afzonderljke 3denJulj 1826 overleed.Hj wasaanvankeljk

ambtenaren belast m et de taak, om deze eén rationalist, maar omhelsde later het su-

bouwstofbjêén tebrengen,en zj vormende
bekende statistieke bureaux.Dezelaatstezjn
ingesteld in Frankrjk(1800),Bejeren(1801),
Italië(1803),Pruissen(1805),Oostenrjk(1810),
België(1831),Nederland en Hannover(1848),
Zwltserland (1860),deStaten van Thiiringen

(1864) enz. Alleen in Engeland bestaatgeen
eentraal statistiek-bureau, maar slechtseene
statistieke afdeeling W het ministérie van
koophandel. W elligt had in 0ns Vaderland
het ministérieKappenne daarpp het o0g gevestigd,toen hetln weerwil,van degestrenge
afkeuring van sommige leden der Tweede
Kamer,in 1878datbureauafschafte.uitstekend
georganiseerd is daarentegen dat bureau in
Prllissen en de daardoor openbaar gemaakte

geschriften hebben een aanmerkeljken omvang. Ook het statistiek bureau in Saksen
wordt metgrooten l0f vermeld.Eene belang-

pranaturalismus.Vooralmunttehj uitop het
gebied der kerkgeschiedenis en op dat van
de geschiedenis der theologie. HtJ schreef
voorts: rKirchlitshe Geographie und Statistik
(1804,2 dlnl'' pldeen zurKritikdesSystems der christlithe Religion (1791)'
XGrundrisz der Jugend- und Religionslehre
zu akademischen Vorlesungen (1798- 1800,
2 dln)'', - rluehrbuch der Dogmatik und
Dogmengeschichte (180143dedruk 1822)'7,*Neues Lehrbuch der Moral fiir Theologen
u. s.w.(181543dedruk 1825).j,- yGeschi
chte
der Vorstellungen v0n der Sittllchkeit des
Schauspiels (1823)'',- pLehre vop Selbstmorde(1824)'',- pluehrevom Gewissen(1824)'',
ehxevom Eide(1824)''
1- pLehrevon
ptz
der Ehe (1826)',- rluehre v0n der Freundschaft(1826)'',- rGeschichted6sRationalismus (1826)'',- rGeschichte der Sittenlehre

rjketaak derstatistiekiseenenaauwkeurige Jesu (1799-1823, 2 d1n)''
, - rrunivergaleschichte derchristlichen Kirche (1806;5de
volkstellinF.Voortsheeftmen in denJongsten g
tjd gedung statistieke congressen gehouden, druk 1833)'', - oGeschichte der christlichen
nameljk te Brussel (1853), Parjs (1855), Moral seit dem W iederauieben derW issenW eenen(1855),Londen(1860),Berljn(1863), schaften (1808)'', - pAllgemeine KirchengeFlorence (1867), 'sGravenhage (1869) en schichtevonGroszbritannien (1819)'',- rGePesth (1875).Hetvoornaamste doeldiercone schichte der Moralphilosophie (1822)''j gressen is,eenheidvanmethodeteverkrjgen rGeschichte der biologischen W issenschaften
m de waarneming en mededeeling der statis- (1810-1811.2dl
n)''
,- en g,Geschiehte und
tiekefeiten.Eindel/k heeftmenvereenigingen Literatur der Kirchengeschichte (1827)''.
ter bevordering der statistiek,o.a.00k eene
Staunton. Onder dezen naam vermelden
Wi9:
inSt
onsYaderland.
atlus (Publius Papinius), een Ro- GeonqeLeonard tvflllfop,bekend doorzjne

meinseh dichter,geboren te Napelsomstreeks reis naar China.qlli!
lqi
(I
* werd geboren den 19den
.L
het Jaar 45 na Chr-,ontving zjne opleiding April 1737 te Galway in Ierland,studeerde
te Rome, verwierf er als dichter en vletjer te Montpellier in de geneeskunde en hield
de gunst van keizer Domitiannn en behaalde zich vervolgens te Londen bezig m et letterde overwinning in meer dan één dichterljken kundigen arbeid.In 1762 vertrok hj a1e arts

wedstrjd.Later vertrok hj naar zjn land- naar W est-lndië, waar hj de vriendschap
goed bj Napels,waar hi
.
gomstreeks hetJaar verwierf van Maeartney,gouverneur van het
96 overleed. Van zjne gedichten, die zich eiland Granada.Hjvergezeldelaatstgenoemde,
door gezwollenheid onderscheiden, bezitten toen deze als gouverneur naar Madras verwj n0g:psilvae''
,deontboezemingenvanhet trok,- onderscheiddezich alsdiensBecretaris
oogenblik,- prrhebaïs/',een epos in 12 zan- btJde vredesonderhandelingen metTippoScïl,
gen,- en eene onvoliooidepAchilleïs''.T0t keerde in 1784 naar Engeland terug en zag
de beste uitgaven der nsilvae'' behoort die er zjxjne diensten beloond met een Jaargeld
van 500 pond sterling en m et den titelvan
van 0.Mûller(1870).
'

Statuten zjn bepalingen,wetten,grond- baronet.Bj de!ezantschapsreisvan lord Ma-

slagen, inzonderheid zoodanige,waarop ver- eartney naar Chlna (1792- 1794) bevond zich
eenigingen berusten.Statutenzjn dan alleen Btaunton a1s secretaris van legatie in diens
regtsgeldend,wanneerzj doorden Staatzjn gevolg en ontving tevens den titelvan buierkend.
tengewoon gezant. Nazjn terugkeer schreef

St:ud
in (Karl Friedrich), een Protes- hj: rAn authentie aceount of an embassy
. 1
tantsch godgeleerde,geboren den 25sten Julj from the king of Great-Britain to the em1761, bezocht het gym nasium aldaar en ver- peror ot
'China (1797,2 dln)'',en overleed
volgeng het theologisch sem inarium te Tiibin- den 14denJanuarj 1801.
Geoçge 7'Fzp-c.sStawllton,een zoon van den
gen.Daarnamaakte hj een aanvang methet
schrjven van zjne pGeschichte un4 Geist voorgaande en tevens een vermaar; reiziger
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en uitstekend beoefenaar der Chinéschetaal. en overleed den 28sten December 1524.Zjne
Hj werd geboren teSalisbury denz6stenMei nagelatengeschriftenzjn in 1867doorKnaake
1781, ontving eene uitmuntende opvoeding uitgegeven.
Stavanger9de hoofdstad van een evenzoo
en vergezelde zjn vadernaarChina.Na zjn

terugkeer studeerde hj te Cambridge en zag
zich in 1799 geplaatstbj de factorj derOgstIndische Maatschappj,eersta1ssecretarisen
daarna a1s president In 1816 vergezeldehj
den gezantlord Amherstalskoninkljk commissaris naarPeking.Doorzjnekennisvan
de Chinésche taal bewees hj btj de onderhandelingen met de regéring van China be-

langrjke diensten. O0# heett hj de kennis
der Chinésche letterkunde niet weinig be-

vorderd.Hj leverdebjv.eeneEngelschever-

genoemdambt(160 D geûgr.mj1met114000
lnwoners)in hetzuidwesten van Noorwegen,
aan de Buknf
jord,eene der oudste en aanzienljkste steden des lands?verheftzich op

een rotsachtigen bodem ,heef'
t naauwe, onre-

gelmatigestraten en stegenen teltruim 20000
lnwoners. De stad is door den bloeider haringvisschertj ill den jongsten tjd zeer in
bevolking toerenomen,terwtjl than8 bj het
kwjnen van dlen tak van bestaandescheepvaart er eene derbelangriikste bronnen van

taling van hetChinésche wetboek van etraf- welvaart is. Van Stavanger loopt een sp00rrehl
C
qt
(1810)en schreef0.a.:pNarrativeofthe weg westwaarts langsde kustnaarEkersund.
nese embassy to the Khan ofthe Tour- Te voren was deze stad de zetelvan een bisgouth Tartars in the years 1712, 13,14 and schop, die echter in 1685 naar Christiania
15 (1821)'',- en rMiscellaneousnoticesre- vertrok. De aloude domkerk te Stavanger,
lating to China and the British commercial in rondbogenstjlopgetrokken,iseen sieraad
intercourse with that country, including a der stad.
few translations from the Chinese language
Stavoren een stadje aan de Zuiderzee
en in den zuidwesthoek van Friesland,telt
/
(1ar
82lement
2)''. Ge
r
u
i
me
n
t
j
d
wa
s
h
j
1
i
d
v
a
n
h
e
t
, keerde in 1852 t0thet ambteloos nog geen 1000 zielen,maar ismerkwaardig
leven terug,en overleed den loden Augustus als de voormalige zetel der Friesche Konin1859.
gen en als eene aanzienljke Hansestad in de
Hbward t
gfcvlfol, een Engelsch schrjver middeneeuwen. In de oorlogen tusschen de
en beroemd schaakspeler! geboren in 1810. Graven van Holland en de Friesche Potesta-

Hj studeerde teOxford,hleld zich teLonden ten had zjgedurig veelte ljden.GraafWilbezig metjournalistiek en behaalde in 1843 lem IV sneuvelde in de nabjheid dier stad

in een gooten schaakwedstrjd te Parjsde in 1345. Hare haven is thans wegens het
overwinnlng op Saint-Amand.Nu was zjn Vrouwenzand ontoegankeljk V00r grnote
roem als schaakspelergevestigd en hj hand- schepen.
haafde dien tot 1851, toen de Duitseher

Anderssen hem in den schaakwedstrjd teL0nden de nederlaag toebragt.Hg overleed den
22sten Junj 1874.Van zjne geschriften verme
lden wj:pchessplayerscompanion(1842)''
,
pches
splayersTextbook (1842)'',- p'
rhe
chess players chrpnicle (1841- 1848)'', pThe

Stawropol, een Russi
sch qouvernement,
t0t het stàdhouderschap Caucaslë behoorende,
strekt zich uit aan de noordeljkehellingvan
den Caucasus,grenst in het westen Mn het

gebied der Tsjernomorische Kozakken,in het
oosten aan het gebied der Terek en in het
noorden aan hetgouvernementAstrakan,heeft

chess players handbook (1847)'
',- en eene uitgebreidheid van bjna 1253 D geogr.
FChess tournamens (1852)''.O0k leverde hj mj1en isverdeeld indedistricten Stawropol
.

Jaren lang de sehaak-opgaven in het rluondon

en Plaetigorsk. Het oosteljk en noordeltjk
News''. terwpl hj zich tevens bezighield gedeeltevan ditgouvernem entissteppenland,
m et de studie der oudere Engelsche tooneel- alleen in het westeljk gedeelte afgewisdichters en noten leverde voorde pRoudledge- seld door een uitlooper van de bergketen van
edition'' van Bhaknpere. Eindeljk verscheen Tasllii-ssyrt, terwjl in het zuidwesten het
n0g gan zjne hand:rGreat schools ofEng- Besltaoe'schegebergtemetden Masjoek(1492
land (1865;2de druk,1869)''.
Ned. el hoog), den Smeinala (1059 Ned.el

Staupitz (Johann von),een voorstander hoog),den Raswal (988 Ned.elh0og)enz.

en vriend van Lnther en geboren teM eiszen,
studeerde aan verschillende universiteiten en
het laatst te Tiibingen in de godgeleerdheid,
werd aldaar priorin het klposter der Augus-

zich verhett. De vulcanische bodem telt er

onderscheidene warme zwavel-en jzerbronnen

en trachietgevaarten.Ten noorden van laatgt-

genoemd gebergte reljkt het land op eene

tjnen,in 1502 hoogleeraarteW ittenberg en golvende vlaktey d1e naar de zjde van de

in 1503 vicarie-generaal van de Orde der Manytsl allengs lager wordt.In desteppen
Augusttjnen in Duitschland.In diebetrekking vindt m en er onderscheidene zoute meren,
leerde hj in 1505 LwtherteErfurtkennen, m aar er is gebrek aan goed drinkwater,tm

vertroosttehem inzjnetwjfelingenenzorgde, naar dezjde van de CaspischeZeedaaltde
dat hj in 1508 beroepen werd naarW itten- grond beneden de oppervlakte van de Zwarte
berg. Tn 1518 drong hj er te Augsburg op Zee.De voornaamste rivierenzjn erdeKoema
aan,dat Luther nietveroordeeld z0u worden en de Manytsl metde Kalaoes.Beide rivieren
vöördatmen hem gehoord had4maarbevreesd zjn echter slechtvoorzien van water en vervoor het naderend gevaar,legde hj in 1519 liezen zich in het zand;alleen in hetvoorztlne betrekking neder, werd te Salzburg Jaar bereikt de Koema deCaspische Zee en
Hofprediker van den aartsbisschop, in 1522 de ManytsldeD011.Dezelaatsteechterzendt
abtv:n hetklooster4erBenedictjnenaldaar, haar water o0k welnaarde Koema en vormt
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onderschelt
lene bitterzoute meren. Zonwel in branden kalk),scheidde dekalkzeep vanhet
de steppe als in het gebergte is gebrek aan glycerinehoudend water, ontleedde ze met
bosch. De gemiddelde Jaarljksche warmte- verdund zwavelzuur, waBchte het afgescheigraad is er90C.Des zomers klimt dewarmte dene zure mengselmet zwavelzuur?liet het

t0t ruim 33,30 C.en zj daaltin den winter verstt
lven en perste eindeljk het ollezuur er
tot - 300 C.In de laagten aan de Koema en

uit,eerstkoud daarnaondereenehydraulische

aan de boorden der Manytsl is hetklimaat pers bj verwarming d8r vette massa.Deze
zeer ongezond. De bevolking telter 436000

werd gezuiverd dnor het omsmelten der vet-

zielen (1877),behalve deRussen sn Kalmuk- zuren en door wasschen met zwavelzuur en
ken,diein het noorden van hetgouvernement water.Thansechter werktm en metgesloten
een zwervend leven leiden en t0t de Boed- ketels (autoclaves) bj verhoogde drukking
dhaïaten behooren, alsmede de Troechmenen (bi
j 1700 C.) en veroorzaakt eenenagenoeg
aan de beide oevers der Kpema en de N0- voikomene verzeeping door hetbezi
gen van
gaier: aan de Caspische Zee;00k heeftmen slechts 2- 40/0 kalk,zoodatmen bj de verer Armeniërsen Ouitsche kolonisten.Dev00r- dere bereiding.
veelzwavelzuurbespaart.Onder
naamste bedrjven zjn er landbouw en vee. eene drukking van 10- 15 athmosphéren worteelt;
voo
bje
ntert
es
lt.vindt mentjd
erooft-en wgnbouw den de vetten 00k door zuiver water zonder
en
In den
van den hooi- en aanwending van lnogzouten ontleed,en wan-

graanoogst komen er telken jare meer dan neermen ze bj 3100C.metverhitten water16000 arbeiders uit Rusland,om daarbj de damp in doelmatige toestellen behandelt,kan

behulpzame hand te bieden. 00k wordt er men de vetzuren en de glycerine overhalen.

veélljnzaad,zonnebloemenzaad,w0l,huiden Beidemethoden echterzjntegenwoordigveren talk verkregen, en voor al deze voort- vangen door verzeeping metzwavelzuur.M en
brengselen is Rostow aan de D 0n de stapel- bezigdeaanvankelt
lkgrootehoeveelheden zwap
l
a
a
t
h
De
n
t
i
v
e
r
he
i
d
i
s
e
r
v
a
n
we
i
ni
g
b
e
l
a
ng
.
ve
l
z
u
u
r
,
d
o
c
h
v
e
r
mi
nderdedezet0t50/0.ver-

De evenzoo qenoemde ltoofdstad,aan de warmde hetvet methet zuurtot 1750 C.en

Taslla,eene zjrlvier van de Kalaoes,werd verkreeg eene vaste, zw prte m assa,die gein de dagen van Catharlna 11 uiteenkrjgs- wasschfm en ondcr den invloed van verhitten
knndig oogpunt gesticht en is duB eene der Tvaterdaxap bj 290--3000 C. gedestilleerd
Jongste,maar teveng eene derregelmatigste Tvordt. ATolgens de nieuwstehandelwjze versteden desRjks.Zj isdezetelvaneenCau- m engt m en de vetten bi
j 1Q0OC.met 6O/O
casischen enTslernomorischenbisschop,heeft zwavelzuur en behandelt en kneedt de m aBsa
13 Grieksch-Russische kerken, een nonnen- met kokend water, waarbj'
œnevolkomene
klooster, eene Armenische en eene R. Ka- ontleding plaats grilpt.Bj de vroegerebetholieke kerk?eene moskee,een gymnasium , handel
inq metzwavelzuurontstonden sulphoeen seminarium en andere inrigfingan van zuren,d1e vervolgens doorwaterwerdenontonderwjs,een schouwburg?eenigeinstellin- leed;bj deJongstemethodeschjnendevetten
#
gen va>weldadigheid,fraajetuinen,openbare door de zuren in zoodanigon toestand te gepleinen en wandelplaatsen, een levendigen raken, datzjgemakkeltlk doorwatprverdeeld
handeley bjna 24000 inwoners.
kunnen worden. Het gewin bedraagt bj de
Steanne (C,yH1)0Oô)is een bestanddeel kalkverzeeping in autoclaves45- 480/0en bj
van de meeste vetten,waar zj hare plaats zwavelzt
luxverzeepingmetdestillatie55-600/0
inneemtnaastpalmitine en oleïne.Om hette grondstof voor kaarsen. Bjproducten bj de
verkrjgen,vermengtmen gesmoltenschapon- bereiding van stearinezuur zjn glycerineen
vet met zooveel aethcr,dathet na het ver- oliezuur.Het is n0g nietgelukt,dit laatste
stjven eene brjachtige massa vormt.Deze door eene geschiktem ethodeinvastevetzuren
wordt bj herhaling uitgeperst en hetover- om tezettenlimm ers oliezuur geeftmetsmelbljvende uitden aethergekristalliseerd.Ste- tende alkaliën palmitinezuur en azjnzuur,
arine vorm t kleurlooze, parelm oerglanzige met salpeterigzuur verstijfd elaïdinezuur.Zuischubben, is oplosbaar in kokenden alkohol ver stearinezuur verkrjgtmen uitzeep,wan-

en aether,maar nietin water,reageertneu- neer m en deze in 6 deelen w ater oplost,

traal,smelt bj 62- 61OC.,verstjfta1s was er 40- 50 deelen koud water bjvoegt:het
en wordtdoor alkaliën gemakkeljk verzeept. m engsel van zuur stparinezuur en palm ltineZj i: stearinezuurtriglyceride en kan o0k zuurnatrium dpt)romkristallisêren uitwarmen
regtstreeks door verwarming van stearinezuur alkoholafseheidt,hetmoegeljk oplosbarestemetglycerine verkregen w orden.Destparine,
welke in den handelvoorkomt,is geen neutraalvet,maar cen hieruit gevormd m engsel
v3n stearinezuur en palm itinezuur.

arinezure zout m et zoutzuur ontleedt en het
stnarinezuur uit alkoholom kristalliseert.H et
vormt zilverglanzige schubben zonder kleur

of geur,is gemakkeliik pplosbaar in alkohol
Stearineznl
gr (CjaHs6Ou) vindt men a1s ste- en aether,maarnietin water,reageertzuur,
arine in demeeste vetten,in den regel.
nevend smelt bj eene aanmerkelt
lke uitzetting van
palmitine en oleïne. Uit deze vetten,vooral het volumen bj 69O C.,verstjft in kristaluit talk en palmolie, wordt in het groot een ljne schubben en is in kleine hoeveelheden
mengsel van stearinezuur en palmitinezuur bj eene omzigtige verwarming vatbaar voor
bereid, dat onder den naam van stearine in overbaling, doch gemakkeljkerin het luchtd6n vorm van kaarsen in den handelv00r- ledig met waterdamp. Van zjne zouten zjn
ko
mt
.rOmhethe
ttte verkrjgen verwarmdemen die der alkaliën oplosbaar in water,maarzj
vro
ege
ve
md kalkmelk (uit140/0ge- worden door grootehoeve:lheden water gnt-
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leedj terwjl de overige zputen onoplosbaar chef der polieie en bevat z00 mogeljk de
zjn.EerBtgenoemde vindt men in zeep,en persoonsbeschrjving (signalement) van den
het Btearinezuur l00d in loodzalf.Smeltml
m misdadiger,devcmeldingvan zjnestrafbare
Btearinezuurmetpalmitinezuur,dan daalthet handeling en do plaats,waar hj moetuitsmeltpuntvan hetmengsel.Een mengsel,dat
bj 60OC. smelt, droeg te voren den naam
van m axgarinezuur.

Steayopten ,zie Oliën.

Stedm gerland , een vruchtbaar gewest
in Oldenburg, zich uitstrekkend over het
tegenw*oor
div
grjh
ambt
is vermaard weeidlieBer
venne
de,en
*
gens Zl1nO
dajperebewoners, Stedé
nper.
g genaamd.Terwpl hetvoormalige Stedlngerland eene veel grootere uit-

geleverd wprden.
Steekspel oftonrnoolnoemde men in de

middeneeuwen deridderljkespiegelgevechten,
welke bj feesteljke gelegenheden werden
gehouden. M en m eent,dat heteerste groo/
steekspel in 1036 te Magdeburg heeft plaat:
gehad, waarna een Fransch edelman,Go#e-

froid de -Pr:$I2II,,in 1066 dedaarop betrekkeljkebepalingen enformaliteitenverzamelde.
Het steekspel was eene wapenoefening in

gebreidheid had,isdatvan onzen tjdgelegen vredestjd.Daartoewerden tlitnoodigingengetusschen de Ochtum ,de W eseren de Hunte

daan door herauten, doch ieder rldder van
Onbesproken wandel k0n er aan deelnemen.
terwjl het wegens zjne lage ligging door
, Later ontstonden vereenigingen t0thethouden
dtjkenomgeven is.- ToenkoningHendrikTF van steekspelen,en hiertoewerden alleen zj
in 1062 den linker oever van de W eser van toegelaten, die een zeker aantal adelljke
den mond der Ochtt
lm totaanButjadingerland voorouders konden aanwjzen. Door de heaan den aartsbisscbop van Brem en geschonken rauten werd de bevoegdheid der ridders onhad,vestigden zich Rustringers en Nederlan- derzocht;hiertoewerdendehelmenenschilden
ders op het door dgken aan de rivier nnt- van laatstgenoemden op eene aangew ezene
woekerd gebied.Zj noemden zicb Dtedingers plaats ten toon gesteld. Vöôr den aanvang
ofOevertGestadelbewoners.HoewelztJin den van hetsteekspel werden de algemeene wetbeginne verpligt waren, tienden te betalen, ten en bepalingen van denkampstrjdopenbaar
wisten ztJzich langzamerhand aan dien.pligt gemaakt en de wapenB derdeelnemersonderte onttrekken en verdedigden tevens met zocht, die daarenboven een zuiveringseed
kracht hunne grenzen tegen de graven van moesten aqeggen, verklarende,dat zj door
oldenburg,w ierburgten Lichtenberg en Line geene helsche magten toovermiddelen enz.
zj in 1187 verwoestten. 00k aartsbisschop werden bjgestaan.De plaats,waarditrteekHartwi
g JJ, die van den Paus verlofbeko- spel gehouden werd,heette het to-noo%veld,
men had, een kruistogt tegen de Stedingers en de eigenljke kampplaatshetkrbt.Denate prediken, k0n hen niet t0tonderwerping men der deelnemers werden door de kamp-

en wordtdooreenigekleinerivieren besproeid

brengen (1207). Een ztjner opvolgers, Ger- r
hegters oIpl'de
dehe
tolu
xnooirol geplaatBt,en dele
Acz# 11,beBchqldigde hen in 1232 bj paus adden b'
mdeelin.q,dati:bj deBphtGre-qorlnn IX van ketterj. Daarop volgden sing der kampioenen i
n twee partjen,het
ban en interdid en een nieuwe kruistogt,
welke laatste vooral bevorderd werd door

oppertoezigt.Gedurende den atrjdhandhaafd

en zj detournooiwetten en relkten na (len
Koenraad pcl Marbnrq. Daarenboven deed aqoop van het wapensqel aan de overwinkeizer Frederik 11 hen ln den Rjksban.W el- nende ridders tonrnooébrIeven uit.ZjNFerden
dra werd onder aanvoering van den hertog bjgestaan doorkrqtwaardersmetlangesàven
H endrik mop Brabanten van degraven Floein
mJ. Hollandt van der A t
zrk, ran Cleef en
1)/1 Oldenb%rg een legervan 40000 man bjééngebragt1 dat gedeelteljk te land,gedeel-

teljk te water (lanrs de W eser) oprukte

en door tournooikneehten met korte staven.

Rondom het krjtbevnnden zich tribunesvoor
de damea en aanzienljken en plaatgen voôr
de
zjnvs
et
re
dee
ks
repe
tl
nee
nschouwers.In OnS Vaderland

gegeven te Geertruidenberg,
tegen de Stedingers,d1e ten getalevan 11000 te Utrecht (op de Neude),te 'sGravenhage,

btJ
'Oldenesch (Altenesch) in slagordewaren
geschaard (1234). Deze laatsten werden na
daqperen tegenstand op devlugtgeslagen (27
Mel). Duizenden werden gedood, de gevangenen op eene gruwzame wjze mishandeld
en hetland verwoest.Dit laatste werddaarop
onder de overwinnaars verdeeld, die echter
aan de overgeblevenen en aan nieuwe kolonisten het regt van landgebruik verleenden.

Deaartsbisschop NLeolaasvan Bremen(1422-

1435) schonk aan deStedingerseen bepaal;
landregt. In den Dertigjarigen Oorlog bad
Stedingerland van het krjgsvolk veelte ljden,vooralvan de Keizerljke troepen.

(0p het Tournooiveld) en te Haarlem.In

laatstgenoem de stad Nverd inzondexbeid een
prachtig Bteekspel aangerigtdoor graaf < ï3lem III in 1307 of1308.Destrjd wassom-

tjds man tegen man, te paard en met de

lans gewapend, waarmede men elkander uit
den zadelzochtte ligten,doch men verdeelde

de strjders o0k we1in twee partjen.Het
eerste noemde m en ,ioeste en hettweede bo-

horde.In hetalgemeen mogt de stootmetde
stom pe lans ofplaviealleen tegen hethonf;
of de borst gerlgt worden. Opende êén der

strjders zjn vizier,dan wasdestrjd geëindigd.Bj hetgemengdegevechtwerdo0k het

Steekbrief is een oqenljk verzpek tot zwaard gebruikt en zoowel te vcet a1B te
aanhouding en inhechtenlsneming van een paardgestreden.Laterbezigdemen0okscherpe
voortvlugtig of zich verborgen houdend mis- wapenen, zoodat menig ridder in zulke wa.
dadiger.Hj wordt ojenbaar gemaakt door penoefeningen sneuvelde. Drie graven van

den oëder van Justitle of0nk weldoor een Hollan;t'.
Flx1 1F (1275),zjn brne4er <$1-
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1Q3
b
inne(n
e8
e)
n en Floro de Voogd (1Q58),zjn
tgdperk van 25jaardaarbl'0mgekomen.Geesteljke en wereldljke Vorsten
verboden eindeljk het houden van steekspelen, en een der Pausen weigerde zelfsaan
de daarbj sneuvelende ridders eene Christeljke begrafenis. Ilit alles deed echter dat

eenigzins wederlegd dopr zjne verbazende
productiviteit. In verschillende Europésche
muséavindtmen ruim 200 stukken van zjne
hand,en hetisbekend,dathj daarenboven
nog 300 andere geschilderd heeft.Voorts getuigen zjne kunstgewrochten uit het beste
tjdperk van zjnopenhartvoordegenoegensj
kwaad niet ophouden; het bleef vooral in Ja,v00rde weeldedeslevens,maartegeljk
Frankrjk vôortwoekeren,en eerst de dood van eene frischheid en kracht, welke het
van Henlrzk 11 (1559)maakte daaraan lang- denkbeeld van een dooruitspattingontzenuwzamerhand een einde.
den kunstenaar verwerpen.Hj is inderdaad
Steele (Richard),een uitstekend Engelsch eenderoorspronkeltjkstegenieënzjnerschool.
schrjver,geborenteDublinin1671,studeerde Hj wist zjne onderwerjen metJuisten blik
te Oxford, trad vervolgensa1ssoldaatin de envastehandtegrtjpenu1thethuiseljk,gezelgelederen,zoodathj onterfd werd,en greep lig en maatschappeljk leven zjnereeuw ,dat
tevens naar de pen.Te midden van zijn veel- hj we1eensin deoverdrjvingzjnerruwheid
bewogen leven verraste hj hetpubliek met en brooddronkenheid meteen watalte realiszjn rchristian Her0'',een boektdatde ver- tisch penseelvoorstelde.Zjnefguren zjn vol
hevenste denkbeelden bevat over godsdienst uitdrukking,beweging en leven,enhjonderen zedekunde.Daarhjeenjverigverdediger scheidtzich veelalalsuitstekend coloristdoor
der regéring was,verleende men hem de ber de natuurljkheid en waarheid van hetlichttrekking van pgazetteer (courantschrjverl'', eFect.Zjne koddige tafereelen geven tevens
zoodathj in hetschieruitsluitendbezitkwam getuigenisvanzjn humoren satyre.Vanzjne
van hetstaatkundig nieuws.Hj maakte van stukken vermelden wtj: rzjn portret'', deze omstandigheid gebruik tot stichting van XDe terugkomstvan een dorpsfeest'',- pEene
een nieuw t'
jdschrift: waarin hj populaire schurende vrouw'',- pEen bakkeraan zjn
ens
te
''
,fe-estnEen kwakzalver'',- yj
HetSt.
opstellen overbelangrkkeaangelegenhedenvan v
Ni
kol
ara
s
jt
den dag plaatste.Z00 ontstond in 1709:p'
rhe

Ta
tler (De Praatvaarl''
, welke driemaal in
de week werd uitgegeven, maar veranderde

,- ,De trictracspelers ,- en
boerenbruiloft''op het Trippenhuiste
Amsterdam ,- pEen familietafereel'',- pllet
pEene

reedsna verloop van eenJaarin den beroetad menscheljk leven'',- sEen doctor bj een
reworden rspectator''
, die dageljks in het Jong meisle'' - rEen kiezentrekker'' llcht verscheen.In 1712 sticbtte hj een derde XEene diergaarde'',- en pEen dodor bj
tjdgchrift:o'
rheGuardian'',dochditwasveel eene zieke vrouw'' op het Mauritshuis te
minder belangrjk dan de rsqectator''.Be- 'sGravenhage,- pEen doctor bj een ziek
halve hj zelfleverden zjne vrlenden Swift, meisle''1- en pEen vroljk gezelschap''in
Berkeley, Bud-qell en vooral zjn veeljarige het muséum van #e Hoop te Amsterdam.
vriend en begunstiger Addison talrjke en Voorts heeft men te Amsterdam stukken van
merkwaardige bjdragen in die tjdschriften. zjne hand in kabinetten van particulieren,
In 1710 werd Steele geplaatst bj de Munt, alsmede in hetbuitenland,zooals:teLonden,
en GeorgeI benoemde hem t0topperstalmees- Parjs, Miincheny W eenen, Cassel, Peterster te Hamptoncourt. O0k werd hj 1idvan burg,Brusselenz.0ok bestaan &an hem vier
het Parlement en in 1717 commissaris van etsen en eenige teekeningen,terwjluitstedomeinen in Schotland.HiJoverleed den lsten kende graveurs naar zjne stukken hebben
September 1729 op zjn landgoed Llangunnor gew erkt.
bj Camarthen in M'allis.Zjnebltjspelen wer- Steenbakkerken vindt men inzonderden in 1761, zjne brieven in 1787 gedrukt. heid langs de oevers derrivieren,om datm en
Steen en Graveel,zie Pisbezinkselen.
de aldaar aanwezige kleials grondstofbezigt.
Steen (Jan), een beroemd schilder der Zj zjn inrigtingen, waar deze grondstof
Hpllandsche school en een der meestpopu- bewerkt,in den vorm van tigchelsteenen gelaire kunstenaars, die ooit hebben gelecfd, bragt, gedroogd en gebakken wordt. Goede
w erd geboren teLeidenin1626enw asdezoon baksteenen moeten hard en stevig zjn,om
van een bemiddelden brouwer.Vermoedeljk het gewigt van hooge muren te dragen en
heeft hj zich geoefend onderdeleiding van mogen dus geene scheuren ofholten hebben.
de schilders N%kolaas .fws-#'
er te Utrechten ZtJ moeten van binnen zich onderscheiden
J.van Goyen te 'sGravenhage.Metdedochter door geljkmatigheid van structuur, zoodat

van laatstgenoemde trad hj in 1649 in het
huweljk.Voorts meent men,dat hj geruimen tjd te Delft het brouwersbedrjf heeft
uitgeoefendennaden dood zjnsvaders(1669)

zj onder den trofelin elke rigting deelbaar
zjn;voorts moeten zj poreusen alzoo voor

de metselsqecietoegankeljk wezen en mogen

door den lnvloed van lucht en vochtigheid
in 1670 naar Leiden is teruggekeerd. Hier nietafbladeren ofverbrokkelen.Steenen,beornuizen,
verkeerde hj in vriendschap metonderschei- stemd voorschoorsteenen,ovensent'
dene andere knnstenaars, zooals Frans O zz dienen vuurvast te wezen, zoodat zj niet
M ieris, Arie de Foy.:,J'a.n N drepz.,Brekele- smelten bj hevige hitte enbestand zjntegen
ko-y, Karel de M oor enz.. en overleed in sterkeafwi
sseling van temperatuur.Deyrond-

het begin van 1679.Talrjke legenden zjn in stof voor steenen wordt gewoonljk nlet geom loop van de loszinnigheid œ zorgeloosheid

reed in de natuur aangetroFen.Versche klei

van dezen kunstenaar;zj worden echter wel is ongeljkmatig in zamenstelling en alzooin
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den gewonen staatnietgeschiktvoordesteen- leeft in troepen en daaltdan alleen afin het
bakkerj. Zj wordt doorgaans eenigen tjd boschgewest,wanneer de Alpenkruiden onder
aan deluchtblootgesteld,metzand vermengd

de gneeuw bedolven zjn.Hj isvlug en been daarna kunstmatig tot eene geljkmatige hendig in zjne bewegingen, een uitstekend
m assa bewerkt. Dan volgt het vormen, te

vo
ren een handenarbeid,terwjlzulkstegenwoordig veelal door middel van werktulgen

klimmerjweettegen steile rotswanden op te

'

geschiedt. Daardoor wordt de kneedbare klei

f

in een vorm gebragt, die de gedaante heeft
vap den toekomstigen steen.De inhoud van
dien vorm w ordt voorts m et voorzigtigheid
nedergelegd om te droogen. Eerst ligt die

j i

M

inhoud plat, rnaar hj wordt daarlla op den
kant en eindeljk in 3 t0t 5 rjen zoodanig
ep elkander gezet,dat de lucht er vrjen
toegaug heeft.Hetdroogen duurtgewoonljk
5 t0t 7 weken,en eindeljk worden de stee-

)/skkp
(f

ï

nen gebrand of gebakken,hetw elk in veldovens of gemetselde ovens gestshiedt.Eerstgenoemden hebben dit eigenaardige, dat de
steenen,welke m en branden w il,zelven den
oven vormen. De steenen van denzelfden

df.wx<.N
N

>/

brand zjn nooit aan dezelfde hitte blootgesteld en om die reden zeerverschillend.De

.

onderste zjn gedeelteljk doorte felle hitte

afgeplatte, van knobbelize ringen voorziene
horens en omvatonderscleidene dieren,welke
de hoogste gebergten der Oude W ereld bew onen. M en heeft steenbokken op de Europésche Alpen,op de Pyrenaeën,in den Caucasus, in Siberie-, in Steenachtig Arabië,in
Abessinië. en op den H imalaya. De A l
pen-

'''
-'
'
-,
''
-'
,,
N.
.--

e- y

slakachtig zamengesm olten en onbruikbaar;
de daarop volgende,min of meer aan de oppervlakte gesmolten,leveren de klinkers;de

hoogergelegenezjnporeusenvoorgewoonmetselwerk geschikt,doch debovenstegemeenljk
te zwak gebrand.De gele ofroode kleurder
steenen is afhankeljk van hun gehalte aan
jzeroxyde en van de hitte,waarmeezj gebrand zjn.Van de gebakken steenen isde
breedte geljk aan de dubbele dikte en de
lengte geljk aan dedubbele breedte.Alleen
doordezeafmetingen kan men bjhetbouwen
een goed verband krt
igen.
Steenbok (IbexWagn.)is denaam eener
onderafdeeling van het Geitengeslacht(Capra
L.).Zj onderscheidtzich doorde van voren
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De steenbok.

klauteren en

springt metggroote juigtheid,

zonderooitzjn doel temissen.De Romeinen
bragten dikwjlssteenbokken in den circus te

Rome?m aar reedsin de 15deeeuw behoorden
die dleren in Zwitserland t0t de zeldzaamheden.In de Oostenrjksche Alpen is sedert
1706 geen steenbok geschûten maar in 1867
heeftmen steenbokken overgebragtnaarSalz-

kammergut,waarzj in aantaltoenemen.

De Steenbok is voorts een der teeken: van
den dierenriem , - alsmede een sterrebeeld

tusschen 301 en 3261/20 regte klimming en
93/!de-o8l/adeozuiderdeclinatie.Hetteltvolgens
Hezs 63 sterren,welke m et het ongewapend

oog zigtbaar zjn, en onder deze 3 van de
derde groptte.
Steenbreek (Saxitkaga L.)isdenaam van

dfddpào/r(Capra ibex .
r.,zie bjgaandeiguur) het voornaauiste plantengeslachtuitdefamilie
frageën.
isomstreeks11/2Ned.ellang en 80-85Ned. der
eeneSaxi
vrje
ofmetHet
het onderscheidt zich door

duim hoog,en de bok heeftzeerdikke,boogvruchtbeginselzaâmgeofsikkelvormige,rugwaarts gekromdehorens groeide,s-deelige ofs-spletige kelkbuis,door
ter lengte van 80- 100 Ned. duim , terwjl eene uit 5 bloembladen bestaandebloemkroon,
die van hetwjfle veelkleiner zjn.Zjn lig- door 10 meeldraden en 2 stampers op een

chaam is gedrongen en krachtig; hj heeft Q-hokkiy vruts
htbeginsel.Dezaaddragerszjn
eenmiddelmatiglangenhals,een betrekkeljk veelzadlg, de zaaddoozen geheelofgedeeltekleinen kop, maar een sterk gewelfd voor- ljk bovenstandig,z-hokkig en van 2snavels
hoofd, - voorts sterke beenen van middel- voorzien.De zaden zjn talrjk en klein.Dit
matige lengte.Zjn haaris ruw en digt,aan geslachtom vateen groot aantalAlpenkruiden.
hetachterhopfd,in den nek en aan de onder- De bladen zjn tegenoverstaand of afwissekaak watlapger;hetisdes zom ersroodachtig lend endebloemen gewoonljk inbjschermen
grjs en des wintersgeelachtig grjs.Midden geplaatst. Van de soorten noemen wj: 8.
over den rug l0opt overlangseene lichtbruine granulata L. m et een opgaanden,enkelvoustreep,terwjl de schedel,de neus,derug digen stengel en eenigzins vleezige bladen,

en de keel donkerbruin ztjn. De steenbok

-

8. fritfccdt
d
/lbfd,
s L., een klein éénjarig

behoort,evenals de gems,inhethooggebergte kruid met witte bloemen,- en S.lzirs%taL.
te huis, doch is than: in Europa,nagenoeg met rosetvormi
g gejlaatste bladen en be-

alleen in de Gralische Alpen te vinden.Hj haarden stengel. W j geven hierbj eene af-
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beelding van dele plant, nameljk in a van dunne oplossing van Arabischeg0m en water,
q
en stengel op H
-/sde der natuurljke grootte, doeh vervolgens weder met zuiver water afin b van eene bloem en in cvan een doorge- gewasschen.Alshj droog is,neemtmeneen
Bneden vruehtbeginsel. De eerstgenoemde 2 mengsel van 24 deelen waterj waarin twee
deelen Arabische g0m zjn opgelost,en vier
@
deelen roet en bestrjkt daarmede deopper'

'' *

*

*

A

$

f*2.

vlakte. Nu wordt de teekening op dezen
zwarten grond doorgetrokken en met de

..+.. .*
F
. *,.,1

.

naald voltooid.Hetstof,dathierbj nntstaat,
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wordt met een fjn qenseelzorgvuldig vqr-

wjderd. ls de teekenlng,hetpennewerk of
de krjtmaniervoltooid,dan praepareertmen
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den steen met een mengsel van zuren,w ater
en gom .De g0m w ordtin hetwater opgelost
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j

en dan het sterk water er bjgevoegd. Dit
mengsel strjkt men over den steen en laat
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hem droogen.Als heteen etmaalop densteen
is geweest,wordt het,eer men t0thetdruk-
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achterbljtt.Is de Bteen voldoende van inkt

voorzien, dan wordt hat eenigzins bevochtigde papier er op gelegd, met een op een
raam gespannen stuk leder bedekten onder

de pers gebragt.op die wjzekan men achkrjgen. Houdt men op met drukken, dan

bedekt men den steen m et eene vette verf,
bestaande uit twee deelen druk-inkt, twee
deelen was,één deelzeep en één deelkaars-

'

.

/-/

die op het overlg gedeelte van den steen niet

tervolgens 2- t0t 3000 goede afdrukken ver-

'
.
>.

ken overgaat,metwaterwederafqewasschen.
D oor m iddel van eene r0l voorzlet men de
t
eekeningvan druk-inkt.Hetqeteekende,dat
vöôr elken afdruk in aanraklng komt met
eenevoehtige sgons,neemtden inktt0tzich,

t

îk

SaxilragaMr:ultz.

veten bestrjkthem daarnameteeneoplossing
van Arabische gom en water.Hierdoorbljft
de steen Jaren lang geachikt om nieuweafdrukken van dezelfde teekening te leveren.
Bt
j het afdrukken van eene ingesneden teekening volgt m en een anderen w eg. Men

soorten zjn 00k in 0nsVaderland te vinden.
Steendruk (lithographie)isdeuitvinding
van Senefelder (zie aldaar),waardoorteekeningen in omtrek en geschadulde teekeningen in reliéfofdoorinsnjding op steen wor-

wrjftnameljkdeingesnedey ljnenzorgvuldig
in met een sponsje, dat éen deeldruk-inkt
en 1/4de deelkaarsvet bevat,waschtdaarna

ën van korrelen geljkmatig van kleurztjn,
komen van Solenhofen in Bejeren. Zoodra
deze met puimsteen en water goed geslepen
zjn,gebruiktmen ze voorschriftjteekening
en gravure.Voorteekeningen metkrjtmoet

linnen balletje op den steen ingewreven en

den zw arten grond met waterafjw aardoor
de steen w eder blank w ordt en alleen de
den gebragt en door den druk vermenigvul- zwarte teekening behoudt, waarna m en terdigd. De daarvoor gebezigde steenen bestaan stond tot het drakken kan overgaan. De
uit kalk, klei en kiezelzand. De beste,die druk-inkt wordt hierbj door middelvan een

deze door middelvan eene ro1gezuiverd.Van
zulk eene teekening kan men 20-t0t 30000

afdrukken verkrjgen.Voor'toverigeheeftde
steendrukkunst in de laatstd jaren groote
de steen met zilverzand geschuurd worden vorderingen gemaakt, zoodat men te Parjsj
totdat hj op matglas geljkt. De omtrek Brussel,Dresden enz.lithographieën vervaarw ordt op den steen gebragt door m iddelvan digtjdiesehiermetkopergravureswedjveren
decalqueerpapier,datmetrood krjtbestreken in zuiverheid en kracht. Vooral 0ok wordt
is. De chemische inkt voor schrjfwerk be- de steendrukkunstaangewend t0t het leveren
staat uit twee deelen witte was, één deel van kaarten.Eindeljk isn0gdechromolithoschellak, twee deelen zeep, een half deel graghi
e of de steendruk met kleuren eene
mastix, één deel kaarsvet en anderhalfdeel uitvlnding van de laatste halve eeuw.Daartoe
lampzwart.Menbedientzichbjdelithographie brengt men dezelfde teekening op verschilvan stalen penne- Hetinsnjden met de gra- lende steenen over, w ier aantal z0o groot
veernaald geschiedt op de volgende w jze: is als dat der benoodigde kleuren,doch 00k
nadat de steen gepolijst is,wordthj meteen w e1door kunstmatige ineensmeltingvan tinten
mengsel van twee deelen sterk water en beperkt wordt.Door het papierachtervolgens
bnnderd deelen regenwater begoten,behoor- onder die steenen te leggen w orden de ver1jk afgeBpoeld en daarna bestreken meteene eischte kleuren er opgebragt.

B'PEIINXOL>IN.
Steenkolen zjn fossiele kolen uitvor- den week,smelten bg hetverhitten enlaten,
mingen, welke ouderzjn dan het krjt en na hetverliesvan ammoniakgas,teerdamp en
brandbaar gas, poreuse coaks aehter;andere

met den naam van steenkolenvorming worden

bestempeld.Zjzjnzwart,zeldenbruin,geven geven digte en n0g andere zandige coaks.
eene bruin- of zwartachtige streek, kleuren Voorts leveren zj zeerverschillende hoeveelheden brandbare gassen eudampen,enbranden

kaliloog weinig of in het geheel niet bruin

en geven bj verwarmingsteedsammoniakale alzoo in de opene lucht met eene lange of
dampen. Haar soorteljk gewigt is 1,2-1,5. korte vlam. Laatstbedoelde bevatten meer
Men onderscheidtzeinsel
tilfer-,blader,,prpne koolstofen minderwaterstof.Bj droogedeA

C

Fig.1.#.Sigillaria pcvltzftz.

B.Sïgïl/crïtz k'bltzii.

C.'Kgtllcrïc elegans.

en vezelkool en in aardachtige roetkool.Zj stillatievan steenkolenverkrjgtmen,behalve

gas en teer,eeneammoniakhoudendevloeistof.
Tot de soorten van steenkolen behooren:
#lanskool, die Qnweelzwart, glanzig,schelpa
scheresn
5e/e
Onwa
ter:6o
9- 780'
/ koolstof,3--40/0 achtig van breuk en zeerbroosis,- pekkool,
wat
tof
13
- 23 /
o scheRlkundig gebonden meteen naardien van pekgeljkendenmatten
water. Dikwjls bevatten zj zwavelkies en lans en geringer broosheid, - nannelknd,

bestaan uit74-960/0koolstof,3-200/0zuurstof, %-51/c O/owaterstofen tot300/0asch.
Gemiddeld vindt men in steenkolen bj 50/0
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Fig.2.#.Sigillariastam.B.De wartel.
stigmoria geheetea.

N

X

N x

C.Eellstuk stigmoriainnatuurlijkegrootte.
D.Zulk een stuk verkleind.

anderezwavelmetalen,kalkspaat,gipsenhoorn. minder glinsterendjmct schelpachtige breuk

steen.De ascb bestaathoofdzakeljk uitkie- enzeerbrandbaar,- vezelkool,dieopanthrazelzure aluinaarde en jzeroxydeen issteeds ciet geljkten vezelig isvan bouw - en de

arm aan alkaliën.Velesteenkolensoorten wor- aardachtige roetkool. Eene eigenaardige soort

dsC

8TEEXKOLEN- ITEENXOLENVORIIING.

ig voortsde Schotsche Bo-jkeadkool.Desteen- kolenbekken aan Saarbricken 164, t0t eene

kplen zjn van plantaardlgen oorsprong en gezamenljkediktevan 106 Ned.e1.Menheeft
volgens dè gedaante der opgedolven Bteenkolen: stukkolen, teerlingkolenj kolengruis
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Pig.4. Calamites Mtlug:pffe.

enz.Uitditlaatste vervaardigt men 0ok briquetten.Men gebruiktde steenkolen t0tbrandBtof, - voorts tot hetbereiden van lichtgas

r

NNN.

/

.

en teer.Zj zjnmethetjzerde grootehef-

z

boom en der industrie en.als onmisbaar in
stoom schepen en oplocomotieven,eenonschatontstM n onder eene geweldige drukking,door baar hulpmiddelvoorhetverkeer.Degrootste
een langzaam vergaan van bewerktuigde stof- steenkolenvelden heeftmen inNoord-Amerika,
feà induizenwaar zj 30
- .- de van
millioen Ned.
bunder beeeuwenbjafslaan. Engesluiting van
land heeft er
de bnitenlucht. Daarter grootte
van 1570000,
bj verliezen
de houtvezels
Frankrjk
veelwaterstof
van 35000,
en zuurstof,
Pruissen en
Saksen van
die ontwjken
als water,
300000, Belkoolzuurgas
gië, Spanle
en ligte koolen Oostenrjk
&vatergtot'Ilie
ieder van
beide gassen
150000 Ned.
ontwikkelen
.
bunder. O0k
zichtrouwens
heeft men er
.
j ju susjaua
n0g steeds in
*
t
l
China Indiè!
de steenko,
.
lengroevenen
enz.
vormen erhet
Steenkolenvorgevaarljke
Fig.3.Lepidodendron .ç/ernùergïî.

mjngaa.Ook
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kanmenzelfs
in de digtste
steenkolen
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m ingtoe)is

x

een palaeozaïsch stelsel
van lagen,

nog altjd den
Pig. 5J.Asterophyllum.
hoofdzakeljk
organischen
bestaande uit
bouw opmerken,ensomttjdsontwaartmen,dat kalksteen,conglom eraat,graauwak,zandsteen
geheeleboom stammenin steenkolexlherschapen

en aluinlei,voorts uit steenkolen, phaerosi-

zjn.DeIsteenkolen komen veelalvoorinlagen deriet en kiezellei, rustende op de Devoni-

tueechen leisteen-en zandsteensoorten,en het sche vorming en bedektdoorhetroodliggend.
M nklvan zulke lagen hedraagt in hetsteen- Uit een palaeontologisch oogpuntonderscheidt

STEENKOLENVORMING- S'PEENSNIJKUNST.

zj zich door een verbazenden rpkdom van
bedektbloejende planten (Calamieten, Sigillariën, Lepidodendreën) en door de eerste
verschjning van tweeslacbtige, in de lucht

3$3

vorming behoort in de eerste piaats het ge

BlachtSl
gillaria (zegelboom),van welke wj
in fg.1 drie soorten afbeelden,nameljk 8.
pclllfl, &. Voltzii en 8. el:#J4:. T0t den
levende dieren.Deze vorming heeftwe1eens stam van Mgillaria behoortvermoedeljk0ok
eene dikte van 7000 Ned.e1,maarisop vele de wortelvorming, die men met 4en naam
plutsen door opstuwing der andere lagenver- Sûgmaria (;g.2)bestempeldhoeft.Eenander
wrongen.ln het bovenstegcdeelte van deze merkwaardig geslacht der steenkolenvorming

vormlng vindt men deeigenljke steenkolcn. is Lepidodendron (schubboom), afgebeeld in
fg.3,terwjl :g.4 eene soort uit hetgeslacht Calamites voorstel
t,nameljk C.Ap>geotii.Belangrjk voordeze vorming zjn onk

x?

een paar kleinere planten met kransvormig
geplaatste bladeren,die de namen dragenvan

Asterophyllwm (;g.5J)en Sphenopkyllum (fg.
51), terwjleindeljk fg.6 eenevoorstelling
geeftvan dewjzewaaropdelagendersteen-

kolenvormingj opgestuwd door dieper gelegene beddingen, verbroken en verschoven
zjn.Men kan zich dientengevolge omtrent
de doorloopende diepte der steenkolenbeddingen zeer vergissen.Daartegen echteris men

/

op zjnehoede (
boropverschillende,nietver

van elkander gelegen plaatsen (c,b,e,#)
gaten te borry.

Steenm euer (Johannes),een verdiensteljk Nederlandsch kanselredenaar,geboren te
Amsterdam den 28sten Maart 1791, werd in
1813 predikant te Leimuiden,laterte NieuwLoosrecht, vervolgens te Elburg en in 1828

te Arnhem , waar hj den 19den Julj 1864
overleed.BehalveeenigevlugEchriftenen bjdragen in tjdschriften leverde hj hetboek:
Brieven aan Bartholo over de welsprekeniheid in het algemeen en de kanselwelspre-

kendheid in hetbjzonder(2dedrukj1858)'',
en pW ilhelm Broesin leven enwerkzaamheden geschetst(1858)''.

Fig.55.Sphenophyllum.

De geheele Gora van het steenkolentjdperk Steenraket,zie Erysimum.
is die van een tropisch moeras,datmen met
SteensnMden (lithotomie)noemtmen de
deIndischedslungelsvergeljken kanjhoewel heelkundige kllnstbewerking,welke dientt0t
in genoemd tjdperk veelgrooterweelderig- het verwjderen van steenen uitdepisblaas.
heid heerschte.Men kan daarbj aannemen, Het geschiedt door middeleener insnjding
f*
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Fig.6. Verhldzing der lagen.

in de pisblaas.Datzelfde dqelzoektmen te
bereiken door steenverbrjpel%n.
g (lithotlitie of
lithotripsie),waarbjzulkesteenendoorwerktuigen verbrokkeld worden, zoodat zich de
tuurin hetsteenkolentjdperk 20-250C.be- ltleinere deeltles te geljk metdeurine kundragen heeft,en dat onze dampkring alstoen nen ontlastey.
veelrjkeraan koolstofgeweestisdan heden
Steensnukunst (glyptiek,lithoglyptiek)

dat gedurige ûverstroomingen der zee haar
overdolven en onder zand en Blib begroeven,
op welke daarna een nieuweplantengroeiontlonk.Men meent,datde gemiddelde tempera-

is de kunst,voorwerpen in verheven ofverten dage.
Totde eigenaardigeplanten dersteenkolen- diept in edelgesteenten of halfedelgesteenten
XIII.
Q3

2$4

8TZENSNIJKUNST-STEENTIJDPERk.

tesnjden,alsmedein hetalgemeen de kunst,
zoodanigen steenen door ze te sljpen eene
anderegedM ntetegeven en tepoljsten.Dit
geschiedt eerst ûp een sljptoestelen vervolgensop looden ofhouten schjvenmetamaril
en puim steen en vervolgens met tripel en
water.Omtrentdiekunstbj de ouden raad-

den mammoet enandere voorwereldljke dieren,- en in hetrendierentjdvak ofdatder
naar elders getrokkene dieren.ln ditlaatste
leefde het rendier n0g in Midden-Europa en
werd er door den mensch vervolgd.Tusschen

die beide tjdvakken plaatst men n0g een
overgangstl
jdvak. De eerste verschjning van
plege men de artikelen Cameeën en Gemwe. den mensch,waaromtrentwjvoldoendezekerIn Italië bloeide die kunstin de 15de en 16de heid hebben,hadplaatsin eentijd,toen de
eeuw doorkunstenaars als Cellénit'rrlcesfixt), groote gletschers allengs wegsmolten en zich
Foppa enz-,alsmede in Duitschland door den terugtrokken naar de dalen van het hoogge-

invloed van Engelkard (t 1552)teNiirnberg, bergte. Nadat men reeds bj herhaling in
Lehmann en Belzer te Praag.Beroemd op dat sommige holen in Frankrjk, bjv.in 1821
gebied zjn voorts Natter(geboren in 1705), te Durfort in hd departement Gard en in
Picklee, A ecAcsf,Fcciv: en Heeker,en in 1826 te Bize bj Narbonne beenderen van
den Jongsten tjd Fïdckr en Calandrelli te rendieren, oer-osssen, holenbeeren, rhinöceBe
rljn,terwjl00k in EnqelandenFrankrjk rossen enz.tegeljk metsporenvan menscheuitstekende kunBtenaars zlch met de steen- ljke werkzaamheid(potscherven enz.)gevonden had, ontdekte DamerlLnuq in 1829 in 40
snjkunstbszig houden.
Steentkdperk isin deoudheidkunde de Belgische kalkgrotten, dat 00k diâr beendenaam van eentjdperkgwaarin deoorspronke- ren van olitànten,rhinöcerossen en uitgestorljke bevolking van Europa n0g onbekend vene vleesch-etende dieren met ruwe werkwas met het gebruik van metalen, zoodat tuigen van steen en zelfs metbeenderen van
zj harewapensen werktuigen hoofdzakeljk menschen bedolven waren. Hj trok daaruit
vervaardigde van steen,- voortsvan hout, het besluit, dat zj tjdgenooten waren gebeenderen en hoorn.Dittjdperk neemteen weest.Op die ontdekking evenwel werd aaneinde bj den aanvang van datdermetalen vankeljk weinigachtgeslagenenevenweinig
(brons en jzer).Reedsvoorlangen tjd wer- op die van Bonelner deTdr/#e:,dievan 1836den steenen voorwerpen uitdattjdperk ont- 1847 in het zand en de gerolde steenen (di1qdekt. Clwneri%sbjv.maakte daarvan meldiug vium) van hetdalderSommebj Amiens en
in1632inzjnepGermaniaeantiquaelibri111'', A bbeville een grootaantalsteenen werktuigen
OestertLn.q handelde daarover in zjne disser- aantrof,EerstnadatEngelsche geleerden,door
tatie:pDe armis lapideis veterum Cattorum ; bel
angstellinggedreven,LFalconer,Treq
sffzl
icA,
doeh eerstin 1832 verkondigden de Deensche Evans en R;el
l)hetda1der Somme bezocht
h
a
d
d
e
n,
hi
e
l
d
me
n
d
e
a
l
d
a
a
r
t
e
r
d
i
e
p
t
e
v
an
oudheidkundigen Tl
tomsen en Worsaae, bj
wie 00k L%sa in Schwerin en K6ll6r te 15 Ned. el ondez de oppervlakte bedolvene,
Ziirich zich voegden, op grond van '
t geen in geel kiezel gelegene steenen bjlen niet
men uit aloude begraafplaatsen had opgedol- langer voor gewroehten der natuur, maar
ven, het gevoelen, dat gedurende een gerui- voor producten der kunst uit een overouden
men tjd uitsluitend steenen werktuiyen wer- tjd. Toen voorts in 1857 Fwhlrott in de

dengebezigd,waarnazj eeneopvolglngvaststelden van hetsteen-,brons-en l
jzertz
j
.dperk.
Alisdatstelselnietvolkomenluist,omdatmen
dezetjdperken nietscherp kan afbakenenen

Neandergrot bj Disseldorf bj de beenderen
van voorwereldljke dieren o0k een eigen-

aannemen.De aanvang van hetsteentjdgerk
ligtver in hetverleden;reedsinhetgeologlsch
jstjdperk (hetdiluvium derDuitscheaardkundigen en hetpleistocaene tjdperk van M elll
worden steenen wapenenaanqetroFenalsbljken van menscheljkebedrjvlgheid.Ja,zelfs
gedeelten van menscheljke geraamten.Daar
hetsteentjdqerk zeerlang vanduurwas,kunnen wj daarlneenegeleideljke ontwikkeling
opmerken.A bboek(pDieurgeschichtlicheZeitj
18749')verdeelthetineenpalaeolithischenneolitisch tjdvak,nfeenvoudigeruitgedruktineen
o%dennieuwsteentjdvak.Dekenmerkendezer
tjdvakken zjn gelegen in den toestand der

dierljken vorm opdolf,begon elke twjfelaan
(
!e geljktjdigheid van den vöörhistorischen
mensch methetdierenrjk van hetdiluviaaltjdperk te verdwjnen, vooraltoen zaannen

aardig gevormden mensehensehedelontdekte,
en Boua er de TerfAe.: in 1863 niet ver van
omdat hier en daar het brons geheel en al Guignon eigenhandig uit eene kiezellaag,die
ontbreekt of door koper vervangen w ordt, m ammoetstanden en steenen gereedschappen
toch kan menzonderbezwaareensteentjdperk bevatte, eene menscheljke onderkaak van

als M klne lldwards,jyxdk en anderen de echtheid van het gevondene bekrachtigden. De

menschen van dittjdperk hebben voorzeker

een allerellendigst leven geleid, evenals de
tegenwoordige inboorlingen van Australië en

Vuurland. Zj kenden geene woningen en

geene kleederen en zorgden alleen voorhet
noodige t0t onderhoud des levens. Om in
hunne behoeften te voorzien, bedienden ZP
@@
zich van zeer ruwe werktuigen.Hunne kie-

steenen gereedschappen:in heteerste werden zelbjlen zjn eenigzins bekapttotden ovalen
deze gebezigd in een ruwen vorm en in het vorm , zeer verschillend van grootte en niet
twaede geslepen ofgepoljst.Hetoude tjdvak eens geslepen.In de om streken van M oustier
is weder gesplitst in het onerstroomings- of (Dordogne) vond men ook platte lana- en
dilulûaal tjdvak, ook dat der uitgestorvene spiespunten, alsmede langwerpige steensplindieren genaamd, waarin de mensch in onze ters, die voorzeker a1s me8sen werden gebegtreken verkeerdetegeljk metdenhalenbeer, zigd.Aan den vnrm van deze gereedsehappen

STEENW JDPERK.

geeft men den naam van Amienstypus;zj
bestaan nameljk uiteene vuursteenkern,van
welke men aan beide zjden gedeelten door
Bpljting enwegkappingverwjderdheeft.Zulke
bjlen bezigde men a1s wapens,alsmedet0t
het vellen van boomen.Reeds voorlang had
men hier en daar dergeljke steenen bjlen
gevonden,door het volk rdondersteenen''geheeten.Hetaantalvandergeljkevoorwerpen,
in het dal van Somme ontdekt, bedraagt
eenige duizenden,zoodat veieflhetgevoelen

koesteren, dat zj hoofdzakeljk aldaar vervaardigd werden.Intusschen heeftm en ero0k

35s

steenen, die met kunst bewerkt zjn,bjv.
lans-en spiespunten in den vorm van laurieren van noteboombladeren,en vooralbesteedde

men groote zorg aan depjlspifsen.Deze,bj
Solutréontdekt,vormen volgensM oetilletden
Solutré-typus. Voorts ontdekte men in 1852

eene merkwaardigegrotuithetjstjdperk te
Aurignac (Haute Garonne);daarin bevonden
zich 17 geraamten van menschen.00k elders
bleek het,dat dergeljke holen t0tbegraafplaatsen hadden gediend.Hetnaauwkeurigst
werden de menscheljke geraamten van CroMagnon door Broea onderzocht. Du rdoor
bleek,dat de holbewonersuithetjstjdperk

ontdektin geheelFrankrjk,inSpanje,Engeland en Italië. Op dat tjdvak, waarin de groot waren van gestalte en voorzien van

mammoet(Elephasyrimigenius),derhinöceros sabelvormige beenen en een grooten, eenig(Rhinocerosleptorhlnus)en anderereedslang
uitgestorvene dierentegeljk met den mensch
Europabewoonden,volgdehet1
b-ofo
vldft
sc/lertl
jdvak,eeneovergangsperiode t0thetrendierentjdvak.Terwjl het klimaat in hetv00rgaande tjdvak gematigd was,bragthetjstjdperk in Europa een hoogen graad van
drooge koude, zoodat demenscheenewjk-

zins prognathen schedel.

Hierop volgdeeen tjdperk,waarin degld-

schers wederom aangroeiden,m= r niet zeû-

veela1s in hetgroote jstjdperk.De Rhône-

gletscher strekte zich uit over hetmeer van
Genève,zonder evenwelhet Jura-gebergte te
bereiken. Op het wegsmelten van deze gletschersvolgdennieuwe,grooteoverstroom ingen,
plaats moest zoeken in holen en grotten,die die haar slib uitspreidden over de meeste

hj aan de wilde dieren betwistte.Defauna laaggelegen landen van Europa.Daarbj vervan het jstjdperk onderscheidt zich vooral dwenen vele diersoorten, maar de mensch
doorhetveelvuldig voorkomen van den holen- nam de wjk naar hoogergelegen oorden,en
beer, den holenleeuw , het rendier e11 den eerst na het verdwjnen derwateren daalde
oer-os (Bison priscus) terwjl 00k de mam- hj wederom afin devlakten.Hiervermenigmoeten de rhinôcerosn0g in Europa leefden. vuldigde het rendier (Cervus tarandus)zich
Bj de geraamten dezer dieren vindt men in z0o sterk,bepaaldeljk in Frankrjk,Duitschzulke holen de sporen vanmenseheljkebe- land, België en Zwitserlandj dat men aan

drjvigheid in ruwe steenen werktuigen.De dit tjdvak den naam van rendierentqdvak
ontdekking van den holenmensch zjn wj in- gegeven heeft.Terwjldemammoet,deholen-

zonderheid verschuldigd aan de nasporingen beer,de holenleeuw en de tweehoarnigeneusvan Dckmerling, Dupont, Lartet, Cltristy, hoorn verdwenen ofallengsuitgeroeidwerden,
Faleoner,I'
raas,.feJ02.
:,Busk,W ankel,./l # vermeerderde hetaantalherten,reeën,paar-

enDawkins.Deholen,gedeelteljka1swoningen den,wilde zwjnen en hazen,en naastdeze
en gedeelteljk a1s begraafplaatsengebezigd, leefden n0g andere dieren,welke nu slechts
bevinden zich meestal in kalkgebergten en

zjn dooruitspoeling ontstaan.Op denbodem
heeft men er gewoonljk drie ofvier lagen
metoverbljfselen van menschenen dierenuit
verschillende tjdperken en onder stalagmieten
bedolven. De beenderen derdieren zjn meerendeels door menschenhand doorm iddelvan
daarbj aanwezige steenen bjlen gespleten;
voorts vindtmen erpjlpunten van vuursteen,
steenschrapers(raclûirs)en ongeglazuurde pot-

op de hooge Alpen of diep in het noorden
worden aangetroFen,zooalsdegems,desteen-

b0k! de eland, de jsvos en de muskus-os.
Ditlshettjdperkdernaareldersvertrekkende
dieren. Eerst vond men stations van toenmaligerendierenlagersinhetzuidenvanFrankrjk (in het da1der Vézère in Perigord,departement Dordogne)? daarna in de departem enten Yienne, Ariege
' ,Charente, Tarn en
Garonne. De aldaar gevonden, meestal uit

endierenhoyensvervaardigdewerktuiren verschervenzonderversierselen.Desteenschragers r
zjn lange stukken steen, slechtsaan eéne raden reeds eenigen kunstzin, doordlen met
zjde bekapten scherp gemaakten gelden als krassen afbeeldingen van som mige dieren op
een kenmerk van dit tjdvak.Totdemerk- deoppervlaktegeschetstzjn.Opxoogenaamde
waardigste vindplaatsen behooren,in België: kommando-staven vindtmen dergeljkeafbeelheth0lvan NauletteaandenoeverderLesse,-

dingen,en op eene plaat,van eenm ammoets-

in Duitsehland:deSchelmengrabenbjRegens- tand vervaardijd, ontwaarde men zelfs de
burgt het Lindenthaler Hyaenahol in 00st- vrjnaauwkeurlgegedaantevaneenmammoet.
Thùr
'ingen, de Balver en andere holen in Voorts vond men dergeljkeoverbljfselen uit
W estfalen en de groote Hohlenfelsin Zwaben, dit tjdvak 00k in Duitschland (W iirtemberg
in M oravië:het Vypoestek-en hetByczis- en Zwaben),Belyi
ë en Zwitserland. Zulke
kala-hol, - in Engeland: het Kentsholen afbeeldingen vandlerenzjnhoogstmerkwaarhetW ookey-luoch bjW ells,- en in Frank- dig, m aar hd is gebleken,datsom mige van

rjk: deholen teMoustier(Dordogne),ChezPoure (Corrèze)?La Martinière(Vienne),La
MèreGrand(San
one-ct-tzoire),Néron(Ardèche),
Les Moulins (Doubs)en Brèches de Genay
(Côte 4'Or).Op sommigeplaatsen vondmen

dezevervalschtzjn.Desteenengereedschagpen vandittjdvak komen we1iswaarmetd1e
van het voorgaande overeen,maarzjn veel
zorgvuldiger bewerkt. M ortillet gaf aan den

vorm der getande pjlspitsen of haxpoenen
a:*
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'
tan dezentjddennaam vanMadelaine-typus.
Desteenen bjlen,pjlspitsen,steenen messen
en steenen 'varen beter bewerkt,de aarden
vaten hebben fraajergedaante,en van beenderen vervaardigde men naainaalden.T0t de
begrAafplaatsen van dit tjdvak behooren de
holen van Frontal bj Furfooz, Mraarin naen
13 geraamten van taerschen ontdekte.
Hettweedeofjongeresteentjdvak(deneolitische periode) geeft getuigenis van een
zachterklimaat,hetwelkop hettegenwoordige
geljkt.Eene verdere wegsmelting der glet-

men netten vervaardigde. T0t de huisdie*en
behooren reeds de hond,de koe,de geiten

het zwjn. De oudste getuigenissen uit dit
tjdvak vindtmen in de klökkenmöddingsof
den keukenafval van eeneDeenschebevolking
van visschers, die alleen den hond a18 huis-

dier kenden,terwjlhun steenengereedschap
op eene geringe ontwikkeling wjst. Men
woonde 0ok n0g we1 in grotten,die in een
vroeger tjdvak t0t verbljf van menschen

hadden gediend, of men groef kunstmatige
holen in den grond,doch bouwde 00k steeschera,alsook overstroomingen hebbenaanlei- nen huizen, welke 0P die der hedendaagding gegeven t0teene veranderingvanluchtge- sche Eskimo's geleken. Voorts had men
aoerasburgten, zooals de Italiaansche terrastel,datzich eerlang in hetdierenrjkenden z
plantengroei openbaart.De mensch begon nu m are's,- alsmedepaalwoningen en meerdor-

zjne steenen gereedschappen te sljpen en te pen of crannoges.W jders worden hier en
poljsten,stichttegehuchten en dorpen,begon h
atarsvto
lkplantingenofstationsvanjagersljt
het land te bebouwenjmaakte enkele dieren de
eentjdperk aangetrolen, inzonderhel;
tam en dreefeenigenhandel.Dochin denaan- in Oostenrjk, Brandenburg en de Lausitzj
vang van ditnieuwe tjdvak bleven grotten alsmede overoude versterkingenj nameljk:
en overhangende rotsen n0g altjd wjkplaat- aarden en steenen wallen, - voorts werksen,bjv.de grotten in hetkalksteengebergte plaatsen, w aar wapens en andere gereedte Pradiéres, Bedeilhac, Labart, Niaux en schappen vervaardigd w erden, oierplaatsen
Fontanel.Hier vord men naastde bewjzen en regtbanken. Eene belangrjke bron voor
van znenscheljke werkzaamheid en naast de kennis van hetsteentjdperk zjn degrasaensehenbeenderen 00k de beenderen van den ven, bj 0ns bekend onder den naam van
oer-os, van een klein rund, van het hert, hunebedden'' en vooral in Drenthe aanwevan hetschaap,van de geit,van deantilope, zig, elders dolm en of cromlech genoemd.

van de gems,van hetzwjn,van den wolf, In zulkebegraafplaatsen werden de ljken of
van den hond,van den das en van de haas.
Van rendierenbeenderen echter wasgeenspoor
meer te ontdekken;derendieren waren reeds
verhuisd nMrhetnoorden en oosten.Desteenen gereedschappen onderscheiddsn zich door
hunne gladheid,doch afbeeldingen van dieren
komen niet langervoor.Intusschen wistmen
niet enkel hoorn en been, maar tegen het

hunne asch bjqezet en daarmede veelal
00k wapens, sleraden en gereedschappen
begraven. Steenen kringen uit dien tjd
werden vermoedeljk ten behoeve der eere-

dienst gebouwd. Veel merkwa
ardigs uit dat
*
tjdvak vindt men voorts 1!1 de veenen van
D enemarken, en daaruit bljktj dathetklimaat in die streken eene groote verandering
einde van dit tjdvak ook steenen bjlen te heeft ondergaan. Men heeft opgemerkt, dat
doorboren. De beginselen der njverheid ver- naaldboomen, eiken en beuken elkanderzjn
toonen zich dan o0k in werkplaatsenywaar opgevolgd. Ook hebben de Skandinavische
geslepen pjlen en getande pjlspitsen van archaeologen de m eening geopperd, dat het
vuursteenwerdenvervaardigd,zooalsteGrand- volk van hetsteentjdvakhoogstwaarschjnljk
Pressignytlndre-et.Loire),Camp-Barleettoise), overw onnen en uitgeroeid isdoor een uitAzië
Londinières (Seine fnférieure) en in Belgib' naarhetnoordenoprukkendvolkyhetwelkopeen
te Spiènnes(Bergen).In dievoorwerpen ont- hoogeren trap van ontw ikkeling stond en zich
w aart m en de ongemeene behendigheid van van bronzen wapensbediende.Anderen,vooral
den vervaardiger.De celtofkelt a1s trofelof Lindensckmit, zjn daarentegen van oordeel,
wig in hout ofhoorn vastgemaaktofa1sbt
jl dat er langzamerhand een ruilhandel is ontgebezigdjis metdemessen,zagen,scbrapers, staan met de meer zuideljk wonende stamboren, koornkneuzers, sljpstefmen, pjl-en men en datdaardoor de bronzen voorwerpen
lanspunten het eigenaardig werktuig van dit naar het noorden zjn gebragt. Zelfs heeft
tjdvak. Als grondstof dienden, behalve de men de handelswegen,waarlangsuithetnoorvuursteen, 00k gneis, kiezellei,diofiet, ser- den barnsteen, uit het zuiden daarentegen

pentjn en vezelkiezel (fbroliet).De hieren nephrietbjlen,glasparels, munten enz.werdaargevonden celten vannephrietzjnv00r- den vervoerd,zoeken aan te wjzen.Lanp
zeker uit het Oosten ingevoerd,daar dit gesteente alleen da'aer voorkomt.Van beenderen
vervaardigde men voortsvischbaken,breipriem enj weversspoelen,speerpunten enz.,en t0t

zamerhand week het gebruik van steenen
voor datvan bronzen gereedschappen,en van
deze bediende men zich n0g in Duitschland,

de aarden voorwerpen,uitde vrjehand gemaakt, behoorden potten, bakken,kruiken,
vazen enz.Degebezigdeleem wasmetsteentles,
kalkspaatbroklesen steenkolenstofvermengd,
en de vaten werden metgolvende,evenwjdigenfzigzag-ljnenversierd.Sommigeaarden
voorwerpen geven bljk,datmen in dien tjd

ljke bewoners van Europa in hetnieuwere
steentjdperk behoorden,hebben onderzoekers
zooals V/chow (pD'
le Urbevölkerung von
Europa,1874''), k
bkhaafâausen,X0k6r, A'
1
'd
en Rûtimel
jer, Rölder, Wrpcl, Qsatrefagen,

toen debewerking van jzerbekend was.

Op de vraag,t0t welk ras de oorapronke-

Hamy en Bu keen zeerverschillend antwoord
vlas begon te spinnen en te weven,en dat gegeven.De schedelsuitde veenen van Dene-
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marken, Pommeren en Mecklenburg behooren volgens Virekow t0t een raB, hetwelk
veel overeenkomstheeft metdatder Basken.
Dezelaatsten worden gerekendtûtdeBerbers,
die 00k nu n0g in het Atlasgebergte gevestigd

ztjn en welligt,overdeStraatvau Gibraltar

trekkend,zieh eerst in het zuiden en daarna
ixl het nnorden van Europa hebben verspreid

en hier werden tegengehouden door de uit
Azië afkomstige Flnnen en Mongolen.Later

trok hetCeltischeofGaelische rasinden tjd

der Assyrische oûrlogen uitMedië naar Midden-Europa en bragt er zoowel de Basken
a1s de Finnen t0t onderwerping. Uit eene

ve
Crmenqing van dezedrierassenontstondhet
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len aan KaeelJ,koning van Engeland,trok

naar Londen en vondin dien V:rateen jverigen beschermer.Men vindtschilderjen van
dezen kunstenaar te Weenen, Berljn en
Miinchen.
Steenwinkel(Jan)een Nederlan4sch letterkundige, geboren te Rotterdan den 3den
Junj 1754,studeerde en promoveeriein de
reqten en leefdet0t1795 ambteloos,eerstte
Lelden,daarna in Brabant en eindeljk te
Harderwjk.Hierwerd hjlidvanhetBtedeljk
bestuur,in 1811 vrederegter,en overleed den
zosten Mei1812.Hj legdezich vooralt0eop
de NederlandBchetaalen letterkunde en gafin
1784 en1785met& A.OIùlefden sspieghel

eltiberlsch-Finsehevolk,datin den tjdder Historiael' van Maerlant met taal- en 0u4-

Romeinen Europa bewoonde en in hetzuiden
door laatstgenoemden en in het noorden gedeelteljk doorde Slawen,Gothen enz.overwonnen werd.
O0k thansbevinden zichn0gonderscheidene
vol
ken
oprkden ontwikkelingstrap van let
s
tee
ntjdpe
vooralin Polynésië.De steenen

heidkundigeaanteekeningen inhetlicht.VoortB
leverden die beide geleerden pTaalkundige
Mengelingen''onderdentitel:pluinguaepatriae
excolendo amore'*.De omwenteling van 1787
maakte een einde aan de verdere uitgave en

deed hem verhuizen naarAntwerpen.Inzjne
laatste levensjaren hield hj zich bezig met
hetschrjvenvan eenpl
listorisch-biographisch
woordenboek''.O0k leverdehjnog:pDe HuisleeraarderNederlandscheburgerj (1784)'',De politieke nalezer van oude en nieuwe
stukken (30 Odober1781- 12Maart1785)'',enpDePraatvaar(l784l'.onderscheidenehandschriften van Steenwinkelzjnin hetbezitvan
de Maatsehappj van Nederlandsche Letter-

bjlis n0g altjd hetwapen en hetwerktuig
der W ilden. O0k de half-beschaafde volken
hebben vermoedeljk een steentjdperkgekend.
In de ethnograpbische muséa immers vindt
men steenen bklen uitHindostan,uitJapan,
uitBirmaenz.,afkomstig van deoorspronkeljke bewoners van genoemde landen,en de
moundsin Amerikagevendesgeljksgetuigenis
van een steentjdperk dervoormal
igeinboor- kunde teLeiden.
lingen.Zie voorts onder Mensch en MenseltenC@##O .

Steenzaad,zie Lltkospermum.
Steeple-chase of kerktoren.rennen is de

Steenwkk,een klein maar bevalliq ge- naam van een wedren,waarbjeenkerktoren
legen stadle in de Nederlandsche provlncie of een dergeljk gevaarte alseindpaalisaanOverjssel,aan de Steenwjker-A ,den straat- gewezen,dien men over hekken en hlgen,
weg en den spcûrweg van Leeuwarden naar
Meppel, bezit twee Hervormde kerken,eene
R. Katholieke kerk,eene kerk derDoopsgezinden, eene der Oud-Hervormden en eene

Sqnagoge, verschilleude scholen,eenice fabmeken en ruim 3000 zielen.In 1580 werd

slooten en beken het eerstzoekt te berelken.
Tegenwoordig geeft men dien naam veelal

aan een rid methindernissen,hetzj doorde
natuur gevormd ofknnstmatig aangebragt.
Stéfanus,zie Ste
'
pl
tanws.

SteFens (Henrich), een verdiengteljk

dit stadle door kennenberg belegerd, maar wjsgeer, njtuurkenner en dichter,geboren

Goor Johan 4,1. den Corylfdayperverdedigd

totdat er ontzet opdaagde. Nlettemin w erd

hetin 1582doordeSpanlaardenbjverrassing

ingenomen, doch in 1592 doorprins M anrits

heroverd.In 1672 eindeljk waszj eenigen
tjd in handen derMunsterschen.
Steenwkk (Hendrikvan),eenverdiensteljk Nederlandseh schilder,geboren te Steenwjk omstreeks het Jaar 1550, was een

den Qden Mel1773teStavangerin Noorwegen,
Btudeerde te Kopenhagen in de natuurkunde9
deed daarop eene reis door Noorw egen,hield

in 1796 te Kiel wetenschappeljke voorlezingen over natuurkunde en begaf zieh in het

volgendeJaar naar Jena,waar hj een aanhanger werddernatuurljkewjsbegeertevan
Sel
telling.In 1800begafhjzichnaarFrei
berg,
waar hj de toegenegenheid verwierf van

leerling van Hans Tietf- cl de Frl: en Werner en mGeognostisch-geoloqische Aufschilderde vooralkerken en monumentalege-

sëtze (1810)''bewerkte.Dezebrelddehljverbouwen,- voorts:zalen,toonéelen bj fak- volgens uit in zi
jn pHandbuch der Oryktokellicht enz. Hj overleed in 1603 of1604, Fnosia(1811- 182k,4 d1n)''
.Nazjnteruqkeer
en zonwel in de muséa te Amsterdam en te ln Denemarken in 1802hieldhj voorlezlngen
'sGravenhage a1:in die te Dresden)W eenen, aan de universiteittr Kopenhagen,maarverKopenhagen enz.vindtmen stukkenvanzjne trok in 1804 a1shpogleeraarnaarHallo,waar
hand. - Zjn zoon, die denzelfden naam hj de pGrundziige der philosophischen Nadroeg en gebnren waB in 1589, werd een turwi
ssenschaft (1806)''in het lichtgaf,en
leerling van Neefg,maar trad in de voetstap- in 1811 naar Breslau.In 1813 nam hjvrjpen van zjn vader.Geruimen tjd was hj willigdeelaandenbevrjdingsoorlog en bleef
werkzaam te Antwerpen,en zi
jne stukken in do gelederen t0t aan de eerste inneming
werden gestoleerd met iguren van .
Breugl-l, van Parjs.Na het sluiten van 4en vrede
van TlI#,:., 8talbent,Poelenburyà twp Bassen keerde hj naar zjn académischen leeratoel
enz.Later werd hj doorvan Dpcà aanbevo- te Breslau terug, M nva&rdde in 1831 eene
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dergeljke betrekking teBerljn,en overleed
aldaarden 13denFebruarj 1845.Hjbehoorde
totdevertegenwoordigeravandebespiegelende
rigting op het gebied der aardrjkskunde,
maar nam tevens jverig deelin debelangrjkste vraagstukken van zjn tjd, zooals
onderanderen bljktuitzjn vlugchrift:rW ie
ich wieder Lutheraner wurde (1831)''.Van
zjne natuurkundige geschritten vermelden
wj
n0g zjne pAnthropologie(1824,2d1n)''
;
van zjne overige werken: pcaricaturen
desHeiligsten (1819-1821,2 d1n)'',- pvon
derfalschenTheologieund dem wahren Glauben
(182442de druk 1831)'',- pchristliche Religionsphilosophie (1829,2 dln)''
,- en van
zjne novellen; pDie Familien Walseth und
Leith (1827; 3de druk 1837,5 dln)'',- en
Die vier Norweger (1828;Qde druk 1837,
6 dln)''.O0k gaf hj eenelevensbeschrjving
uitvan zich zelven onderden titel:pW asich

erlebte (1840- 1845, 10 dln;2dedruk 1844-

1846).Eindeljk verschenen nazjn doodzjne
NachgelasseneSchriften (1846)''.
SteFenhagen (Emil Julius Hugo),een
verdiensteljk regtsgeleerde en letterkundigej
geboren den 23sten Augustus 1838 te Goldap
in Oost-pruissen, studeerde te Köuigsberg in
de regten en vestigde zich in 1865 aldaarals

ten vermelden wj: pFriedrich, graf v0n
Geiler v0n Kaisersberg,mitBriefen (1854)''
j
rBisschof Peter von Richarz (1856)'',en pDas Bisthl
lm Augsburg, historisch un4
statistisch beschrieben (1861 enz. 3 dln)''.
Zjne geleerdheid,vroomheiden zachtmoedip
heid gaven hem aanspraak op eene hooge
kerkeljke waardigheid, zoodat de Kaning,
na het overljden van Deherr, hem in 1878
Zollern, bischof v0n Augsburg,und Johann

t0t aartsbisschop van Miinchen-Freising be-

noemdy.
Steln.onderdezen naam vermelden wj:
Cl
tartotte rp> Dtein, welke door hare be-

trekkinsmet Götkeeenemerkwaardigeplaata
beslaat ln de geschiedenisderDnitscheletter-

kunde.Zj werd geboren denQsstenDecember
1742 te W eimar, was de dochter van den
Hofmaarschalk vondc/
zcr#fentradalsHofdame

van hertogin Amalia in 1764 inhethuweljk
met den stalmeester non &dG.Zj waseene
dweepzieke aanbidster van Götlte,leeyde hem
persoonljk kennen in November1775enwist,
hoewelmoeder van 7kinderen,zjnevurige
liefde te verwerven. Deze betrekking evenwelverqaauwde bj de toenemende eischen
van Ckarlotte en eindigde na den terugkeer
van GötkeuitItalië(1788)zelfsmeteenetjdeljke vriendschapsbreuk, zooals op eene
smarteljkewjzebljktin hettreurspel:pDid0'',in1794 door Charlottegedicht.Zj overleed teW eimarden 6den Januarj 1827.Een

privaatdocent.In 1867 begaf hj zich naar
Athene, om op last der universiteit aldaar
denationaleboekerjin ordetebrengen.Toen
hj in 1870 uitGriekenlandterugkeerdejwerd
hj stadsbibliothecaris te Dantzig,in 1871 eervol gedenkteeken voor Cltaçlotte vormen:
custos aan de bibliotheek te Königsberg,in Goethe'
s Briefe an Frau von Stein aus den
1872 secretaris van het bestuurderboekerj Jahren 1776- 1820(1848- 1851,3 d1n)'#.
te Göttingen en in 1875 directeur van de
HeinricltFde#rïcAKarl,vrjheernontvfels,
universiteitsbibliotheek te Kiel. Reeds als een uitgtekend Duitsch staatsman, geboren
student gafhj uitdehandschriften te Königs- den 26stec October 1757 te Nassau aan Qe
berg in het lieht: pBeitrâge zu von Savigny's

Lahn uit een aanzienljk geslacht. Hj stualter (1859; 2de druk 1861)'' en den door wetenschappen, was daarop een Jaar werkhem ontdekten oorspronkeljken tekst van zaam bj het Rjkskamergerigt te W etzlar,
Geschichte des römischen Rechtsim Mittel- deerde te Göttingen in de regten en staats-

rDe sum maria cognitione'' van Johannes ondernam vervolgens eene rels door een geFà6olus (1859).Voortsleverdehj meerdan deelte van Europa, trad toen in Pruissische
éénmerkwaardiqencctâlogus,eenebeschrjving staatsdienst, en zag zich in 1780 benoemd
van'de oud-Dùltsche handschriften in dekoe- tot 1id der mt
inendirectie te W etter in het

kerjen te Königsberg,opstellen in verschillende tjdschriften,alsmede;pDeineditoJuris
germanid monumento (1863.
1'',- pDie neun
Biicher Magdeburger Rechts (1865)'', - en
utsche Rechtsquellen in Preuszen (1875)''.
pDe

graafschap Mark.In 1784werd hj belastmet
het opperbestuur der mjnen te W estfalen.
Voorts bekleedde hj n0g anderebelangrjke
posten en vertrok in October1804naarBerljn
a1sministervanaccjnsen enz.In die betrekIn 1877 werd hem door de Académie te W ee- king bevorderde hj deopheëng derbinnennen eene critische bewerking opgedragen der landschetollen in Pruissen,stichtte hetstatis-

tiek bureau en bragt ten gerieve van den
glo8saria van den slsachsenspiegel''.
Stelchele (Ant0n),aartsbisschopvanMi
in- handel papiQren geld in omloop.Vruchteloos
chen-Freising, geboren den 22sten Januarj echter waren zjne pogingen om den Koning
1816 teW ertinqen in Zwaben,bezochthet reedstoen over te halen t0teenekrachtigeen
gymnasium teDlllingen,studeerdeteMi
inchen waardige politiek.Toen hj in Januarj 1807
lndegodgeleerdheid,werdin 1838kajellaan, zjneintredein hetnieuweministérieafhankein 1841 domvicaris te Augsburg, ln 1844 ljk stelde van belangrjkehervormingeninhet
geesteljk raadsheer en secretarls van den bestuur, ontving hj zjn ontslag. Na den
bisschop van Auggburg, in 1847 domcapitu- Vrede van Tilsit(Ju1j 1807)riep de Koning
laris en in 1873domproost.Sehierinklooster- hem echterterug en belastto hem als eersteljke afzondering zjnedagen sljtend,wjdde minister met de vernieuwing derstaatsinriqhj zich aan de wetenschap,inzonderheid aan ting. Het was het voornemen van ron tgfell
de kerkgeschiedenis en ontving eersllalve in hetpolitiek leven bj hetvolk op tewekken

1870 van de theologischefaculteitteMiinchen

door hette doen deelnemen aan hetregérings-

de Octoralewaardigheii.Van zjnegeschrifu beleid, de volksklassen van hare middenl

STEIN.

eeuwsche boejen te bevrjden en eenevrje,
krachtige burgerj te seheppen. De wjze,
wurop hj datvoornemen zochttevolvoeren,
getuigt van zjn echt.Duitschen geestenvan
zjn staatsmansbeleid. In September 1807
aanvaardde hj zjne betrekking, en reeds
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met de uitgave der ,Monumenta Germaniae
historica'', waarvoûr eon dfeil zelfveelha4

bjeenyebragt.Daarhj van de zjdederreglring ln NasBaq gedurig onaangenaamheden
ondervond, vertrok hj naar zjn landgoe;

Kappenberg in W estfalen. Na de invoering
den 9den Odober verscheen het besluitom- van Provinciale Staten in Pruissen (1823)zag
trenthetvrje gebruik van den grondeigendom hj zich t0tafgevaardigdenaar den Landdag
en de persoonljke regten van den eigenaar. in W estfalen gekozcn en door den Koning
Eene andere wet bezorgde aan de gebruikers t0tLanddagsmaarschalk benoemd.O0k leidde
van domeinlanden den eigendom van deze. hjdeberaadslagingenderEvangelischeSynode
Zjne verordening omtrent de steden van 19 in W estfalen, en in 1827 benoemde de K0November 1808 vormt thansn0g den grond- ning hem t0t staatsraad.Hj overleed den

slag der gemeentewet in Pruissen.W jders 29stenJunj 1835 teKappenbergalsdelaatste
bragt hj met Doharnhorst eene algemeene manneljke telg van zp
-n geslacht.In 1872
volkswapening t0t stand.Daarenboven zorgde

verrees op den burgt Nassau en in 1874 te

hj, dat de oorlogslasten werden betaald. Berljn een standbeeld te zjner eere.Zjne
Naauweljks echter had hj gedurende een Denkschriften iiber deutsche Verfassungen''
Jaar zjn ambt bekleed,toen een bevelvan zjn in 1848 doorPertzuitgegeven,en zjne
Napoleon 1, die in een onderschepten brief rBriefean den Freiherrn vonGagern(1813aan den vorst von W ittgenstein gelezen had, 1831)'
'in 1833 dqor genoemden vrjheer.
dat von S/eïs de hoop koesterde, dat men
Lorenz non Sfdzl,een verdiensteljk staat-

eerlang het Fransche Juk zûu afschudden,
hem noodzaakte, zjn ambtneder teleggen
en als balling ztln vaderland teverlaten.Vo'ôr
zjn vertrek echter deelde hj de beginselen
van zjn regéringsbeleidmedeineenge%chrift,

huishoudkundlge.HjwerdgeborenteEekernKielen teJenain dewjsbegeerteen regten,

förde den 15den November 1813,studeerdete
vestigde zich a1s privaatdocent te Kiel en

werd er in 1846 hoogleeraar.Daar hj het

dat onder den titelvan: l,stein's politisches regt der Hertogdommen tegen de Deensche
Testament'' eene groote vermaaxdheid ver- Regéri
nq handhaafde en medewerkte t0thet
kreeg. Door de regéring van W estfalen ver- uitvaardlgen van de pMemorie'' der negen
volgd en van zjne goederen beroofd,begaf hoogleeraren te Kiel over deze aangelegen-

hj zich naarOostenrpk,waarhj bjafwisse- heid, ontving hj in 1852 zjn ontslag.Hj
ling in Briinn en Trogpau,en ten laatstete volgde in 1855 een beroep a1s hoogleeraar
Praag zjn verbljf hleld.Toen hj gevaar naar W eenen en is na dien tjd steeds a1liep, dat op zjne uitlevering zol
l worden daar werkzaam geweest.Van zjne talrjke
aangedrongen,begafhj zich in Mei1812 op geschriften vermelden wj:pDer Socialismus
uitnoodiging van keizer Aleœander 1 naar

und Communismus des heatigen FrankreieN

Petersburg.00k dâârbevorderdehjdoorzjn (1842,zûe dxuk 1847)/', - pDie socialisti-

invloed op den Keizer, alsmede door eene sche und communi
stische Bewequngen seit
uitgebxeide briefwisseling het ontstaan van der dritten Französischen Revolutlon (1848)''j
een Russisch-Duitsch legioen en den algemee- - pGescbichte der socialen Bewegung in
nen opstand tegen Napoleon 1. Na de cata- Frankreich v0n 1789 bis auf unsere Tage

strophe van 1812 keerdehj metden Keizer (1850, 3 dln)'', - oGeschichte des frannaar Duitscbland terug en werd benoemd tot zösischen Strafrechts(1817)'',- psystem der

voorzittervan een R ussisch-pruissischen Raad Staatswissenscbaften (1847- 1857, 2 dln)'',
van bestuurvoordeDuitscheaangelegenheden, - ptaehrbuch der Volkswirtschaft(1858,Qde

doch zjne kracht was in die betrekking te druk 1858)'', - oluehrbuch der Finanzwirtveel aan banden gelegd.Toen voorts na den schaft (1858,3de druk 1875)'',- rDieLehre
volkerenslag bj Leipzig eene centrale com- v0m Heerwesen (1874)'',- en vooral:pver-

missie van beheer benoem d werd voor alle waltungslehre(1865- 1868,1d1
n)'',- voorts:
door de Verbondene Mogendheden in bezit lHandbuch der Verwaltungslehre (187042de
genomene landen,aanvaardde ron ag/eis daar- druk (1876)'',- ozurEisenbahnrechtsbildung
van het voorzitterschap en maakte zich door (1872)'', - TlDie Frau aufdem Gebiete der

een krachtig binnenlandsch bestuur en door Nationalökonomie (187545dedruk 1874)'' eene spoedlge leqerorganisatie verdiensteljk en rGesenwartund Zukunftder Rechts-und

Jegens geheelDultschland.Het CentraalBe- Staatswlssenschaft Deutschlands(1816)'1.
stuur volgde het leger der Gealliëerden naar
Christian Gof///ied Danéël d/dioz,een verParjs. Vandaar vertrok '
ppAl Steln in Junj diensteljkaardrjkskundige,geborenteLeiqzig
1814wederom naarBerljnenbegafzichvervol- den 14denOctober1771.Hjstudeerdeinzjne
gens naarhetCongrèste W eenen.Hierechter geboortestad) legde zich maetjvert0eop de
toefde hj slechts korten tjd,daarhetwerk geographie en vverd in 1795 leeraar agn e:n
der reactie hem walgde, en keerde t0t het gymnasium te Bexljnt waar jjP
** den 14*en
ambteloos leven terug.Des zomershield hj Jultj 1830 overleed.Htlheefteen aantalvoordoorgaans zjn verbljf op zjne goederen in treleljke aarbrjkskundige werken geleverd,
Nassau,des winterste FrankfortaandeMain, zooals: pllandbuch der Geographie und Sta-

waar in Januarj 1819 onderzjn voorzitter- tiBtik (1809, 3 dln; 64e druk 1833- 1834,
schap de vereeniging voordealoudegeschiede- op nieuw bewerkt door Wappaewn, 1852)'',
pi: van Duitschlan; ontstond en zich bel@stto
GYgraphio fiir Schule un4 Han: (26ste
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druk, 1868)'',- pGeographiefirReal-und te Heubach de kapllvan den vorstl)x Löm- Biirgerschulen (Qdedruk 1818)''
,- pGeogra- ldr# met fre3co's en versierselen beschilderd
phisch-statistisch Zeitungs-, Post-und Comp- had, zag hj zich in 1875 belast met het
t
oirlexicon (zde druk, 1818-1821,8 dln)'', leveren van monumentale schilderjen in den
chte (3dedruk, Munster te Straatsburg. Hj schilderde 00k
pHandbuch der Naturgeschi
1829,2 dln)'',- pReisen nach den vorziig- onderscheidene stukken in olieverf en islid
ligsten Hauptstâdtenv0nMitteleuropa(1827- vanvelschillende académiën.
1829,7 dlnl''- en pNeuesAtlasderganzen Stelnm etz (Kar1Friedrichvon),eenPruissisch generaal-veldmaarschalk9 geboren den
Erde(1814,Qdedrukj1868)''.
Steinheil(KarlAugust),een hoogstver- 27sten December 1796 te Eisenach, ontving
diensteljk natuurkundige,qeboren den 12den zjne opvoeding op demilitaireschool,werd
October 1801 te Rn'
ppoltswellerin den Elzas, in 1813 luitenant,nam in daten hetvolgende

s
tudeerde te Erlangen in de reqten,voorts Jaar deelaan verschillende qevechten,werd
te Oöttingen en te Königsberg ln de sterre-

bjherhaling gewond enverwlerfhetIlzeren
kundeyvestigdezichin 1825opzjnvaderljk Kruis.W eldra klom hj op en werd in 1839
landgoed tePerlachseck,waar hj zich olile- maloor. Gedurende den barricadenoorlog te
diç hield metnatuur- en sterrekundige stu- Berljn (18 Maart1848)voerdehjbevelover
dien, en werd in 1832 hoogleeraar in de
wis- en natuurkunde aan de unïversiteit te

het tweede regiment infanterie en vertrok

daarmede naar Sleeswjk,doch werd in OeMiinchen.In 1844 zag ht
j zich door de regé- tober van dat jaar kommandant van Branring te Napels benoemd t0t regeling van het denburg.In 1851 werd hj kolonel,in 1854

stelselvan maten en qewigten.In 1849werd kommandant van Magdeburg en generaalhj a1shoofdderafdeellngvoortelegraphiever- majoor,in 1858 lultenant-generaalenin 1862
bonden aan hetministé*le van Koophandelin

generaal en chefvan het2de korpajin 1864

oostenrjk, bragteen volledig telegraafstelsel van het 5de korps en generaalder infanterie.

t0t stand vooralle Kroonlanden enbevorderde

Aan het hoofd van laatstgenoemd korpsbe-

de stichting van eeneDnitsch-oostenrjksche haalde hj den 27stenJunj 1866 de overwinvereeniging voortèleglaphie.In 1851regelde ning bj Nachod, den 28sten bj Skalitz en
hj hettelegraphisch verkeerin Zwitserland, den 29sten bj Schweinssch:delen veroverde
en vertrok in 1852 alstechnisch adviseur van 2 Oostenrjkschevaandels,3 standaarden,11
hetministérie van KoophandelnaarMi
inchen. stukken geschut en omstreekg 6000 gevange00k deed hj er eene optisch-astronomische nen.Hj werdbeloond metde Ordevan den
inrigting verrjzen, waar voortreFeljke in- Zwarten Adelaar en met eene dotatie,en in
strumentenwerdenvervaardigd.Dteinheilwordt 1867 afgevaardigd naar den Dnitschen Rjksdag.In 1870 zag hj zich belastmethet0pbeschouwd a18 de wetenschappeljke çrond- pe
rkommando van deeerstearmee,dochkwam
leggerderelectromagnetischetelegraphle;hj
ontdekte de grondgeleiding,vondt de galva- wegenszjneigenzinnigkaraktergeduriginbotnische klokken uit,vervaardigdeeenvernuftig
tlitgedachten pyroscoop,alsmede deeersteDaguerrotypen in D uitschland,maakte dewetten
bekend der galvanoplastiek,bedacht een centrifugaalwerpgeschutenverschillendeoptische
instrumenten, en overleed te M iinchen den
14den September 1870.

Steinle (JohannEduard),een verdienste1jk schilderj geboren te W eenen den zden
Julj 1810, was een leerling der Académie
aldaar en vertoefde van 1828 t0t 1834 te
Rome,waar hj zichoefendeonderdeleiding
van Overbeek. Na dien tjd woonde hj met

sing metden aanvoerdervan de tweedearmee
over kwartieren en m arschrouten en metnon

Moltkeoverdeoperatiënvanzjnearmee,welke
hj in strjd metdenwilvan dezen uitsteldej
zoodat den 6den Augustus het gevecht van
Spicheren plaats greep, waardoor het oor-

spronkeljk plan van von Moltke verjdeld
werd.In den slag bj Gravelotte opereerde
hj x00 onhandig,datdeoverwinningbjkans
aan deDuitscherswasontglipt.Dientengevolge

werd Steénmetzvan zjn kommandoonthevrn
en onderdebevelengegl
aatstvan prinsFr%et
fdc/z Karl, en daar htlzich in deze betrek-

eenige tusschenpoozen te Frankfort aan de king o0k nibtwilde voegen,zond men hem
Main en werd er in 1850 eerste professor als gouverneur-generaal naar de provinciën
aan het Stxdelsch Instituut.In 1839 leverde Posen en Silézië, Bj herhaling vroeg hj
hj:pDe worstelingvanJacobmetdenEngel''. zjn ontslag, hetwelk hem echternietwerd
Meesterljk zjn voorts zjne ,rMadonna met verleend zonder dat de Koning hem wegens
het kind''en zjnepleanne d'Arctepaard''. langdurige dienst totveldmaarschalk-generaal

In 1838 schilderdehjfresco'
sin hetkasteel benoemde.Daarop woonde hj te Gorlitzin

Rheineck en vervolgens in het koor van den Neder-silézië,en overleed den 4den Augustus
D0m te Keulen.In 1844 szhilderdehj in de 1877 te Bad Landeck.
Keizerszaal te Frankfort: usalomon's eerste
Steinthal (Heymann),een verdiensteljk
regt'',en in 1857maaktehj meteenigeleer- taalkundige, geboren den 16den Mei 1823 te
lingen toebereidselen t0thet begchilderen van Gröbzig in Anhalt,studeerde teBerljnin de
de Aegidiuskerk te Munster.Van 1860- 1863 wjsbegeerte en lrtteren en vesti
gde zich in
hield hj zich bezig met het schilderen der 1850 aldaaralsprlvaatdocentin de algemeene
fresco's van het trapportaal in het mtlséum taalkunde en fabelleer. Om zich in de ChiW allraf-Richartz te Keulen en van 1865néschetaalteoefenen,begafhjzich in 1852
beschilderen vanzeven koornissen naar Parjs, vertoefde er t0t 1853,en werd
3
8
6
6
me
t
h
e
t
m de nieuwe Mayia-kerk te Aken.Nadathj in 1863 hoogleeraarindealgemeenekalkunde
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Stekelvarken (
Hystrix Z.) iB de nMm

XDcr UrBprung der Sprache in Zusammenhang eenerf
amilievan Knaagdim'
en(Rndentia).Zj
mit den letzten Fragen alles W issens (18514 bezitten grootesnjtanden,waarvan de voor-

3de druk 1817)/',- rKlassifkation der Spra- sten gewoonljk gekleurd,maarnooitgegrnef;
chen, dargestellt als die Entwickelung der zjn,en in elke kaak aan weêrgzjden 4 kieSprachidee (1850)', - pcharactexistik der zen.Hunne huid ismetharen endaartusschen
hauptsâchliebsten Typen des Sprachbaues met scherpe stekels bezet.Aan de voorpooten

(1860/',- oDie Entwickelung der Sehrift hebben zj 4 teenen en een wratachtig duim(1852)'!- !Grammatik.Logik,Psychologie, pje, en aan de aehterpooten 4 of 5 teenen.
ihxe Prlnciplen und ihri
l Verhâltnisse zu ein- Zj leven in de warmelanden van deOude
ander(1858)'',- r,tl'
eschichtederSprachwis- en Nieuwe W erelden voeden zich metvruchsenschaftbeidenGrietshenundRömern (1863)'', tena bladeren,bloemknoppen en schors.S0m-

sch
sDie Mande-Negersprachen, psychologi

mige soorten hebben een korten staart en

un; phonetisch betrachtet (1867)'', - en leven in den grond,zooal: hetW- oz&ck nterAbrisz der Sprachwissenschaft (1871)''.Met kelvarken (H.cristata Z,
, zie bjgaande afLau-n geeft hj het pzeitschrift fir Vö1- beelding),in Italië en Spanle en o0k in het

kerpsychologie und Sprachwissenschaft'' in noorden van Afrika te vinden. Het wordt
het licht.
6-71,/
: Ned. palm lang, heeft een dik ljf,
Stekelbaars (Gasterosteus)isdenaam van lange borstelharen a1s eene kuif np hetaeheen visschengeglachtuitde familie der 8child- terhoofd en in den nek, en lange,zwaTt en
wangigen en uit de afdeeling der Stekelvin- wit geringde stekels op den rug en in de

nigen.Bj devis-

zjden.Dieatekels

schen van dit gezjn wegenshunne
slacht is het onligtheid en veerderoogbeenmethet
kracht zeer ge.
voorste kieuwdekschikt t0t pennese1 verbonden en
houderB.De Btaart
vormt alzoo een
is met kortere,
wangbedekkend
holle,hoornacbtige
schild. De rugvin
Pdpleabezet,welis in het voorste
ke bj de Jonge
gedeeltevervangen
dieren gesloten
door alleenstaande
zjn. De stekels
stekels.Hunne kamaken bjhet100ken zjnmetBcherpen van het dier
pe tanden bezet,
een rammelendgemaar hun geheluid.Hetwoontin
Het stekelvarken.
melte is 0DgeWaholen onder den
pend. In het
grond en yerlaat
kieuw vlies vindt men drie stralen.De buik- deze alleen des nachts om voedselte zoeken.
vinnen bestaan uitstekels, die in een schild Er zjn ook Boorten,die op de boomenleven,

zjn ingeplant,en de staart-en borstvinnen zooals het Amerikaansche stekelvarken (H.
zjn afgerond.Eene soort van dit geslacht pxehensilis).
(G. aeuleatus L.) komt voor in nagenoeg al Stekelzaad ,zie Ana riscus.
Stelkunst.zie A lge&ra.
dewateren vyn onsVaderland.
Stekelhm digen (Echinodermata) is de
Stella (Jacques), een beroemd Fransch
naam eener klasse van dic i;n,welke m et de ychi
lder,geboren teLyon in 1596,reiBde op
Acalephae (Koplooze weekdieren)de afdeeling twintigjarlgen leeftjd naar Italië en genoot
der Straaldieren (Radiata) van Lamarek uit- aldaar de gunstvan Cosimo 48 Medx te F10maken.Zj hebben doorgaansef
m vjfstraligen rence.Daarna werd hj teRomemetwelwilbouw , een Bter-,bol-, cylindervormig of plat lendheid bejegend door Pou8.
6n,verwierfer
ligchaam ,eene kalkachtige,vaak stekelsdra- den naam van een bekwaam kunstenaar en
gende opperhuid,een afzonderljk darmkanaal uitstekend burger, zoodat hem de sleutel:

en vaatstelsel,alsm edeeen zenuastelsel.Hun van eene der st
adspoorten werdrn toeverhoofdkenmerk is gelegen in een eigenaardig trouwd, m aar ger
aakte daardoor ln ongelesfelsel van watervaten en in daarmede ver- genheid en werd zelfb in de gevangeni: ge-

bonden ambulacrale pootles. Doorgaans zjn worpen.Hier teekende hj metkrjtop den
zj éénslachtig, en hunne ontwikkeling ge- muur en had hetvoorregt,dateerlang zjne
schiedtdoor eene zeer zamengestelde gedaan- onschuld aan het licht kwam.Daarop brgaf
tewisBeling. Allen leven in zee,hebben eene hj zich in 1634 metden markies& CrhW
langzame?kruipendebeweging en vpeden zich naar Parjs en werd ervoorgesteld aan deq
met zeedleren, vooralmet weekdieren,doch Kardinaalen den Koning.Dezebenoemdehem
o0k welmetwierplanten.Alleen de gestaelde t0t Hofschilder met een Jaargel; van 1000

hursterren (Crinoïdea) missen eenevrjebe- francs. Nu schilderdehj hetportretvan & weging. Reeds in zeer oude vormingen vindt dewnk XIF als dauphjn en vervurdigde
men fossiele stekelhuidigen.Men verz
leelt hen eenige stukken voor hetKlbinet en de Kapél
in Crinoïdea,ABteroïdea,Echinoïdea ea H010- der Koningin.Zjne winteravonden bee eide
thurioïdea.

jj,** M n eqnige roeksen v:n teekeningen.In
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1645wer;hjridderderOrdevan St.Micbiel
en ovqrleed in 1657.Hj iseen navolger van
Pownsén,en zjne beste gtukken stellen herderljke tafereelen voor.

dieren,welke in vorm en bewerktuiging over-

dus geheel iets anders dan de onderstelling,
welke niet meer is dan een blootgevoelen.
De stelling is de grondslag van de sluitreden,onder de voorwaarde,datin hetdenken
het gedachte zoodanig is alsmen denkt.Elke
positieve stelling kan in eene negatieve wor-

eenig voorwerpwlzenaan,t0twelkeklasse
of orde t0t &velk geslacht oft0t&velke soort

éénkomen en bj tweeslachtigheid geschikt
zjn, de soort in stand te houden.Overeenkomstige soorten vereenigt men totgeslach-

ten,- overeenkomstigegeslachten weder t0t
Stellyria,zie 8terremuur.
Stelllng (Eene)is in de logica eeneuit- familiën oforden,- en deze laatsten w eder
spraak,welke men voor waarheid houdt,en t0t klgssen. De ei
jenaardigekenmerken van

hetgerekendmoetworden.Menverkrjgtalzoo
eengeheel,waariniedervoorwerpzjneplaats

vindt, - een stelsel.- Op het gebied der
natuurkunde heeftmen algemeene wetten op
pen veranderd.- Eene.
ntelliny(positie)noemt den voorgrond geplaatst,tot welke men alle
men voorts de plaatsing van troepen op een verschjnselen kanterugbrengen,enzööwordt
terrein of 00k we1hetterrein zelf.Men 0n- opk aldaar een stelselmatig geheelverkregen.
derscheidt eeneofensieve stel
Steltloopers (Grallatores) vormen eene
ling,Waarmen
troepen vereenigt,om vandaarden vjand aan orde uitde klassedervogels.Zj onderscheite vallen, - eene dfensi
eve stelling,waar den zich door lange scheenen,djen en tar-

men den aanvalvan den vjand afwacht,- sen,terwjlhunne teenen gespleten,gelobd
eeneeentralestelling,op geljken afstandvan ofdoor zwemvliezen vereenigdzjn.Demeesde punten gelegen, tussehen welke men een ten hebben daarenboven eenlangen bek.Velen
gjandeljken aanvalverwachten kan,- eene ztjn hoog op depooten, zooalsdefamingo's

de reigers,- anderen hebben verbazend
Jolk-stellinj,terzjde van de rigting,waarin elannge
bekken, zooals de snippen en de w ul-

4evjandzlch beweegt,- 8neeneversohanste
stelling, wanneer men de sterkte van deze

pen.De meesten van hen leven in de nabjdoor dey aanlegvan verschansingen verhoogt. heid van rivieren of moerassen. Deze orde
Stelhonaat, afgeleid van stellio, eene omvat vjffamiliën, nameljk die der trap-

hagedis, die men ten onregte als vergiftig gansachtigen,plevierachtigen,reigerachtigen,
beschouwde, is in het Romeinsch regt de snipachtigen en waterhoenders.
naam van alle bedrog, dat in hetaangaan
Stem (De)ishetgeluid,hetwelk menschen

van overeenkomsten werd yepleegd en niet en hoogere dieren voortbrengen,wanneerzj
alsmisdrjfgestraft.Btj0nslsstellionaateen de luchtm et eenige krachtdoor hetstrottenzuiver burgerljk misdrjf.Immers men leest hoofd drjven. Dit laatste ismetzjnestemin art.711 van het W etboek van Burgerljke banden en spieren daartoeuitstekendgeschikt,
Eegtstordering:rErbestaatstellionaat:W an- terwjl men door middelvan diedeelen den
neer men een onroerend goed!van hetwelk aard en dehoogtevan hetstemgeluidwjzigen
menweetde eigenaarniettezjn,verkooptof kan.D00r denintrillinggebragtenluchtstroom
door onderzetting verbindt;- wanneer m en voort testuwen langsde deelen,welke boven
metonderzetting (hypotheek)bezwaardegoe- bet strottenhoofd gelegen zjn, nameljk de

deren a1s vrj aanbiedt, ofminder onderzet- keel,de m ond,hetgehemelte,de netlsholte,
tingen opgeeft dan die,metw elke die goede- de tong, de tanden en de lippen en door
ren bezwaard zjn.''- Dit misdrjfkan dus deze deelen op verschillendewjze metdien

nimmeraanleidinq geven t0tcriminéleofcor- luchtstroom in verband te brengen,kan m en
rectionéle vervolglngen;de gevolgen van stel- versehillende klanken doen ontstaan. D00r
lionaat zjn eenvoudig:Dat de schuldenaar, het bezigen van deze klanken is de mensch
die stellionaatgepleegd heeft ten nadeelevan in staat gesteld 0* te spreken,nameljk om
een der schuldeischers, die zich tegen den door eene regelm atige opvolging van de geboedelstand verzet,niettotdien afstandw ordt luiden derstem zjnegedachtenmedetedeelen.
toegelaten,- datljfbdwang daarvoorplaats De organen dermenscheljke stem zjn i? de

heeft,- endatdeschuldenaar,schuldiyver- eerste plaats de werktuigen, die de lucht
klaard aan stellionaat,niett0t derehabilltatie
w ordttoegelaten.
Stelsel noemtmen op hetgebied der bespiegelende wjsbegeerte en der godgeleerdheid een naar vaste beginselen gerangschikt
geheelvan stellingen en leerbegrippen,- en

door het strottenhoofd drjven, nameljk de

longen met de borstkas, - vervolgens het
strottenhoofd, waar de lucht door de stembanden in trilling wordtgebragt,- en einde-

ljk de zooeven reeds genoemde, boven het
strottenhoofd gelegene deelen.De stem wordt

op dat der natuurljke historie eene juiste door de onderste stembanden gevormd, terrangschikking van alle voorwerpen der na- wjlde daarboven gel
egen deelen hetqeluid
tuurj zoodat men een geregeld overzigtkan versterken en daaraan een eigenaardig tlmbre

verkrjgen van hetgeheel.O0k andereweten- geven.Bj het spreken bepaalt zich hetreschappen hebben hare stelsels, en daaronder gister dertoonen doorgaanst0teenhalfoctaaf,

verstaat men dan gewoonljk de beginselen maar geoefende zangers kunnen drie,Ja drie
en wetten!die hare grondslagen uitm aken en en een half octaaf doorloopen. Naar gelang
hare ontwlkkeling beheerschen.Men heeftna- van den hoogsten en laagsten toon,dien eene
tuurljke en kunstmatige stelsels.ln hetplan- stem kan uitbrengen,ontvangtdezeden naam
ten-en dierenrtjk voegtmen gewoonljk eerst van bas, barytow, tenor, alt of sopraan. In

*4e
- Booyten bjélnj namoljk de gewassen of den regel zjn deeerste driemannen-en de
.

STEM- STEMYORK.
laatBte twee vroqwenstemmen. H0e al de
wj-zigingen ontstaan, die men aantreft of
brengen kan in hettimbre der Btem ,is n0g
niet volkomen verklaard.Het is nameljk bekend, dat dezelfde persoon naar willekeur
m et eene heldere ofdoFe stem spreken,met
eene borst- of keelstem zingen kan.De stem

wordtgewoonljk gevormd bjdeuitademing,
ofschoon men 00k bj deinademinggeluiden
kan voortbrengen.Hetzoogenaamdelvikerdbl

g
eschiedtbj inademinq,omdatdedaarbjdoor
de Btembanden in trilllng gebxagte lucht zich
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wordt gehard.Die iguren en letters worden
er in reliéf op geplaatst ot'ingesneden.De
oudste proeven dlerkunstvindtmen in Grie-

kenland.Voortggebrqiktemenbj4eRnmeinen

tegen heteinde der Republiek de stempelpers.

DefraaisteRomeinschemuntenzjnafkomstig
uit den tjd van Auqwst'
us.De overgang van
delaatsteRomeinscheenByzantjnsehemuntea
t0t de Carolingische iszeer geleideljk.De
oirkonden van Keizers en Pausen zjn de
oudste bewjzen van zegelstempels,en sommige van deze zjn rjk versierd en zorgvuldi:

naar de longen spoedten erdoorm edetrilling bewerkt.De munten hadden echtern0glangen
der borstwandenversterktwordt,weshalvehet tjd een ruw voorkomen.Eerst in de 12de
geluid alsdan uit de borstkas komten alzoo eeuw kwam daarin verbetering.De Fransche
een eigenaardigen toon erlangt.
Tournois, de Florentjnsche Leliegulden,de
Stem ler(Georg W llhelm),een verdienste- munten van Venetië en Pisa dragen daarvan

ljk theoloog en predikant,geboren den lsten de bljken,en degouden mtlnten van keizer
Augustus1808teAmsterdam ,alwaari1j ver- Frederik 11 wjzen op eene navolging deran-

volgens zjne opleiding qenoot, werd eerst tieken. Vlaanderen en Brabant hadden in de
predikant bj de gecomblneerde Luthersche
Gemeenten teHoorn,alwaarhjinhethuwe1jk trad met Panline A'
ezlriFffe Kuyper(zie
opdien naam)en laterbjdeHerstold-luutherscheGemeenteteAmsterdam ,waarhjsteeds
met zjn vriend DomelaAiefzzneAl/llz:vooreene
onderlinge toenadering van beide fractiën dier

Kerk jverenbleef.Na zjnemeritaatverzocht
en verkregen tehebben,vestigde hj zich in
1875 metzjn gezin buiten Amsterdam ,eerst

14de eeuw fraaje munten,en Italiëleverde

kanstenaars opj die op dit gebied grooten
roem verw ierven. Er ontstonden scholen ter

beoefening derstempelsnjkunst,enFrankrjk
zocht metItaliëtewedjveren.De medaillea
van Bazin uit àen tjd van Lodewi
jk XTF
Yrordenn0galtjd bewonderd.Bj 0nsbloeide
die kunstvooralin de lideeeuw!deNederlandsche munten en penningen ult dien tjd
zjn dikwjls kunststukken van uitvoerigheid

te Apeldoorn en later te Oosterbeek,voort- en goeden smaak.Van de oudere Vaderland-

durend zjne krachten wjdendeaan zjne lie- sche stempelsnjders noemen wj: Jol
tannen
velingsstudie, de theologie.Behalve door een Zf
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Theologie'', en de vertolking van J.Bonnet's Pieter rJsAbeele,JanBoskam ,JanenM aartrOlymyia Morata (1352) en Dr.K..
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a1B scherpzinnig theologant vooraleen naam ren tjd vermelden wj:Darid rJ> der fellen
door zjne bj het Haagsch Genootschag tot (vaderen z00n))Johan.PM!i.p ran &r Kellenj
verdediging van de Christeljke Godsdlenst Johannes en & P .zgcAolùer.g,M engerjElion
l-e#.
bekroondeprjsverhandelingoverrDewerking en M . C.de Fr'
van den Heiligen Geest(1844),- doorzjne
Stem regt,zie Kiesre-qt.
verhandeling:rHetChristendom vanhetAposStem vork is de naam van een tweetantolisch tjdvak in Palaestina'',geplaatstin de dig, m et een steel voorzien werktuig van
GodgeleerdeBjdragen''voor1851- 1853''- staal,dat,in trilling gebragt,een bepaalden

doorzjngeschrift:plletEvanqelievanJohan- muzikalen toon,gewoonljk a,doethooren.
nes,zjne echtheid,zjn historlschkarakteren Het is in de 18de eeuw door Jokn SAA:,
leerbegrip (1867en 1868,2 dlnl''- en door een Engelsch musicus,uitgevonden en dient
zjn werk: mDe vier Evangeliën, chronolo- bj het stemmen der instrumenten van een
gisch gerangschikt, of het leven van Jezus orkest,om aan deze dezelfde hoogtevantoon
Christus naar volgorde der gebeurtenissen te bezorgen. In vroegeren tjd stemde men
(1873)''.Hj werd ridder der Orde van den deze in den koortoon en in kamertoon,(beh
Nederlandschen Leeuw en1idvanverschillende
geleerde en letterkundige genootschappen.

thans bedient men zich algemeen van laatstgenoemde.Intusschen verschiltde hoogte van
Stem pel noemt men het merk, dat op den kamertoon in de verschillendehoofdsteden
een ot'ander voorw erp is gedrukt,ten einde van 0ns werelddeel, en 0ok in verschillende

daarvan de echtheid te bewjzen en alzoo tjden. In de dagen van Lnlly was hj 11i
iedere vervalsching te voorkomen. Daartoe
worden gouden en zilveren handels-artikelen
gestempeld. O0k brieven worden op de postkantoren gestempeld, om de plaats en den

.

toon lager dan thans.SedertHöndelen Glûck

is hj een heelen toon geklûmmen en seded

M ozart een halven. De eenmaal geBtreepte

a teldein 1788te Parjs409 trillingen in de

tjd van afzendingen aankomstaantewjzen. seconde. - in 1835 aldaar 449, - en in
Voûrts heeftmen stempelsvoor zegelsenz.- 1850 te W eenen en Berljn 442.om hetgestadig klimmen van den toon te belet/n,
Zie
St
0eomkpel
onds
enukuns
rgtampert. (De) is de kunst, hee
ft men in 1834 in Duitschland volgens de
fguren en lettersin stempelste snjden.Hier- bepaling van Delteibler vastgesteld, dat hj
toe bezigt men zacht ataal, hetwelk later 440 trillingen moest tellen, wu rna men in
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1858 te Parjs,op last van Napoleon J een z00 ontstaateen bebladerde l00toftak.W ornieuwen kamertoon (diapason normal) vast- den de stengelleden niet lanser, dan zetten
stelde van 435 trillingen voor bovengemelden zj zich uitln horizontale rigtlng,en de blatoon a.Men heeftdien00keldersaangcnomen, deren schjnen dan uitéôn puntofuitconzooal: te Berljn,teW eenen en teDresden. centrischekringenvoorttekomen,zooalsbjde
VolgensHelmkoltg heeftde eenmaalgestreepte weegbree(Plantago),de slentelbloem (Primula)

a oq grond dernieuwstebepaling vandeAca- enz. Men heeft o0k onderaardsche stengels,
démleteParjs4371/:trillingen indeseconde. en deze vertoonen zich in drie hoofdvormen,

Stenbock (Magnus, graaf), Zweedsch nameljk alsbollen(bulbi) knollen(tubera)en
wortelstokken (rhizomata).Van denbovenaardschen stengelkomen desgeljksverschillende
vormen voor,nameljkdepalmtronk,dentam,

veldmaarschalk, gebûren te Stokholm den
loden Mei 1664, studeerde te Upsala,trad in
Nederlandsche dienst en streed in 1688 en
lateronder den Markgraafvan Baden en den

de halm en dekrédaektigeq
sfdlel.DepalmGraaf van W aldeck aan de Rjn.In 1697 tronk (caudex) is de enkelvoudlge,doorbjkwam hj in zjn vaderlandalskolonelaan w ortels in den grond bevestigde in een einhet hoofd van een Duitsch regiment,verge- delingschen knop uitloopende, houtige stam
zelde K-elXII op zjneveldtogtenendroeg der palmen en boomvarens.- Aan den houbj Narwanietweinig bjt0tdeoverwinning. tigen stam dertweezaadlobbige planten,door

In 1707 zag hj zich benoemd t0tstadhouder een hopfdwortelen bjwortels in den gron;
van Schonen en toen Frederik IV van Denemarken in 1709 aldaar aan land st
ayte,behaalde Rtenboek de zegepraalbj Helslngborg
en Gadebusch en trok vervolgens naarHol-

stein,waar hj in Januarj 1713 Altonaprjs
gaf aan de vlammen,maarden 6d6nMeibj
Tpnningen door Deensche,Russisehe en Saksische troepen ingesloten werd, zoodat hj
zich met 1Q000 man moest overgeven. Hj
w erd naar K openhagen gebragt en overleed

aldaar in de geyangenisden Q3sten Februarj
1717.Zjne OMémoires''zjn in 1745in het
lichtgegeven.

Steng is de naam van een ver'
lengstuk

van den mast,en zelvewordtzj wederverlengd door eene bram-en somtjdsook door

bevestigd, geeft men den naam van stam

(truncus). Deze kan boomachtig ofheesterachtig zjn.- De stengel derçrassen,van
ringvormige knoopen voorzienj is de halm

(culmus),die hol,met merg gevuld en 00k
houtig kan wezen. - Eindeljk heeft men
den kruidachtigen ofeigenljken stengel(cau-

lis),die in den regelslechts één Jaar 01d
wordt.Somtjds kan de kruidachtigestengel
door zjne grootte op een boom ge1jken,z00a1s die van de banaan (Musa) en van dqn
wonderboom (Ricinus).De stengel kan dv
't
of h'
olzjn,reytntandly,golnend,opee/
zls,
gestl,
knikkend,opzfïkel# ofliggend.Brengtdeliggende stengel wortels voort, dan heet hj
kruipend.De stengel,te zwak om zich op te
h'
eFen en dientengevolge bj steviger voor-

eene bovenbramsteng. Men onderscheidt de
stengen naar de namen der masten,en men werpen opklimmend, draagt den naam van
heeft alzoo de rJJr-,de groote-en de kruis- windend,wanneerhj zich om dievoorwerpen
afelg.Zj worden zj-enachterwaartsgesteund slingert (regtn of links), zooals de hop en
door hetwant.De verbindingen van den mast de haagw inde. en van klimmend, wanneer
met de steng geschieden door middel van hj er eenvoudig tegenop klimt, zooals het

het ezelshoofd. Op de steng ligt desgeljks klimop en dewjnstok.De omtrek dersteneen ezelshoofd,w aar de bram steng doorheen gels is meestal rolrond,maar ook we1 driegaat,en deze wordtop dergeljkewjzeals ofvQrkant.Eindeljk kan hjenkelvoudig,Terde Bteng bevestigd.
takt en zeer reflkf, regtstandig,nihtaande,
Stengel (caulis) is de naam van het cen- wit-qespreid,neêrgeslagen en overhangend wezen.
trale gedeelte der opwaarts groejende plan- Stenographie (anelschrjverj)is dekunst
ten-organen.Hjisreed:indekiem aanwezig om door eenvoudiger teekens dan de gewone
en onderscheidt zich van den w ortel door letters hetschrjven tebespoedigen.Hetschrjzjn groeiin tegenovergestelderigtingen door ven met verkortingen wasreedsbj de oude
zjne bladeren. Aan den volwassen stenqel Grieken en Romeinen in zwang.Later veronderscheidt men een zeker aantalleden (1n- dween destenographieuitdertlderkunsten,
ternodia),welke tusschen deplaatsen vanaan- totdatmen haar,inzonderheid teropteekening
hechting van op elkandervolgendebladeren of van openbare redevoeringen, weder noodig
bladenparengevondenworden.Zjndegrenzen had.Deze behoefte openbaarde zicb het eerst
derstengelleden duideljk tezien,dan noemt in Engeland, waar tegen heteinde der 16de

men haar knoopen (nodi).Op dehoogtedier eeuw Ratelif,WrkAfen Balenhnnnedenkknoopen heeftde stengelgewoonljk hetver- beelden over die aangelegenheid openbaar
mogen, zich te vertakken of nieuwe assen

voort te brengen,die 0y hare beurt weder
dezelfde eigenschap bezltten.Z00 verkrjgt
hj bii-anen van de eerste orde of takken
(rami) en van de tweede,derde,enz.orde
of tw#gen (ramuli). Het geheele t0tdbzelfde
as behoorende deelnoemt men loot,en deze

maakten, waarna M elton ln 1655 voor den
dag kwam m eteen stelsel, dat de grondslag
werd van alle volgende.VoortsleverdeRamley

eeneFransche gtenographie,terwjlTltlnlnot
en Taylor de kunstverbeterden.In Duitschland zjn stenographische stelsels ingevoerd
door Gabelsberger(1823)en Stolge(1835)2doch
vertoont zich aanvankeljk in de gedaante 0ok dezezjn laterverbeterden gewjzlgden
van een knop (gemma).Bj de uitbotting der hier en daar vervapgen doorhetstelselvan
knoppen worden de glngelleden langer,en Arendn (pLeitfadenr'
, 9de druk, 1877), n0g

BTENOGRkPHIE- STZPHAN.
welr hervbrmd dpnr Roller (pEinfache Stenpgraphie'',1875)''.0ok in andererjkenheeft
de stenographie zich ont
wikkeldtetgeljk met

hetparlementaire leven.
Na de grondwetsherziening van 1848
wenschte men n0k in Nederland een juisten
volledig verslag te geven van de handelingen
der Staten-Generaal.Dit k0n alleen door de
Btenographie geschieden,en Tétar nan llrel,
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en vestigde zich in 1815teLeipzig,in1817te

Berljna1sprivaatdocent.Hierschreefhj:pGeschichtederdeutBchenKrieg8verfàssung(1819)''
en pHandbuch der anhaltischen Geschichte

(1820)''.In 1820 zag hj zich benoemd tot
buitengewoon hoogleeraar teBreslau,in 1821
t0t archivaris v&n Silézië,in 1827 t0tgewnon

hoorleeraar en ontving in 1832den titelvan

archlelaad. Hj overleed den zden Januarj
ambtenaar bj hetministérievan Binnenland- 1854.Van zjneoverigegeschriftenvermelden
Bche Zaken,paste haar t0e op de Nederland- wj:pDieGeschichte Deutschlandsunterden
Bche taal. Reeds had in 1673 Johan Reynier, Fr
:nkischen Kaisern(1827- 1821,Qd1n)''koopman te Rotterdam,een gebrekkig stelsel GeschichtePreuszens(1830- 1837j3dln),1
,-

van Btenographie geleverd, - 00k was op 11Urkundensammlung zur Geschichte des Ureene prjsvraag, in 1826 uitgeschreven,0m- sprungs der Stëdte und der Eintihrung un4
trent eene Nederlandsche stenographie een Verbreitung DeutscherKolonisten und Rechte

vrj goed antwoord van Romerhausen ingezon- in Schlesien undderOber-Lausitz(1832)'',den en bekroond;zaaar rql zïlven verbeterde Grundrisz und Literatur zuVorlesungeniiber
utscheStaats-undRechtsgeschichte(1832)'',
het werk van zjne voorgangers en bedacht De
een pradiRh en bruikbaar stelsel.Hj Z&g - rscriptoresrerum Silesiacarum (1823- 1840,
zich met de opleiding van stenographen be- 2 d1n)'', - nUrkunden zur Gesehichte 4es
last, nadat in September 1819 een achttal, Bi
sthums Breslau im Mittelalter (1845)''
,dat reeds Vroeger door hem gevormd werd, en pGeschi
chteSchlesiens(1853,0nv0lt00id)''.
ill dienBtwasgesteld bj deStaten-Generaal.
Stephan (Heinrich),postmeester-generMl
Hetalphabet van van Flrezlbestaatenkeluit in Pruissen en geboren denTdenJanuarj1831
boo:esen ljnen.Verwantelettershebbenhet- te Stolp in Pommeren,ontving zjne opleizelfde teeken, alle overtollige letters en let- ding aan een gymnasium en zag zich in 1848
tergrepen worden weggelaten,allemogeljke geplaatstbj de posterjen.Doorzjnebuitenzamentrekkingen gebezigd; voorzetsels wor- gewonegavenenzjn rusteloozenjverbewees
den door verkortingen,voorvoegselsmeteene hj belangrjke diensten.Reeds in 1856was
stnmme e öfin het geheelniet öfenkeldoor hj geheimschrjverbj deposterjenteBerljn,
de medeklinkers aangegeven. O0k de uitgan- in 1865 geheimposterjraad en lid van degegen zjn verkort, - en wordt als uitgang nerale directie der posterjen en bragtjostniet geschreven en als voegw oord door een verdragen t0tstand metbjna alleEuropesche
punt aangeduid. Eindeljk heeft men korte Statenyalsmede hetverdrag van 28 Januarj
teekeng voor dikwjlsvoorkomendewoorden. 1867,waarbjhetpostregtvan Tl
t-nen Taœo
Sten Sturejrjksstadhoudervan Zweden aan Pruissen werd opgedragen.Voorts legde
(1470-1504),wasdetelgvan eenaanzienljk hj zich t0e op de kennisvan verschillende
geslacht. Zjne moeder was eene zustervan talen en deed buitenlandsche reizen om zieh
Kaçel VIII Tlodfdop, koning van Zweden. van den toestand van hetpgstwezen inandere
Na den dood van laatstgenoemde,werd hj rjken te vergewissen.In 1870 werd hj beBtadhouder des RjkB en bragterveelgoeds noemd t0t directeur-generaal der pasterjen,
t0tBtand.Hj deed erdeeersteboekdrukkerj en kweetzich aanstondsvan zjne fM k 400r
verrjzen, stichtte de universiteif te Upsala
en riep geleerde mannen derwaarts. Tevens
wist hj de zelfstandigheid des lands op eene
behendige wjzete handhaven?zoodathj de

de inrigting van een veldpost,die het regelm atig brievenverkeer tusschen de D uitsche
troepen en hetvaderland op eeneuitstekende

metDenemarken onschadeljk maakte,zonder
baar te ontbinden. Hj overleed in 1504 en
werd in zjne betrekking opgevolgd door
Swante Nild,
so. Sten t
v/lre (1504- 151Q), en
deze door zjn zoon Sten Sflre de Jongere
(1512-1520),welke laatste twee opbewonderenswaardige wjze hun vaderland beveilig-

Pruissen,maar over de geheele wereld.Hj
is de grondlegger deralgemeene postvereenigingj terwjl hj tevens zorgde voor verbete-

den tegen de aanslagen van Denemarken en

bied washj metjverwerkzaam ;in den tjd
van 3-Jaarwashetaantalambtenarenverdub-

wjze bevorderde. Rtepkan werd allengs de

Unie van Kalmar ofde vereenlging deslands hervormer van het postwezen,nietalleen in

tegen de verdrukking van de geesteljkheid
en van den adel.Sten tg/lredeJ'
0l#:r: sneuvelde in den slag bjJönköping.
Stentor isbj Homerundenaam van een

ring van het 1ot der ambtenaren. In 1876

werd hj benoemd totpostmeester-generaalen

tevens belast met het beheer van de zaken
der telegraphie. O0k op laatstgenoemd ge-

beld,

er werden onderaardsehe jgne
.* n aan-

gelegd,en het tariefonderging eene belangrjke herziening. Stepltan is sedert 1872 l14

Thraciër ofArcadiërmeteenegeweldigestem, van het Huis der Heeren in Pruissen,eersdie de kracht had van 50 gewone stemmen. halve doctor der universiteit te Hallej en

Stenzel (Gustav Adolf llarald), een ver- genietde algemeene achting.Hjschreefo.a.
diensteljkgeschiedkundige,geborendenzlsten een rlueitfaden zur Anfertigung schriftlicher
Maart 1792 te Zerbst, studeerde te Leipzig ArbeltenfiirjungePostbeamte'',- pGegchichte
in detheologie,maarwjddezich weldra uit- derpreuszischen Post(1859)''- eenbelanygluitend aan de geschiedenis.In 1813nam hj rjk boek over Esypte(1872),enonderschelieelaan den bevrjdingBoorlog,werd gewond dene opstellen inJurboeken en tjdgchriften.

Jd6
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Stéphanio (LouiseAdrienne Napoléone), monnik het klooster Monte Casino,ontving

grpothertogin nan W.&lj eene dochter van
graaf Cla%de dezex Fzcrliden vaneenenicht
van keizerin Joslpkine, werd geboren den
Q3sten Augustus 1789, door Napoleon in 1806
a1s dochter aangenomen,t0tXqlle de France''
en Keizerljkehoogheid verheven en den8sten

den cardinaalshoed en beklom in 1057 den

pauseljken Stoel? maar overleed reeds het
volgende jaar.Hj stond geheelen alonder
den invloed van Hildebrand.
Eén Koning rJp Engeland, nameljk & Jpkanws'
pgs Blois.Hj werd geboren in 1105,

Aprilin het huweljk verbonden met Karl w as een neef van koning H endrik J, werd

&J#znk,erfgroothertog vanBaden.Sedert1811 aan diens H0fopgevoed maakte na den dood

.

was zp groothertogin,werd in 1818 weduwe,
woonde te Manheim en overleed te Nizza den
ugstenJanuarj 1860.
Stéphanus. Onder dezen naam vermel-

den wj:

van genoemden Vorst zich meester van den

troon,schonk een vrjbriefaan Oxford,be-

haalde in 1137 in den Standaardenslag de
overwinningop de oproerlingen,werd in1141
door keizerin M athélde, die 00k aanspraak

gen der R. Katholieke Kerk, maakt
Eenige Helli
e op den troon van Enjeland)gevante weten: Stgpkanus, een der zeven eerste gen genomen, het volgende Jaar weder op

diakenen der Christeljke gemeente te Jeru- vrije voeten gesteld,en overleed te Doverden

salem ,een jverig verkondiqervan hetEvan- 25sten October 1154.
gelie, die door hetdweepzleke volk alseen
Eén Koning vanPolen,nameljk St@âann
godslasteraar in hetJaar36of37gesteenigd WgfAori.Hj werd geboren in 1532,wasde
werd. Hj wordt beschouwd als de eerste telg van eenaanzienljk Hongaarschgeslacht,
Christen-martelaar,en zjn gedenkdag valtop zag zich in 1571 t0tgrootvorstvan Siebenden 26sten Deeember.- .%teAy/zlll.sftkoning bi
irgen verheven en in 1575,nazjnhuweljk
van Hongarje,die hetChristendom lnvoerde met de Poolsche prinses Anna, t0t koning
in zjn rjk.Hj leefdein de tiendeeeuw.
van Polen gekozen. Hj verbeterde de regtsNeyen Pausen,nameljk:Stqpl
tannsJ,een bedeeling,beschermdedegewetensvrjheidder

Romeln diein253den HeiliqenStoelbeklom, Protestanten,vochtmetdeZwedenvoorspoedig

den doop door ketters geldlg verklaarde en tegen de Russen (1578- 1582) en veroverde
den 13den M aart 257 overleed.- Stêphanws een gedeelte van Finland. Te vergeefs zocht
(Jf), gekozen den 27sten Maart 752, doch hjmetzjngunstelingZamoyskleenkrachtig,
weinige dagen daarna overleden, zoodat hj nationaalen erfeljk koningschap in Polen te
gewoonljk niet wordtmeegeteld.- k
%tqpha- stichten. Hj overleed te Grodno den lzden
wl: II, die paus werd in 752, keizer Con- December 1586.

dfgl/ï/ Copronymu vruchteloos te hulp riep
Eén Aartshertoy van Opdfdprz
i/k.DezejSJJtegen Aistulf, koning der Longobarden,zich pltanu genaamd, w as een zoon van aartsher
t
og
Jos
e
ph
en
van
di
ens
t
weede
gemalin
toen t0tPi
p# ,koning derFranken,wendde
en van dezen het heroverde exarchaat ten ge- Hermine,prinsesvanAnltalt-.Bernbwrpq-dcix -gchenke kreeg,&vaardoor degrondslag gelegd lvr#.Hj werd geboren den 14den September
werd voor den Kerkelgken Staat.Hjoverleed
den 27sten April 757.- Btgpltann.n 11I,een
Sidliaan en gekozell in 768. Hj bepaalde,
dat niemand den pauseljken Stoelzou mogen

1817 en zag zich in 1843 benoemd tot bur-

gerljk gouverneur van Bohemen en in 1847
t0t plaatsvervangend paladjn van Hongarje.

Na de gebeurtenissen van Maart 1848 door
beklimmen, die niet alle lagere geestelpke den Rjksdag benoemd t0t opperbevelhebber
m ngen tot en m et dien van cardinaaldoor- van het Hongaarsche leger tegen Jel
lasjin
j,

loopen had.Toen hj door Desideriu ,koning legde hj hetpaladjnschap neder,begaf zich
der Longobarden werd aangevallen, zocht in 1850 naar zjne bezittingen in Nassau,en
hj hulp bj Karelen Karelman,koningen der overlred teMentone den 19den Februarj 1867.
Franken.Hj overleed in 772.- 8te
'
J)AIzlI? Stephanus,eigenljk Etienne,is denaam
IV,eerst diaconus teRome.Hj werdpausin van een geslacht van boekdrukkersen geleer816, kroonde keizer Lodewnk de Frtm:en den teParjs.Demerkwaardigsteleden zjn:
overleed in 817.- Stlphanm F'*,een Romein.
llobertws St
@l6anus, geboren te Parjs in
J'oefende zich in de kennis der oude
Hj werd pausin 885,kroondeGnido,hertog 1503.H i
van Spoleto,t0tKeizer en overleed in 891.-

talen en kwam in 1524 aan hethoofd eener

Btqpl
tanu VI.Dezebeklom denHeiligenStoel boekdrukkertj,omstreeks hetJaar 1500 door
in 896jdeedhetopgegraven1jkvanzjnvoor- zjn vader Henrite Parjs gesticht.Hj be-

ganger F#mo- in de Tiber werpen,maar zorgde de uitgave van een aantal taalwerd zelf in 897 in den kerker geworgd.kundige werken en van onderseheideneGriekRtêphanu FJT,een Romein,gekozen in 929. scheen Latjnsche geschriften,welkehjmet
Hj stond onder de vrouweljkeheerschappj voorredenen en kantteekeningen voorzag.
van Tlteodoraen M arozia,enoverleedin 931.VoortsdruktehjeenTmtjnschenbjbel(1532)
n leverde onderscheidene uitgaven van het
Sttl
pltanus VIII,eenbloedverwantvankeizer eNi
euwe Testament. W él benoem de koning
Otto. Hj werd pau8 in 939,maar zag zich
eerlang door de Rom einen in de gevangenis FranLoo I hem t0t r'rypographus regius''1
geworpen,enoverleedin942.- 8tt
kltanns1X. maar htjontmoette tevensgrooten tegenstand
Deze.heette te voren Frederik en was een van de Sorbonne en van de geesteljkheid,

broeder van Gottfried, hertog van Lotharin- zoodat hj in 1550 naar Genève verhuisde en
gen.Hj werd door den Paus als gezant'naar de Hervormde leeromhelsde,waarna hj den
Consàntinopel gezonden, betrok voorts als 7den September 1559 overleed. Zjn uitmum

:'
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tende p'
Phesaurus linguae latinae' verscheen

worth.In 1824 stichttehj teNewcastleeene
in 1532 en later bj herhaling. Zjn Btempel machinenfabriek,en het volgendejaarwerd
waseen 400reeneslang omkronkeldeoljftak naarzjneaanwjzing de eerste jzeren spoorof 00k een edele oljf,waarvan de onderste weg totvervoer van personen aangelegd tustakken dooreen man werden afgebroken,met schen Stockton en Darlington.Hj behoorde
de spreuk: pN01ialtum sapere,sed time''.
Charles &J'#Jxl#, een broeder van den

t0t de eersten? die gladde Bporen en wielen
durfden gebrulken, en de M nleg van den
voorgaande, geboren in 1504.Hjstudeerde spoorweg van Liverpool naar Manchester in
in de geneeskunde, werd in 1550 eigenaar 1829 schonk hem een onvergankeljken roem.

der drukkerj van zjnbroeder,gaf0.a.een Toen een prjswerd uitgeloofd voorde beBte
XDidionnaire historique (1556 en laterl''in en snelst loopende loeomotiet', behaalde de
het licht,en overleed in 1564.
XRocket (Vuurpjll'' van Stepkennon de overRenric.s S/J,AJ/I:,een zoon van denvoor- winning,daardeze veellneerdanruim schoots

laatBte en geboren teParjsin 1528. Htjon- voldeed aan degestelde voorwaarden.Hjhad
derscheidde zich door eene Ongemeene weet- zjne zegepraalvooralte danlten aan de door
gierigheid en een grooten reislust.Hj toefde hem uitgevonden luchttrekking en aan de
tot tw eemaal toe in Italië,- vonrts in En- vermeerderde stoom-ontwikkeling door het
geland, Zwitserland, Duitschland,de Neder- aanbrengen van buizen in den ketel.Vandien

landen, Hongart
je e; Frankrjk.Zjne werk- tjd af bestuurde hj den aanleg der voorzaamheid was verbazingwekkend.Nietalleen

naam ste spoorwegen in E ngeland?waarvoor

bezorgde hj in zjne drukkerj uitgaven van
bjna alle merkwaardige Grieksche dichi-en
?rozawerken.maartrad 0ok op alseen sier1jk schrjver in zjne moedertaalen leverde
0.a.:rApologie pour Herodûte (1567)',- en
DTraite
' de la contbrmité de la langue française aveclegrec(1568):'.Eindeljkverscheen
n0g zjn beroemde:?Thesauruslinguaegraetae (1572,5 d1n in tolioq op nieuw bewerkt
door Haseen Dlndœf,1829- 1863;9 d1n)'',
een werk,dat zelfs voor een lang menschenleven nog te grootscht
jnt, hoewelk%t@lnanu
het binnen weinige Jaren voltooide.Daarenboven was hj een hartstogteljk ruiter:al
zjne Latjnsche en Griekschegedichten heeft
hj onder het rjden opgeschreven. In 1557
Btichtte hj, ondersteund door UlrLa Flgçer
te Augsburg,eene eigene drukkerj te Parjs,
welke hj in 1559 met die zjns vaderste
Genève vereenigde.Gedurende eene reiswerd
hj ziek en overleed in 1598 in hethospitaal

hj tevens locomotieven vervaardlgde. O0k
werd hj naarBelgië,Nederland,Frankrjk,
Duitschland,Italië en Spanje geroepen.Hj
overleed den lzden Augustus 1848 op Tapton

House bj Chesterield.'
l'
e Newcastle verree:
een standbeeld te zjner eere,enin 1877werd
te Chesterfeld de eerste steen gelegd van

eene wetenschappeljke stiehting, Mn zjne
gedachtenisgewjd.
RobertkgfezFzezldozl,eenberoemdbouwkundige
en een zoon van den voorgaande.Hj werd
geboren te W ilmington den 16den December
1803, stond zjn vader getrouw ter zjde,
bestuurdedenaanlegvanonderscheidenespoor-

wegltjnen,verbeterdedelocomotieven,bouwde
eeneprachtige jzeren hangbrug pverdeTyne
bj Newcastle en was de uitvinder der tubulaire of kokerbruggen.Hj bouwdedan 0ok

in 1847- 1850 de vermaarde kokerbrug over
het Menai-kanaal,de Britanniabrug genaamd,
en overleed den 12den October 1859.

te Lyon.
Steppe,afkomstigvanhetRussischewoord
Paulus Stlphanus, een zoon van den voor- stql'(woestjn), is de benaming der uitgegaande en geboren in 1566.Hj werd in 1598 atrekte vlakten in Rusland en Azië, waar
eigenaarvan de drukkerj zjnsvaders,leverde enkel grassen en eenige kruiden groejen,
voortreFeljke uitgaven van Ewrfpides en SJ- terwjlerwegensgebrek aan w ater de bodem
kocles,m aar m oestom staetkundige redenen weinig geschiktis tot bouwland,zoodatmen
ln 1605 de wjk nemen naar Genève,waar er geene gezetene bevolking, maar sleehts
zw ervende hgrden aantreft.
hj in 1626 overleed.

Antoniws&@Als.d, oudste zoon van den

voorgaande en geboren in 1594.Sedert 1618

Ster (Eene) is een lichtgevend ligchaamj

dat zich buiten den dam pkrlng der Aarde be-

was hj wtlrkzaam als boekdrukker te Parjs vindt.Zj kan duseenenaste#Jer,eeneyb-ef
en zag zich in 1623 tot boekdrukker deB ofeene der '
tvc hters van deze ofeend komeet
Konings benoemd.Hj leverde de werkenvan zjn.
Cltrysostomu ,de Septuagint enz., maar werd
Ster-anks (Ilicium anisatum)is de naam
in hetlaatstvan zjn leven blindenoverleed van eene plant uit hetgeslatsht Ilicium enuit
de familie der Magnoliaceën. Dat geslacht
in hetHôtel-Diet
lteParjsin 1674.
Stephenson. onder dezen naam vermel- omvat altjd-groene onbehaarde heesters of
boomples.De bladeren zjn le4erachtig,geden wj:

George dfe# ezldol, den uitvinder van de
loeom otief en alzoo den grondleggerderspoor-

steeld, gaaf,langwerpig en aan den tûp van
de takken geplaatst. De bloem staat alleen
of is twee-ot'drietallig.Erzjn 3- 6kelkbladen,9- 30 bloembladen,6- 42 meeldraden

wegen.Hj werd geboren den 9denJunj1781
te W ylam bj Newcastlejwas de zoon van
een mjnwerker,klom doorjverentalentop en 6- 18 vruchtbeginsels.Dezaaddoozenzjn
t0t directeur van degroote steenkolenmjnen éénzadig en tweekleppig, en de zaden zjn
van lord Ranenswortltbj Darlington,en ver- glanzig. Van desoorten noemen wj de eate
vaardigde in 1814 de eerste locomotief ten dfer-lpï/d (I.anisatum L.)tdie in China en
behoeve van de steenkolenmjnen te Killing- Japan te huis behoort. De za4en van dezen

STER-ANIJS-ST:REOMETRIE.
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bnnm dienen tnt het bereiden van likeuren. sl
ippen afwisselendyzjn op den bloembodem
Vonrts vermelden wj 1.Jorioly- ?l
Ii:,een ingeplsnten genageld.Detalrjkemeeldraden
halfheester met roodachtige takken, in het zjn t0teenebuisrondom hetvruchtbeginsel
westen van Flnrida groejend.De bladeren zamengegroeid en van z-hokkige helmknopdezer ylantrieken naar anja. In bjgaande pen voorzien.Het vruchtbeqinsel is bovenafbeeldlng ziet men van haar in a een bloei- standig en bestaatmeestalu1t 5 afdeelingen,
Jenden tak in natuurljkegrootte en in been w elke evenzoovele stampers dragen. De
meeldrM d op 4-vnudige grootte, - en in c vrucht is eene s-hckkige zaaddoûs of eene
eene vruchtvan de echtester-anjsinnatuur- steenbes.De eironde ofhoekige zaden hebben
eene korstachtige,vliezige ofsappige schaal,
ljkegroottr.
Stercuha L. is de nM m vanSeen Plan- vleezig of in het geheel jeen kiemwit en
tengeslacht uit de familie der Sterculiaceën. eene regte of gekromde klem met bladvorHet omvat meerendeels groote boomen met mige zaadlobben,Deze familie behoorttehuis
enkelvoudige en gelobde, afwisselende blade- in de keerkringsgew egten.
ren en viltige,totaren vereenigde bloemen,
Stère,zie M aten > gewi
gten.

Stére6chrom ie noemt men eene wjze

vooralin warme gewesten groejende.8./0:-

tida L. is een groote boom in Hindostan en van schilderen, die hetfresco-schilderen ver9P de Molukken met groote, handvormige vangt.Zj isuitgevonden in 1846teMqnchen
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Ster-anils.

bladeren en donker karmjnroode,geel ge- doorprofessor Scltlottkawer en den opperbergvlekte, onaangenaam riekende bloemen. De
zaden, ter grootte van hazelnoten,bevatten
olie. 8. ccv-Glfl B6- v. levert de gneroenoten.
Sterculiaceën is de naam vaneenetw eezu dlobbige plantenfamilie uit de orde der
Celumniferen.Zj omvatmeestalboomen &vier

raad FlcAd. Eene onderlaag wordt op den te

voudig en gaaf of vinBpletig ofhandvormig
en meestalaan den vnetvan afvallendysteunbladeren voorzien.De volkomene ofée'nalachtige, regelmatige of onregelmatige bloemen

gedeelte der meetkunde, hetwelk de eigen-

tot aren oftrossen bjééngevoegd en somtjds
van een omwindsel voorzien.De vjfslippige
kelk is lederachtig en bj desoorten,welke
van bloembladen vergtoken zjn, doorgaans
gekleurd. De 5 bleembladen, met de kelk-

vlakken, behoeven geene hoeken te hçbben.

beschilderen muur gebragt en verbindtzich

metdezen t0téén llgchaam.Daarna schildert
menmetwaterverferoverendezeverbindtzich
metde onderlaag.Deprachtigekleuren,npdie

wjze aangebragt,worden metwaterglasgedekt,zoodatzj duurzaam hare frischheid bgroene deelen metstervormigeharen zjn be- houdrn.
kleed. De bladeren zjn afwisselend,enkel- Stere6m etrie of ligaaamnmdin.q is dat

schappen aanwjstderligchamen,nameljkder
voorwerpen,die aan alle zjden doorplatte
of gebogene vlakken begrensd zjn.Ligehazjn op okselstandige bloemstelen geplaatstof men,vanallezjdeningesloten doorgebogene
Ligcbam en door één plat vlak en voor'toverige door gebogenevlakkeningesloten,hebben

00k geenehoeken,maarwélribben,nameljk
regteljnen,waarlangstweevakkenelkander

STEREOMETRIE.
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Bnjden.Ligchaxaen,enkel d00r platte vlak- naar gelang van het aantal zjden, 4ie het

ken begrensd hebben hoeken.leder hoek is ligchaam inslqiten.De bogen van groote ciralthans door 3 vlakken ingesloten.De vlak- kels, welke een bolvormigen veelhoek beken, die de hoeken insluiten, noemt men grenzen (in iguur 2 de bogen AB,BC en

ziéd- en de Bnjljnen dier vlakken ribben. CA) worden de zfd- van een bolvormigen
De hnek van twee zjden i:een nlakkeâoek
en die van twee ribben een hoek der zi/.

/

/g
Pig.3.

veelhoek genoemd.Verlengt men zulk erne
zjde t0t een cirkel,dan is de verhoudlng
van hettusschen deribben gelegen deel(bv.
#

P

E
Fig.1.

I
n ;g.1 is ABCDM een ligchameljkehoek,
AB, AU, AD en AE zjn ribben, BAC,CAD ,DAE en EAB hoeken derzj-

den.Brengtmendoorden onbegenBden hoek
ABCDE het vlak abed, dan 1s de ruimte
zec# begrensd dnor 5 vlakken en heeft één

Fig.4.

vierzjdigen hoek en vierdriezjdigehoeken. AC) t0t den geheelen cirkeldezelfde a1sdie
Ligchamen, door platte vlakken begrenBd, van dey tuBschen die ribben gelegen hoek
dragen den naam van polyëdern, en ligcha- t0t 360/.Men kan dusde zjde V:n ;en b01-

men, door omwenteling van een plat vlak
om ééne zjnerzjden ontstu n,heeten ronde
1s zulk een vlak een regthoekige
d
lkarlehoee
kn.
en draait deze om ééne der regthoekBzjden dan ontstaat de kegel. Is het
draajend vlak een regthoek,danontstaateen
cy
iWe.Laatmeneenhalvendrkelom zjne
.l

middelljn wentelen,dan ontstM tdebol.Ligchamen dpor 2 overeenkomBtigeevenwjdige
veelhoeken en voor 'toverige doorparallelo-

sloten, noemt men prinma'n.
e
Llgc
mme
n inese
hamen
lndeljk, door een regëlmatigen
veelhoek en voor 'toverige door driehoeken

begrensd,zjnzyramLden.

De ligchamelpke hoek kan men voorgtellen
a1s begrensd door een bolvorm ig vlak ,welks

.. P*w .
,..-

Pig.$-

vormigen veelhoek beschouwen als de m=t
van den tegenovergelegen hoek.Spreekt men
van den hoek van een bolvormigen veelhoek
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Pig.S

middelpunt met het hoekpnnt zamenvalt.
Daardoor worden alle ribben even lang,en
men geeft aan zulk een ligchum den naam
van een bolvormigen driehoek,vierhoekenz.,
X III.

Flg.6.

(bjv.van ABC),dan verstMtmen durdo'
de helling der elkandersnjdende zjden AC
en BC , en om die helling te bepalen,trekt
men in hetpuntC raakljnen M n die beiGe
cirkelbogen! zoodoende verkrjgt men den
Q4

à74
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hoek ECF welke geljk isaan den vlakken
hoek derbeidebetrekkeljke zjden.
Er zjn slechts 5 regelmatige veelvlakki
ge
IkcAc-- (polyëders),nameljk detetraëdee,
be
grensddoor4geljkzjdigedriehoeken(fg.3),
de odaëderjbegrensd door 8geljkzjdige

men de beide helften len 1'eener door midden gesnedene lens.Daardoorw orden delichtstralen,die van deiguren a en bkomenjzöö

gebroken, alsof zj van een in e aanwezig
voorwerp kwamen.Op deze wjze bereiken

de beide beelden in beide oogen dezelfde

laatsen van het netvliesen er ontstaat een
driehoeken (;g.4),- de heœaëder(kubusof p
'
teerling)jbcgrensd d00r6 quadraten (fg.5), Juist beeld.

Stére6typie is de vervaardiging van me-

talen platen,dievolkomen geljk zjnaan de
uit losse letters zamengestelde copie. Die

vaste platen zjn geschiktvooreen veeljarig
gebruik.Men verkrjgt ze dooreene matrjs

te maken van gipsot'leem of00k vanpapier-

bladen,waartusschen zich een menqselvan
meelpap en krjt bevindt.Dielnatrjswordt
op den lettervorm van losse lettersgedrukt
Fig.1.

en daarna gedroogd,om eindeljka1sgletvorm
tedienen voordeverlangdeplaat.Hetschjnt,
dat Johan A'
lllldr te Leiden en zjn zoon
Willem (1700-1716) metvan der Mey de

de ieosaëder (het twintigvlak),begrensd
door :0 geljkzjdige driehoeken;hj heeft30
ribben en 12 vjfzjdige hoeken (;g.6),en de dodeoaëder (twaalfvlak)jbegrensd door
12 regelmatigevjfhoeken (;g.7).

e
ersten gqweest zjn,die stéreotype platen
vervaardlgden. Hunne uitvinding werd toege-

gen afs
nd van elkandergeplaatstzjn,kun*t
*a
iets meerwaarnemen,dan indien wj slechts
één 00g bezaten.Met twee oogen zien wj

omstreeks het jaar 1800, Ondersteund door

netvlies van het00g zalderhalve denzelfden

Vooral is de stéreôtypie aangewend t0thet

-

past en verbeterd door Ged te Edinburgh

(1725-1749),ValeyreteParjs(1735),Hof-

-lzlsteSchlettstadt(1782)en TilloehenI'
oulis
Stereoscoop.Omdat onze oogen op eeni- te Edinburgh,totdatEarl tsïfcsApz:teLonden

nen W p Van d:n omvang van een voorw erp

laatstgenoem de tw ee en door denboekdrukker

Wilson,aan destéreötypieharetegenwoordiye

volltomenheid bezorgde,terwjl 00k Y rm%n
een voorwerp uit twee verschillende stand- Ditfpfen Herhan zichjegenshaarverdienstepunten en ditmaaktbj 0nsden indruk,dat 1jk maakten.Hetbezigen van yapierisuitzoodanig voorwerp een ligchaam is. op het gevonden door Genouœ (1829)ln Frankrjk.
rmenigvuldigen van klassieke werken en
indruk te weeg gebragtworden,wanneerwj ve
daarop te geljkertjdtweeafbeeldingenlaten logarithmentafels.
Sterfte,ster
felljkl
teid ofmortaliteitnoemt
vallen van hetzelfdevoorwerp,m aarvantw ee,
weinig van elkander verschillendestandpunten men het eb'fer der sterfgevallen,die in eene
bepaaldetjdruimte(gewoonljkeenJaar)onder
een bepaaldaantalmenschen (gewoonltjkhonderd) wortlt waargenomen. Sterven van e1k
hpnderdtalin dien tjd twee,danisdesterfte
20/o.Dewetenschap dersterfteisnietalleen
van belang voor dehygiène,maar vooral0ok
voor de levenszerzekeringmaatschappjen.
Reeds lang heeft men opgemekkt, dat de
sterfte in hd algemeen gebonden isaan vaste

wetten. Hetis bjv.bekend,dathetgevaar

van sterven het grootstisin de eerstelevensJ
@aren en op gevorderden ouderdom , en de

wetenschap heeft zich bejverd,vasttestellen,h0e groot hetgevaar van sterven is,dat
Stereoscoop.

genomen. Ziedaar den grondslag der stéreoscopie.Deuitvinder,W heatntone,vervaardigde
daartoe handteekeningen, doch later leverde
de photographie platen van groepen,gebouwen, landschappen Ynz., die yolkomen aan
het doel beantwoorden.De ste
'reoscoop (zie

den mensch op elken leeftjd bedreigt.Daardoorzjn de bekendesterftctabellen ontstaan,
waaruitbljkthoevelen van een zekeraantal
personen van bepaaldenouderdom gemiddeldin
eenJaaroverljden.Dezetabellenkomenintussehen nictallen metelkanderovereen.Dievan
levensverzekerinm aatschappjen,welkealleen
gezonde menschen aannemen, hebben lagere
cjfers,dan die,welke volgensdesterfteder
geheele bevolking berekend zjn. De eerste

bjgaande afbeelding)bestaatuittweebuizen, Bterftetabel w erd vurvaardigd in 1693 door
voorzien van vergrootende lenzen en uitko- den Engelschen sterrekundige Halley.Na dien
mende in eene kast,op wier bodem men de tjd zjn erin verschillendelanden berekepdj

stéreoscnopplaten nederlegt. De lenzen zjn nameljk door Qnetelet in België,door von
tevensprismatisch geslepen;gewonnljkbezigt A'
g- in hetkoningrjk Saksen,doorDepar-
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cH z in Frankrjk, doorBeunein Pruissen, die echter weinig bjvalvond.In 1834 werd
door Lobatto in Nederland enz. Men kan uit hj godsdienstleeraarte Hurstmonceau,maar
die sterftetabellen den gemiddelden alzoo den had weldra een afkeer van deze betrekking,
waarscbjnljken levensdtlur berekenen.Men zoodat hj zich bepaalde bj de studie der
heeft daarenboven den invloed van verschil- Duitscheletterkundeenin1838zjnenovelle:
lende om standigheden op de sterfte nagegaan. The 0nyXKXU?in pBlackwoods Magazi
ne''
Men heeft de sterfte onderzochtderstedeljke deed verschjnen.T0t herstel zjnergezonden der landeljke bevolking,die dermannen heid bezocht hj het buitenland,leverde0nen die der vrouwen, die der wettige en die derscheidenebjdragenin tjdschriften enlegde
der onw ettige kinderen,die derarm en endie in 1839 zjne ppoems'' ter perse, in 1846
der bemiddelden, die van afzonderljkestan- qevolgd door r'
rhe election''jeen hekeldicht
den en bedrjven, de sterfte in degevange- ln zeven boeken - en in 1843 het treurnissen,in de verschillende jaargetjden enz. spel: pstraFord''. Hj overleed den 18den
Daaruit is gebleken, dat de sterfte aanzicn- September 1844, en zjne gedichten onderljker is bj demannen dan bjdevrouwen, scheiden zich dool' treFende denkbeelden en
bj de stedelingen dan bj delandbewoners, een schoonen vorm.
bj de onwettige kinderen in de eerstetwee
Stern (Ad01f), 0en verdienateljk dichter
levensjaren grooter dan bj de wettige (ter- en letterkundige, jeboren te Leipzig den
wjlmen na dien tjd eene omgekeerde ver- 14denJunj 1835,wpddezich reedsvroegaan
houding opmerkt),bj de behoeftige klasse de beoefening derfraajelettaren en trad op
grooter dan bj de rjken,en in den winter met zjn rsangkönig Hiarne(1853;2dedruk
grooter dan in den zomer. Met betrekking 1857)''waarop zjnegedichten:yzweiFrautot de verschillende bedrjven is gebleken, enbilder (1856)''en plernsalem (1858)''2de
datdie,welke een matigen en rustigenarbeid druk 1866)''volgden.Nadathj in1852- 1853
eischen in de opene,zuiverelucht,hetlaagste zich te Leipzig had toegelegd op de wjsbesterftecjfer bezorgen, terwjl men een hoog geerte en geschiedenis, woonde hj in de
sterftecjferaantreftbjhen)dieaanbedrjven daarop volgendeJarente W eimarenteChemverbonden ztln,w elke hen verbannen binnen nitz en vertrok,nadat hj den rang van docbesloten ruimten ofhen veroordeelen t0teene
gedwongen ligchaam shouding,t0tgebrek aan

tor verw orven had,in 1859 a1s leeraarin de
gesehiedenis en Duitsche letterkunde naar
Dresden,waar hj den roman:qBiszum Ab-

voldoende beweging oft0thetverbljfin een
met schadeljke zelfstandigheden bezwanger- grund (1861,2dlnl''en hetbljspel:pBrouden dampkring.Klimaat,stamverscheidenheid,
trap van beschaving en voeding, benevens
het aantal geboorten, hebben daarenboven
grooten invloed op de sterfte.

w er und Ruben: (1861)' in hetli
chtdeed

verschjnen.In 1861 begafhj zich naarJena,
vestigde zich in 1863 te Schandau, doch
keerde in 1865 naar Dresden terug.In dien

Steringa Kuyper (Gerard David), een tjd leverdehj zjnefraaje gGedichte(1860;

Nederlandsch letterkundige1 geboren te
Roden den 5den Maart 1816, studeerde
te Groningen in de godgeleerdheid, werd

3de drt
lk 18
'en de novellen:rAm Königsy78L
''
see (1863)' en pllistorische Novellen (1866)',

alsmede zjne oBibliothek des 18 Jahrhun-

in 1840 proyonent, was eerst redadeur derts (1866,5 d1n)''. In 1868werd hj buivan rDe Honlgbj'' en van het ppenning- tengewoon en een jaar later gewoon hoog-

magazjn'', zag zich in 1843 benoemd tot leeraar in de geschiedenis der letterkunde en
hulpprediker te Opjnen,belastte zich metde beschaving aan de polytechnische schoolte
redactie van het rchristeljk Album'', be- D resden en schreef:rFùnf
' zig Jahre deutscher
hoorde in 1847 tot de oprigters van oDe Dichtung (18715 2dr druk 1877)'',- sKateFakkel'' en gaf te BommelhetJaarboekje: chismus der allgemeinen Literaturgeschichte
geetmj niet''in hetlicht.ln 1848werd (1874; 2de druk 1876)'' - pAus dem 18
XYer
jj*
P* predikant te Someren in Noord-Brabant Jahrhundert(1874)'
',- nW anderbuch(1877)'1
en in 1852 teIlsselstein.Hierredigeerde hj - pGeschichte der neqern Literatur (d11,
de s,stemmen uit Montt
bort'' en overleed 1878)''- en rDieNihilisten (1879)'',alsmede
den zosten Maart 1855. Behalve eenige leer- onderscheidene dichterljke verhalen, zqoals:
redenen leverdehj:pAgnes,eenberjmdver- DDas Fraulein von Augsburg (1867)M, en
haal (1836)'', - rLentebladen,woorden des KNeue Novellen (1875)/',- hettreurspel:pDie
geloot'
s en der liefde enz. (1851)''1 - pllet Deutschherrn (1878)'', - en het episch gegewichtigste levensuur, raadguvingen en les- di
cht:JohannesGutenberg (1873)''.
sen aan Jonge meisjes (1851),benevensbj- Sternberg,zie Ungern-sternberg.
dragen in den Groninger studentenalmanak
Sterno (Lawrencelyeen beroemdEngelsch

en in hettjdschrift:pGelderland'',
Sterling (P0nd).Zie onderM unt.
Sterling (J0hn), een Engelsch dichter,
geboren denzostenJulj 1806teKaimes-castle
op het eiland Bute,Ontving zjneOpleiding
teParjsen teLonden,studeerdeteGlasgow

humorist, geboren den 24sten November1713
te Clonmell in lerland, studeerde te Cambridge in de theologie, &verd in 1720 godsdienstleeraar te Stltton,vertrok in 1760 naar
Londen2 deed vqrvolgens eene rei? naar
Frankrtlk en Italië en overleed te Londen

en te Cambridge en aanvaardde in 1828 de den 18denMaart1768.Zjn merkwaardiqstgeredadie vanhetrlthenaetlm'',knooptevriend- schriftis: prhe life and opi
pions ofTrlstram
schapsbetrekking aan metColevidgeenschreef Shandy (1759- 1767,9 dlnlr'.Reedsde eerste
den roman:rArthur Coningsby (183393dln)'', twee deelen bezorgden hem ecne ongemeene
23*
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populariteit. De nieuwe, zonderlinge stjl
baarde groot'opzien en h'
d werd de lieveling
der gentry te Londen. pTristram Shandy''
bevat eene reeks van schetsen, gedeelteljk
gegeven door Yoriek (den schrjverzelf),een
humoristisch geesteljke, gedeelteljk door
den zonderlingen Trintram.Hetgeheelismet
eene verwonderljke geleerdheid gekruid en
meer een bont mengsel dan een stelselmatig
kunstgewrocht. Veelprettiger om te lezen is

zjn osentimentalJourneythrough Franceand

Italy (1765 en later bj herhalingl''. Zjne

briefwisseling met'Eloa (Elizabeth Draper)
verscheen in 1775.Zjnegezamenljkewerken
zjn meermalen inhetlichtgekomen,en eene

ten,maar00k t0tljfstraFen.OnderElizabeû

verrees naast haar de plligh Cnmmission'',

die eene derqeljke bevoegdhdderlangde op

kerkeljk gebled.JaeobI en KarelImaakten
een verregaand misbruik van die beide instellingen, zoodat zj in Mei 1641 doorhet

Parlement werden opgeheven.De Sterrekamer
ontleende haar naam aan de metsterren beschilderde zaldering dervergaderzaal.
Sterrekpker,zie Telescoop.
Sterrekunde ofsqçfrnlp-ïenoemtmen de
wetenschap, welke handelt over de lichtgevende ligchamen buiten den dampkring onzer
Aarde,hunne bewegingen,gesteldheid enbetrekking t0t de door 0ns bewoonde planeet.

der laatste uitgaven iB de pGlobe edition

Zj wordtdekoningin derwetenschappen ge(1869)''
.
noemd, eensdeels omdat zj op den onwrikSterrebeelden zjn groepen,waarinmen baren grondslag derwiskundeisopgetrokken,
de vaste sterren van hetuitspanselheeft ver- anderdeels om hare schoonheid en haar uitdeeld. Men heeft daarvan fguren ofbeelden gebreid nut.Immerszj isde fakkeldergegevormd,veelalaan de mythologie ontleend, schiedenis en de leidsvrouw der zeevaart-

om op die wjze het overzigt overdever- kunde. Op de eenvoudigste wjze kan men
schillende gedeelten van den sterrenhemelge- haar verdeelen in eene theoretische en eene

makkeljk temaken.De ouqstesterrebeelden practische;zj bepaaltmethulp derwiskt
lnde
zjn 0ns door de Grieken overgeleverd,en de wetten, volgens welke de hemellichamen
w el ten getal: van 48. D aartoe behooren in zich bewegen,- zj bedientzich van werk-

de eerste plaats de sterrebeelden ofteekens tuigen om zich aangaande die bewegingen
van den Dierenriem , - voorts een aantal te vergewissen,- zj leidt uit de verkregen
andere. van welke sommige algemeen bekend waarnemingenbelangrjkegevolgtrekkingenaf.
zjn,zooals:deGrooteenKleineBeer,Cassi- D e oudste sporen van eene beoefening der

opéia, orion, de Kleine Hond,de Noorder sterrekunde vindt men in China. Ten tjde
Kroon en de Lier, welke zich allen ten van keizer FJO,23 eeuwen vöôrden aanvang
noorden van den Dierenriem bevinden. Na onzerjaartelling.kendemenermetvrjgroote
het nntdekken van den waterweg rondom de juistheid de lengte van hetzonnejaaren de
Kaap de Goede Hoop heeft men er in de periode van M don. M en heefter sterrekunnabjheid van dezuidpoolonderscheidenester- dige waarnemingen uitde llde en 12deeeuw

rebeelden bjgevoegd,en lateris00k op het
noordeljk halfrond het aantal sterrebeelden
'doorverbchillendesterrekundigenvermeerderd,
die echter niet allen in gebruik zjngebleven.
Sterrekaarten zjn afbeeldingen vanden

vo
'ör Chr.Ook deIndiërsmaaktenbelangrjke
vorderingen in desterrekundeen hadden vrj
oede planetentafelen. Bj de Chaldaeërs en

Egjrptenaren was de sterrekunde heteigendom van bepaalde kasten. Ptolemaeu verBterrehemel of van gedeelten van dezen.Aan meldt waarnemingen uit de 8ste eeuw vöör
eene verzameling van zulke kaartengeeftm en Chr.O0k waren de Egyptenaren bekend met
den naam van nterre-atlas. De oudste van de maan-eclipsenperiode.DeGriekenontvingen
dien aard is die van Bal
jer,'onder den titel deze wetenschap van de Egyptenaren. Reeds

van puranometria'' in 1603 uitgegeven;zj in de 7deeeuw vôörden aanvang onzerJaarkestaat uit 51 bladen en bevat 1706 sterren. telling voorspelde Thales er eene zon-eclips;
H ereliu.sleverde zulk een atlas van 54 bladen o0k leerde ht'
J,dat de Aarde eenebolvormige
onder den titel: sFirm amentum sobiesciarum

gedaante heeft. De sterrekunde der Grieken

(1609)''.DeatlasvanFlamsteed(1729enlater) bestond echter hoofdzakeljk uiteene théore-

telt op 28 bladen 2919 sterren.Voorts heeft tische natuurbeschouwing, waaraan naauwmrnervanBode,A'
tv#1.
g,Argelander,àgcFlf
ézlà, keurige w aarnemingen ontbraken? zoodat de

Rind enz.VoortreFeljk zjn de sterrekaarten
van dr Berljnsche Académie,en vooraldie
vanHeu,gçtiteld:pNenerHimmelsatlas(1872,
12 bladenl'';daamn vindtmen alle voorhet

gevolgtrekkingen wel eens ongerjmd waren.

In de 5de eeuw vöôr Chr.ontdekte M eton de
naar hem genoemdemaanperiode.Nietweinig
werd de sterrelzunde bevorderd door de Alex-

ongewapend 00g zigtbare sterren van de lste andrjnsche Bchool,waarna Arotyllwn en ntot de 7de grootte.
ml
kharo (3 eeuwen vöör Chr.) sterreljsten

Sterrekam er (Camera stellata) noemde zamenstelden,Aristareh%nde wetenschap mqt
belangrjke ontdekkingen verrjkte, Frcfo'dfkl- eene poging waagdeom de grootteder
Aarde te bepalen en vooralHippnrehns zjne

men in Engeland een çeregtshof,datdebevoegdheid had, alle mlsdrjven te straFen,
die buiten het bereik der strafwet bleven.
Zj werd reeds doorRendrlk YH inqesteld,

door hem met groote magt begiftlgd en
dienstbaar gemaakt aan het despotismus.De
Koning benoemde en ontsloeg de leden, en

gewigtige waarnem ingen deed. Daarna tra;

Ptolemaens op,die in zjn pAlmagestum''
een overzigt leverde van den toenmaligen
stand der sterrekunde en tevens eene voorstelling van het zonnestel8el,welke geruimen

a1s hj verscheen, was hj alleensprekend
regter. Zj veroordeelde niet alleen t0tboe- tjd a1s waarrleid werd beschnuwd. De RQ-
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meinen waren slechts navolgers van de Grie- media Z,),00k welhoendrbed en Togeïkr%Ld
ken,en toen J%li%s Cld.
:cr detjdrekening geheeten.Deze plantkomtvoorinlichtgroene
verbeterde, werd hj bjgestaan door den zoden mthtzeer kleine bloemen en is een één-

Griekschen wjsgeer Doslqenes.

Jarig onkruid.Voortsheeftmen moerasderrevl'
l
Il'
r (S.uliginosaZ.
),meteen onbehaarden
sfdrre-xlr (S.holoKeizerrjk vonddesterrekundeeenewjkplaats stengel,- grootbloemige'
bj de Arabieren. Zj werd vooralbeoefend steaL.4,-- zeeyroenedferr-l- (S.glaucaZ.),door de KhalifsAlmansoer(754- 775),Haroen- yrasackhle,
sfdrrd-xyr(S.graminea L.),- en
al2J.
!/ï# (786-809)en dienszoon Almamoen bosel
vsterremwur (S.Nemorum Z.).
(813- 833). Laatstgenoemde deed Grieksche
Sterren (Vallende) noemtmen verschieNa den va1 van het W estersch-Romeinsch

werken over sterrekunde in het Arabisch
vertalen, een meridiaangraad meten en de
schuinsheid der ecliptica bepalen. '
.n de elfde

tende licNtpunten,die zich in helderenachten

plotseljk aan het uitspansel vertoonen. Zj
beschrjven doorgaanseene regt
jn en heb.e 1
eeuw bloeide de sterrckunde bj de Mooren ben we1eens een lichtgevenden staart.Groote
in Spanje en vond erbeoefenaarsinArsaAel, verschjnlelen van dien aardnoemtmen talrzlFllzes,Avnansoer en Arerrltoës,alsook in bollen. Te voren hield men ze voor gassenj
Perzië.Bj deW estersehe volken werdin de die in d'an dampkring ontbrandden,m% r semiddeneeuwen weinig ten behoevedersterre- dert Cltladniis men t0t de overtuiging gekokunde gedaan.Al
phonsusX ,koning van Cas- men,dat de vallendesterren ligchamen zjn

tilië,deed de naarhem genoemdetafelen ver- uitde wereldruimte,die in debovenstelagen
v
aardiqen,en bj het wjken van den nacht van onzen dampkring z0o sterk verhit worder mlddeneeuwen begonnen Baeo en Re-qio- den, dal;zj licht geven.Hare lichtsterkte is
rlosfllv.
v op datgebied hetlichtteontsteken. zeerverschillend;gemiddeld komtzjovereen
H0e de sterrekundige wetenschap zich ver- m et die van sterren van de vierde grootte.
volgens met kracht ontwikkeld heeft, kan Doorgaans zjn zj wit van kleur,naarhet
men nagaar.door de artikelen te raadplegen, qele ofbl
aauwe trekkend.De kleur schjnt
geplaatstonder de nam en: Coperniens, Tyeho ln verband te staan metden duur derbeweWrJAJ, Kepler, GJIZIJi, H'
uyghenn, Newton, ging.Destaartvcrandertvanvorm eninzjn
CassinltA IIJF,y,Bradley,Fltzvlqsfdetf,Lalande, spectrum werd bj gele vallende sterren naA'
dr.sc/le!, B ode, Olbers, Laplace, kh'a röter, trium : bj groene magnesium en bj roode
Fzkcke, Bessel, Brandes:Aryelander,Mödler, strontlum ontdekt.Hetaantalvallende sterren
Zererrier,k
%truve en Kabser.
schjnt&erschillend tewezen in verschiltende
Sterrekundige instrum enten. Tot uren van den nacht en buitengew oon groot
deze behooren de m eridiaancirkel,de meridi- op bepaltldetjden van hetjaar,inzonderheid

aankjker,de heliometer,goede telescopen,
naauwkeurige tjdmeters enz.,welkemen op
eenewél-iqyerigte sterrewachtaantreft.
Sterrelusten bevatten deaanwjzingder
vaste sterren en derplaatsen,waarzj zich
op eenaangewezentjdstipbevinden.Deplaats-

omstreeks den 12den November,terwjldit
verschjnselgebonden isaaneeneperiodevan
33 jaren.Een dergeljke regen van vallende
sterren heeftmen omstreeksden loden Augustus,- voorts van 18 t0t 20 April,van 26

tot 30 Junj en van 9 t0tIQ December.Zj

bepaling geschiedt doorgaans door de opgave schjnen dan van hetzelfde puntuitte gunj
van de regte klim ming en de declinatie. en wei in November van hetsterrebeeld de
ReedslTipparehusvervaardigde eeneljstvan Leeuw en in Augustus van het sterrebeeld
ei.
nvoor die nach10:2 sterren, en later ztln dergeljke ltjsten Perseus.Intusschea heeftR'
geleverd dopr Tya o W rtzAe,
' A'
erelix,vjF lam- ten raeeruitgangspunten (radianten)aangewedfddd, TobLasave e ,Lalande,Piagzi,Rûmker zen.De hoogten,waarop de vallende sterren
enz. In 1866 gaf W eisze te Petersburg eene ontstaan,li
ggen tusschen 201/: en 4 geogr.

sterreljstin hetlichtvan 31900 sterren (van mjlen die,waarop zj verdwjnen,tusschen
15OZ.- 150N.Dec1.).Argelander bepaalde de 111/2 en 3 geogr.mjl, en hare snelheid ligt
plaats van Q2000 sterren tusschen 45 en 80O tusschen 3 en 20 mjlen in de Beconde.Door

N.Decl.,en ookanderesterrekundige'-hebben het onderzoek van Sehiaparelli,Lenerror en
zich bepaald totgedeelten van hetuitspansel Petern is m en t0t het besluit gekomen,dat
(zie Sterrekaartenq.Zulkeljsten zjnzeernut- de regens Van vallende sterren veroorzaakt
tig voor de wetenschap, dewjl men zich worden door verbrokkelde kometen,die door
daardoor vergew issen kan van elke latere deaantrekkingskrachtderAardeuitharel0opverandering aan den sterrehemel. Ook heb- banen w orden getrokken en m et de bovenste
ben zj aanleiding gegeven t0thetontdekken lagen van onzen dampkring in aanraking k0van planeten, daar het'wel eens bleek,dat men.Terwjluit de vuurbollen we1eens meeen hemelligchaam,a1svaste ster op deljst teoorsteenen op Aarde nederdalen,heeft men
geplaatst, niet t0t de vaste sterren behoorde. van vallendesterren nietsdergeljksontdekt.

Sterremuur (Stellaria .
Z.
) is de naam

Sterren (Vaste) zjn hemelliqchamen,die

van een plantengeslacht uit de familie der bj eene oppervlakkigebeschouwlngonderling
Alsineën.Hetonderscheidtzich dooreenvjf- nietvan plaats veranderen en een eigen licht
bladigen kelk en eenevjfbladigebloemkroon, bezitten. Haar aantal mag oneindig worden
doûr tweespletige bloembladen, 10 meeldra- genoemd, want naarmate men krachtiger
den, 3 stampers en eene zeskleppige doos- kjkersbezigt,ontwaartmenmeersterren in
vrucht.H et teltin onsVaderland zessoorten. de dieqt
en van hetheelal.De Melkweg beDe meest algemeene is de gewone vlxr (S. staat u1t millioenen sterren,en hetis wM r-
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schjnljk,datmen deiaauwstenevelvlekken den eersten meridiaan en den eersten vertidoor voldoende werktlzigen in sterren z0u
kunnen ontbinden.Nietminderverbazend dan
het aantal is de afstand der vaste sterren.
Slechts van enkele heeft men dien afstand
door middel der parallaxis eenigermate kunnen bepalen.Men kent de snelheid van het

caal ten behoeve van hetpassage-instrument.
Voorts bouwtmen torens met eene draaibare
kap, zoodat men zjne waarnemingen naar
alle kanten kan uitstrekken. Wj zullen de
voornaamste observatoria in 0ns werelddeel
opnoemen en daarachter de geographische

liehten wjstden afstandeenervastestel'aan breedteenlengte(vanGreenwich)endenamen
doorde opgavevan hetaantalJaren,dathet derdirectenren(1879)latenvolgen.W jvermellichtnoodig heeftom dien te doorloopen.Om- den,inDuitschland:teBerljn(52030'16,7'
/trent de grootte der vaste sterren is niets 13023'43'
/0*L.,- Försterj,- Bonn(50043/45/,
705/58/0.L.,- Sel
tönfeld),- Diisseldorf
bekend,daarzj geenezigtbaremiddelljn bezitten.Toch kan men de stofhoeveelheid van (51612/25'- 6046'13'
/0.L.,- Lnther),- Götsommige sterren met die van onze Z0n ver- tingen (51031/47'9''-o 90,56/33
'
/0.L.- Klingeljken.Er zjn nameljk dubbelsterren,die kerfues), -- Gotha(505637,5,,- 10J42'37,o.
zieh om haargemeenschappeljk zwaartepunt L., - Krûgerj, - Leipzig (57020/6,3/, bewegen. Kent men den onderlingen afstand IQO23'30',- Wrf
z/zs.
sl,- Miz
'nchen(4801'45,5',
der sterren eener dubbelster en haren 0m- - 4036/28')- Lamontj;- in Oostenrjk:te
loopstjd,z00 kan men daaruitop grond der Praag (5005'185''- 14025/19'/5.L.,- Rornwetten van Newton de stofhoeveelheid bere- dfdis),- Weenen(48012z35,5,1- 16022'55'
/,kenen. Volgens hare schjnbare grootte of vdi,
sz);- inZwitserland:teBern (46067'6/
'liever volgens haren glans worden de sterren 7O26'24''0.L.- F/r:fdr),- Genève(46O11'58,8'1
verdeeld in klassen,nameljk in sterren van - 609,16'
/0.L.
,- Plantamourj,- Ziirich
de eerste, tweede enz. grootte. Die van de (47022'
421' - 8032'58'0.L.- Wolflq- in
/,eerste t0ten metde zesde grootte zjn voor Groot-Brittanje:teCambridge(52012/51,6'
het ongewapend 00g zigtbaar,en die van de 005/
40'/ 0. L.
, - Adams), - Edinburgh
zevende t0t de twaalfde grootte (volgens 55057'232'- 3O10'64'W .L-,- Piazzi&
9-tfAl.
Dtrune) noemtmen teleseoplsclte .
sfezrds.Het
Greenwich (51OQ8'38j4', - 0O,- Abryj,
Liverpoal(53024'3,8'l- 304'17'W .L.
A'
)1grfslz),- Oxford (51n45/36'
/l- 1015'39/
*J1);- in Rusland:teDorpat(58022'47,1//
26043'22'
/0.L.,- klzwarz),- Moskou
(55045/19,8, - 37034/13'
/0.L.,- Bredol
tinj,
pella in den W agenman en W egain deLier. - Petersbtlrg(59156'297''- 30O18'22'O.L.
,aantal sterren van de eerste grootte,in onze
gewestenzigtbaarjbedraagtslechts14;daartoe
behooren Aldebaran in den Stier,Betelgeuze
en Rigel in Orfon, Sirius in den Kleinen
Hond en Procyon in den Grooten Hond,Ca-

Het voor 0ns zigtbare gedeelte des hemels k
%awLtqiqq- inZweden:teStokholm (59120/34,1
bevat voorts 51 sterren van de tweede,153 - 18%'Q2'0.L.,- Gyldenqq- inDenemarken:
van de derdej325 van de vierde en 661 van te Kopenhagen (55041'
136' - 12034'
47, devjfdegrootte,terwjlhetaantaldersterren TMelejq- ln Italië:teBologna (442947,van de zesde grootte niet metJuistheid kan 11021/9, 0.L., - Saporettlj, - Napels
w orden bepaald.M en heeftnietalleen dubbel- (40051,45,%*,- 14014'42'
/0.L.- ,d
ridl,
oe.Gl
y.u.&c
gterren,m aar o0k drie- en m eervoudige ster- - Rome(41053,53,7v,,- 12o28)50v
,- va.
ren.De kleurdersterren is zeerverschillend, kant
);- inFrankrjk:teMarseille(43018/19,1%

en bj sommige sterren ontwaart men eene
regelmatigelichtafwisselinr.Erzjn00k voorbeelden van sterren,diezlchplotseljkhebben
vertoond om eenigen tjd daarna weder te
verdwjnen.Hetgeheeldervastesterrenschjnt

5023'50//0. L., - Ste
pltan), - Parjs
(48050'112''- 2020/13'
/0.L.,- Monehezjq-

in Spanje:teMadrid (40024/297' - 3041?18'
0.L.
,- AguLlarj:- inPortugal:teLissabon
(38042/15,2'1- 906'15/W *L.,- Oomjq- in

eene lensvorm ige gedaante te hebben en zich Gri
ekenland:teAthene(37058/20'
/!- 23043/55,
te bewegen om een m iddelpunt,dat men in 0.L.,- Sel
tmldtjè- in Belgi:: te Brussel
het Zevengesternte moetzoeken.Men meent, (50051'1017''
1- 4022/8'
/0.L.,- Houseanlq- in

dat 0ns sterrestelsel eene middelljn heeft Nederlpnd:teLeiden(5209'203'- 4029,3/0.
terlez
lgte van 4800lichtlaren.
L.,- Bakhul
jzen),- Utrecht(5205/10,
5/ 08/1/0.L.,- Oudemansj.Voortsheeftmen
Sterretvd noemt men den tjd,diebe- 5
paald wordt door de schjnbare dageljksche onderscheidene en uitstekende observatoria in
beweging der vaste sterren, alzoo door de N00rd- en Zuid-Amerika,in Australië,Hinomwenteling derAarde.
dostan en a!n deKaaq.
Sterrew acht ofobservatorium isde naam
Sterrewlgchelaru (astrologie) is de
van een gebouw , bestemd tpt hetdoen van kunst, uit de w aarnem ing van den stand en
sterrekundige waarnemingen. Om een ruim den 100p der sterren de toekomst en vooral
uitzigt te hebben,plaatste men te voren zulk hetl0tder menschen te voorspellen.Zjheeft
eene Bterrewacht op torens;doch later heeft zich uit Chaldaea over Klein-Azië, Egypte
men begrepen,datzulkehoogeçebouwen0n- en Europa verbreid,zoodat de sterrewigchederhevig zjn aan trillingen,dle de naauw- laars door de Romeinen 00k wel Chaldaeërs
keurigheid der waarnemingen belemmeren. werden genaamd. Bj de Chaldaeërswasde

Dientengevolge zjn de sterrewachten van 0nzen tjd lage gebouwen, waardegrooteinstrumenten op heehtesteenen pilaren zjn geplaatst.Ermoeten gleuven ofreten zjn voor

sterrewigchelarj verbonden met de sterre-

dienst en in Egypte metde geneeskunde. In
Griekenland werden de sterrewigchelaars van

de zjde van den Staat niet bemoejeljkt5
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zelfs Plato wer; een vrien; der sterrewig- l
jk het punt der ecliqtica, hetwelk op 4at
chelarj genoemd, maar Aristôtelen verwierp tjdstip boven den horlzon verrees en sloeg
haar. De Grieksche geneesheeren bragten de daarop de twaalf huizen des hemels gade.
ziekteverschjnselen in verbandmetdenstand Deze laatsten werd aangewezen ;00r groote
van de maan en van de planeten,- voorts cirkels, die den Evenaar i
n twaalf yeljke
kwamen bj de sterrewigchelarj vooral de deelen verdeelden. De horoscoop valtln het
Z0n en deteekensvan den Dierenriem inaan- 'eerste huis en vanhier telde men verder.Die
merking.Bj de Romeinen vond de sterre- huizen volgen op elkander in eene bepaalde
wigchelarj weinig voorstanders. Cleero,Plé- orde als het huis van het leven, van het
Zl# de Ol#6r: en Tâeit'
asbestreden haarmet gebrek ofvan denrjkdom,van debroedersj
kracht, terwjl Slneea den invloed der pla- Van de bloedverwanten, van de kinderen,
neten op hetl0tdermenschen geen oogenblik van de dienaren (volgensanderen van de ge-

betwjfelt.De grootste wjsgeeren namen de zondheid),van het huweljk,van den dood,
sterrewigchelarj in bescherming en hetver- van de godsdienst, van de vriendschap en
mogen der sterren op den menseh is door van devjandschap.W aren detwaalfhuizenin
M aniliu in een leerdichtontwikkeld,terwjl verbandmetden tjddergeboortevaneenperde Christeljke Kerk haar verwierp,zooals sofm gevonden, dan zocht de astrolnng de
bljkt uit de geschriften van Clemen8 '
pls plaats der planeten in ieder huisen uitbeider
Aleœandrlë, Ors'
led en Altgustinns.Daaren- onderlingen stand maakte hj zjnevoorspel.çe
tegen werd zj met jver beoefend dûor de lingen 0p.Datmenschenkennis,schranderhei;
Arabieren en de Israëlietische Kabbalisten.
Aboemasar schreef in de 9de eeu:v een astrologisch werk: !,De m agnis conlunetionibus,
annorllm revolutionibus ac eorum perfcctionibus'' dat eeuwen lang veelgelezen werd,en
Ab
oazen Acîy in de 13deeeuw hetboek:pDe
Judiciis as'<rorum ''. Na dien tjd erlangde de

en behendigheid,alsmede eeneweelderigefan-

tasiedaarbj den astroloogzeer testadekwam0nj zullen wj naauweljks behoeven te
Zeggen.

Stesichoros 0en Griekseh dichter uit

Him erae op Sicilië,leefdeomstreekshetJaar
630 vöôr Chr.en overleed,van hetlicht der

sterrewigehelarj meer en meer gezag onder oogen beroofd, te Catana in 556.Zjnegede Christeljke vûlkeren,en dikwglshadden dichten, in 24 boeken verdeeld, behoorden
de Hof-astrologen een verbazenden invloed. t:tdelyrischepûëzjenwaren in hetDorisch

W é1 kwamen tegen het einde der 15de eeuw dialed geschreven.De overgebleven tkagmenSavonarola, Pi- s van Mirandola en later ten zjn verzameld i
n rDelectuspoeyisGraeFodz, lardelon, k%turm enz. tegen haar in corum elegi
acae (1839)''van kkne%dewin ep
verzet, maar zj bleef in Frankrjk onder in rpoetae lyrid graed (3de druk 1867)'*
Catarina #:iM edicien onder Hendrik I1I en van Bergk.
JF n0galtjdhaargezaghandhaven.In FrankStéthoscoop ,zie AunœltatieenFdrcv.
vdl.
Stettin ,de hoofdstad der Pruissischeprorjk erlangde vooralNostradamus eene groote
vermaardheid als astroloog, en terwjl de vincie Pommeren,isdevoornaamste zeeplaats
Pausen de astrologie in den ban deden,werd van Pruissen en bestaatuitdeeigenljkesta;
zj n0g door sommige Protestantsche godge- op den linkeroever van de Oder,metruime
leerden, bjv.door Melanehtlton,begunstigd. voorsteden,en uit de Lastadieen dehierbj
Vooralwaszj in Engeland inzwang.Voorts behoorende buurten op den regter oever van
bragtenParaeelsnsen Cardanushaarinverband genoemde rivier.De beide oevers zjn door

met de genees-en scheikunde,Ja,ParacelsIœ drie bruggen verbonden,terwjlervporhet
leerde,dat,inhetheelalzevenverschillende,van spoorwegverkeer nog andere gebouwd zjn.
deplanetenafhankeljkegolvingen bestonden, In de elgenljkestad vindtmen vjfpleinen:
die in den m ensch zeven verschillende soor- het Paradeplein, het Koningsplein met de
ten van polsslagen verogrzaakten.Zelfs Tya o standbeelden van FrederLk de Gropfe (
van
WrJAJ en Kepler waren nietafkeerig van de Rekadow) en van I'
riedria <ïI&I- III (van

sterrewigchelarj.Het stelselvan Coplrnicus, Drakeqy de Paardemarkt met eene prachtige

dat deze Aarde t0teen ondergeschikt hemel- fontein, de Hooimarkt en de Nieuwe Markt.
ligchaam vernederde! gaf echter den dood- Tusschen laatstgem elde twee verheft zich het

steek aan desterrewlgchelarj.W élwerd zj
verdedigd door M orin in zjne rAstrologia
Gallica'',maardaarmedenam hareheerschappj
in het W esten nagenoeg een einde,terwjl
zj in hetOosten n0g vele aanhangerstelt.
Desterrewigchelarj wasalsstelselverdeeld
in natuurljke en positieve astrologie. De
eerste bepaalde zich totde gevolgen van natuurljke oorzaken en kwam grootendeels
overéén met de nleteorologie. De positieve
daarentegen handelde over den invloed der
sterren op 'smenschen l0t. De astroloog

volgde daarbj dezen weg:wanneerhj voor

stadhuis. Voorts zjn er vjf:Protestantsche
kerken, eene R.Katholieke kerk,eene kerk
der Oud-Lutherschen en eene der Apostolische
gem eente. Andere merkwaardige gebouwen

zjn er:hetKoninkljk slot,in 1575gebouwd

en thans de zetelvan hetprovinciaalbestuur
en van de regtbank, het nieuwe raadhuisj
de nieuwe synagoge,het militaircasino,de
schouwburg en de Beurs.Voorts heeft men
er: twee gymnasia, twee reaalscholen,eene
provincialeambachtsschool,eenehandelsschopl,
een instituut voor doofstommen, een voor
blinden, alsmede een aantal inrigtingen van

dezen of genen de nativiteit wilde stellen, weldadigheid,genootschappen enz.Zj isde
zetelvan een gouverneur,van eenprovinciaal
bl
ei
p
kaa
ldeh
jens
ind
eeers
plaat
sv
osc
oroop
het,ona
ogme
envan
dl
geboor
tt
eeden
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- bestuurj van een H0f van appélj van een
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conBistorie,van den kommandantvan het2de geplaatst, eerat te Nauplia en vervolgens te
armeekorps enz. 00k met betrekking t0tde Athene.Hj bleef er t0t 1836,keerde over
njverheid bekleedt Stettin den eersten rang Rome, Florence en Venetië naar Miinchen
onder de steden van Pommeren. Men heeft terug, en werd er i
n 1845 t0tpleitbezorger
er: groote acheepstimmerwerven, machinen- en ln 1863 t0tnotaris benoemd.Van zjne

en cementfabrieken,zeeqziederjen,stearineen chamottefabrieken,blerbrouwerjen, suikerraënaderjen, klokkengieterjen enz. De
bandelis er van veelbelang:in 1876bedroeg
er de waarde van den invoer bjna 170 en
die van den uitvoer ruim 111 millioen mark.
De reederjen van Stettin telden in datJaar

207 schepen,en in de haven verschenen alstoen 11Q5 stoom-en 1664 zeilschepen,waaronder 68 Nederlandscbe.De stad heefteene
zeer bevallige ligging; de linker oever van
de Oder is zeer steilen op den regter oever
ontwaartm en uitgebreide weiden e1lw ouden,

van riviertjes doorsneden.Aan beide zjden

geschriften vermelden wj:pueberdie Urbewohner Rhâtiens und ihren Zusammenhang
mitden Etruskern (1843)'
/,- rZu rhâtischen
Ethnologie (1854)'', - pDie oberdeutschen
Familiennamen (1870)'', - wjders: rDrei
Sotmer in Tirol (1846; 2de druk 1871, 3
dln)', - rDas bayrische Hochland (1860)''
m bayrischen Gebirge
s:W anderungen i
(1862)''1- pHerbsttage in Tirol(1867)'',pAl
tbaïrixheKulturbilder(1869)''
,- s,Bilder
aus Grlechenland (1841)'',- rNovellen und
Schilderungen (1853)'',- pDeutsche Trât
lme
(1838, 3 dlnl'' - en Der schwarze Gast
(1863). Eene verzamellng zjner kleinere

der rivier verhelen zich groote fabriekgebou- geschriften is in 1853- 1875 in 4 deelen in
wen en handelmagaztjnen,terwjl hare wa- het licht verschenen.
tercn met stoom-en zeilschepen bedektzjn. Steur (Accipenser) is de naam van een
De stad is door spoorwegen regtstreeks ver- geslacht uit de orde der Kraakbeenige Vis-

bonden metBerljn,Posen,Breslau,Dantzig schen(Chondropterigii).Bjditgeslachteindigt

Acdpenser rwfAenud.

en Stralstmd, algmede met Swinemunde,en de kop in een puntigen snuit;de onder aan
het aanvl inwoners bedraagt (met eene be- den kop gelegen m ond kan achterw aarts
zetting van ruim 4500 man)nagenoeg81000, getrokken worden en is meeaàl ongetand;
ender welke zich 2733 R. Katholieken en onder den snuit zjn 4 vöör den bek geleQ079 Isre lieten bevinden.- Stettin ofStedyn gen baarddraden;delossekieuwen zjn onder
is reods in de llde eeuw gesticht, maar een kieuwdekselverborgen en hetlangwerpig
wordt eerst in de lode eeuw als koopstad 1jfismethoeki
ge schilden gedekt.Demeest

ve= eld.In 1107 werd zj de zetelvan een bekende soort ls A.dfrio met een bj de
vorstenhuis uit Pommeren, voegde zich in Jongen puntigen en bj deouden meerafge1360 bj de Hanza,omhelsdein1522deHer- stom pten snuit,kleine oogen met een regenvorming en kwam in 1630 in het bezitvan boogvlies en het1jfmet5 rjen schilden geA :f-/ Adolh die haar versterkte en er dekt. Deze visch is doorgaans groenachtig
gronte verbetenngen invoerde.Bj den Vrede qrjsmetbruineenzwartestippen.Zjn romp
v>
n Munsterwerd zj afgestaan aan Zweden, lsdubbelz0o lang alszjn staart.Deaarsvin
'
me
l in 1678 in handen van den Keurvorst en debuikvinnen zjn klein en deuitgeholde
Van Brandenburg, m 3ar Nverd reeds het rugvi
n isweinig grooter.Hj kan eene lengte
volgende Jaar Mn Zwedea teruggegeven. In bereiken van 3 Ned.e1.Hj hnudt zich op
1713 moest zj eene belegering verduren, in de Noordzee en verschjntdeswintersin
en bj den Vredevan Stokholm (1720)werd onze rivieren, doch wordt er thans zelden
zj metVödr-pommeren aan Pruissen toege- gevangen.Hj isvoorvele volkenvan belang
wezen. Na de catstrophe van 1806 kwam wegens zjn vleesch en wegensde kaviaar,
zj in hetbezitderFranschen,en ditduurde die uit zjn kuit wordt bereid.T0t ditget0t1813.D00rdewetvan 19 Mei1873zjn slacht behooren n0g:de Rssdnokedfexr (A.
er de vestingwerken vervallen verklurd.
ruthenuq, zie bjgaande afbeelding), vooral
Steub (Ludwig),een verdiensteljk schrj- in de Caspische Zee en in de W olga te vinver, geboren den zosten Februarj 1812 te den, - de Aviz- (A.huso), die weleens
Aichach in Opper-Bejeren,vertrok latermet 1400 Ned.pond zwaarwordten in de zwemzjne ouderB naar Miinchen en studeerdeer blaas de bekende vischljm levert, - en
in de lqtteren en regten. In 1834 ging hj degesternde,f-r(A.stellatus),met stervornM r Griekenland en wer; er als ambtenaar mige sehilden.

STEURHARING- STIERGLITZ.

377

Steurharing is eene grootere verscheidenheid van den gewonen haring en wor4t
in September en October op de oostkust van
Engeland gevangen.

gesehiedenisvan Gent(1847)'',- pGeschied-

Steurkrab (Palaemnn Squilla) behoort
(Decapoda) en isvermaagschaptmetdegarnaal.Zj leeft in de zee en men vindthaar
in de Schelde en in de Zeeuwsche Stloomen.
Desteurkrabben zjnwatgrooterdangarnalen,
hebbendezelfdekleurmetroodedwarsstreepjes
en wordenbj hetkoken geelaehtig rood.Zj

Pien (1848)1', - oBeknopte verhandeling

kundig onderzoek ofproefvan medewerking
ter herstelling Van de oude en eehte nataen
der straten 0nZ.!1
Ongeval Van Lieven

t0t de orde der Tienpootige Sphaaldieren over de bjzonderste njverheidstakken in

onderscheiden zich vooral door een scherp,
beenachtig uitsteeksel op de schaal van het
hoofd.
Stevenskruid ,zie Cireaea.
Stevin (Simon),een uitstek.end wiskunste-

Vlaenderen (1853)''
, - en rEen speelreisle
in Belgiëenz.(1858)''.

St.G allen,St.Goar,St.Gotthard,

zie onder Gallen,Goar,Gotthard.

St.H élena ,eenBritsch-Afrikaanscheilan;

in hetzuideljkgedeeltevan den Atlantisehen

oceaan,tusschen Afrika en Amerikaentegen-

over Kaap Negro, 200 geogr.mjlvan het
vasteland van Afrika en 300 geogr.mtjlvan
datvanZuid-Amerikaverwjderd,ismerkwaar-

dig als het verbanningsoord van Napoleon I

naar en zeer in aanzien bj prins Mawritn, (zle onder Bonaparteq.Het heefteeneuitgedie hem tot ingenieur van den waterstaatbe- breidheid van 31/: D geogr.mjl en verheft
noemde,werd geboren te Brugge in hetmid- zich met steile rotswanden ter hoogte van
den der 16de eeuw en overleed in 1620.Hj Q00- 400 Ned.el uit de brandende golven,
beeft zich vooralbezig gehouden metde be- terwjl de kusterslechtsop enkele plaatsen
schouwinq Van het evenwigt der ligehamen, laag en toegankeljk is.Dehoogste bergtop
bepaaldelpk m et dat van een vast ligchaam
op een hellend vlak, - voortsmet datvan
3 krachten, w erkende OP één punt,-- raet
het bekende parallelogram van krachten,--

bereikt er eene hoogte van omstreeks 900
Ned. el. Eene bergketen, die er de oppervlakte in 2 deelen scheidt,looptvan hetoosten naar het westen en bestaat uit lava,baen metdedrukking dervloeistoFen in beslo- salt, tufsteen enz. Het klimaat is er gezon;
ten vaten. Van zjne geschriften vermelden en de vruchtbare bodem brengt er velerlei
wj: prrafelen van intresten,oitsgaders de gewassen voort.Hetaantalbewonersbedraagt
constructiën derselverghecalculeert(1582)'',- er omstreeks 6000, en de hoofdstad is Ja'tn
hpWisconstige gedachtenissen,inhoudende mestown,aan de baaiSt.Jamesgelegen.Dit
g ene,daar hem in gheoefentheeftdedoorl. eiland is in 1502 door Portugézen ontdekt,
hoochg.vorst en heere Maurits van orangiën en deze bouwden er eene kerk ,dieomstreeks

enz. (1608)'',o0k in het Fransch vertaald. hetJaar1600 doordeNederlanderswerd verO0k ûversluizenbouw enz.heefthj degeljke woest. Laatstgenoemden vestigden er zich,
geschriften geleverd, en te Brugge verrees doch ruilden het in 1650 met de Engeleen standbeeld te zjnereere.
schen tegen de Kaap de Goede Hoop. W e1

Stew art (Dugald),eenSchotschwjsgeer, werd het in 1673 bj verrassing door de Ne1753, zag zich reeds op 22Jarigen leeftjd datzelfde Jaar weder overgeven aan de Ent0thoûgleeraarbcnoemdinzjnegeboorteplaats gelschen, die er het fort St.James bouwden
en overleed aldaar, nadat hj in 1810 zjn en in hetvoortdurend bezitbleven van St.H&
ambt had nedergelegd,den llden Junj 1828. lena.- Ook onderscheidene andere eilanden
Van zjne geschriften vermelden wj: pEle- dragrn dien naam.
m ents of the philosophy ofthe human m ind
Stlcht (Het) is n0g altjd de naam van
(1792- 1827,3 dln)'',- poutlinçsofmoral de provincie Utrecht. In den ttjd,toen de
philosophy (17934 2de druk 1818)'', rphi- bisschoppen er het gezag in handen hadden,
losophicalessays(1810)'',- rDissertation on werd de tegenwoordige provincie Utrecht
the pxogxess of metaphysie,aland ethiealphi- het Nederstia ten de tegenwoordige provinde
losopby (1815)'', - en nphilosophy of the Overjssel het Orersticltt genoemd Men zie
active and moral powers (1828)''.Eene uit- alzoo onder Utreckt.
gave van zjne gezamenljke werken werd in
Stichting is de naam van gnederen met
1854 bezorgd door H amilton.
eene bepaalde bestemming in het algemeen
Steyaert (Jodocus Joannes),een Belgisch en van kerkeljke en vicarie-goederen in het
schrjver, geboren te Gent den 26sten April bjzonder.In den jongsten tjd is erin 0ns
1795,wjddezich eerstaan deschilderkunst, Vaderland met kracht op aangedrongen,dat
bepaalde zich vervolgens )
:ji.;
)
-het onderwjs, aan den Staat tot zekerehoortehettoezigt
geboren te Edinburgh den Qosten November derlanders heroverd,maarzjmoesten hetin

zag zich geplaatst aan hethoofd eenerlagere moge worden verleend op de stlehtingen,ten
school en schreef:soverhetlager onderwjs einde hetvervreem den,verwaarlûozen ofmisin België enz. (18384'', - rBeschrjving der bruiken dier goederentevoorkomen.Zievonrt:

stad Gent enz. (1838)/', s:verhandeling onderk
%tî
j'
t.
over de noodzakeljkheid van eene wetop
Stieglitz.onderdezenn%m vermeldenwj:
hetnnderwjsin België enz.(1840)'',- pLe. Ludwi.q, baron von dfiepRfz, den stichter
vensschets van den heer Joseph van Crom- van eene vermaarde handels-en bankierszaak
brugghe (1844)'',- nllugo van Somergem te Petersburg en geboren te Arolsen in 1778.

(1844)'/ - ntuiederick deBuck ,eerstefoxestier Zonder eenig vermogen begafhj zich naar
van Ylaenderen (drama,1846)''j- rgBeknopte Rusland en wist erdoorzjnebekwaamhei;
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en onvermoeidenjverhetalgemeenvertrouwen
te verwerven, zoodat hj weldra over aanzienljkesommenk0nb.eschikken.Hjbesteedde
die aan de uitba'
eiding van handelen njverheid.Hj bragt de stoombootvaart t0tstand

geboren den 26st
en Februarj 1775te Gotha.
Hj studeerde ill de regten, werd geplaatst

bjhetministériete Gotha,zag zich in 1813

t0t raad van legatie,in 1829 t0t geheim regéringsraad benoemd en overleed den 13den

tusschen Petersburg en Lubeck,beschermde Maart 1836.Hj heeftzieh doorhetleveren
kunsten en wetenschappen, en overleed den van voortreFeljke kaarten zeerverdiensteljk
18den Maart 1843,nadat hj reeds in 1825 gemaaktjegensdeaardrjkskunde.Zjnhoofddoor den Keizer met brieven van adeldom werk is: de bekende rH. andatlas (met ReL-

begiftigdwas.Nazjn dood werddebankiers- cFzcr#, 1817- 1823)'' in 75 bladen en later
zaak, die haar naam verbond aan Rtlssische (1871- 1875)9'in 90bladen.O0k zjnrschulleeningen,door zjn zoon Aleœandervoortge- atlas(58ste druk,1877)''enzjne pKartevon
zet. Deze werd echter in 1858 chef van de Deutschland (in25afdeelingen,laatsteuitgave
pas-gestichte rjksbank te Petersburg en ont- 1867)''zjn algemeen verspreid.
bond de frma,maarlegdein 1836voornoemde

KarlJpq
seA Dtieler,een uitstekend portret-

betrekkingneder.Hjbouwdevoortsdenspoor- schilder, geboren te Mainz den lsten Novem-

weg van Petersburg pverPeterhofenOraniën- ber 1781.Hj beqaal
de zich aanvankeljk bj
baum naarKrasnole-seloinRuslandopeigen- het pastél- en mlniatuurschilderen en legde

kosten,en zjn zoon Nikolaiwerd lid van
den raad van BinnenlandscheZaken aldaar.
Heznroh Sflglîfz,eenverdiensteljkDuitsch
dichter en geboren te Arolsen den Szsten Februarj 1803.Hj studeerde te Göttingen en
te Leigzig, werd in 1828 leeraar aan het
gymnaslum te Berljn en custosderKoninkl'
jkebibliotheek.Eenzenuwljdennoodzaakte
hem ,zjne betrekkingen nederteleggen,en
te vergeefs zochthj tePetersburq genezing
voor zjne ongesteldheid.Hj wasln hethuweljk getreden metCltarlotteDFAI Willl
tbj'
t,

in 1805 onder deleiding van I'
ùk
qerte W ee-

nen zich t0e op het schilderen met olieverf.

W eldra verwierfhj grooten roem alsportret-

schilder, zoodat hj Hongarje en Polen b8reisde, tweeJaar teParjsvertoefde,daarna

Rome bezocht,hiereen altaarstuk schilderde
voor de Leonhardskerk te Frankfort aan de
Main, in 1812 zich te Miinchen vestigde,en
in 1816 naar W eenen vertrokom erhetlevensgroot portretvan keizer Franz te schilderen.

Hier bleef hj t0t 1820, keerde toen naar

Miinchen terug en overleed aldaar den 9den
en deze dweepzieke vrouw koesterde het April1858. Hj heefteen uitmantend portret
denkbeeld,dat eene groote smartharen eeht- van Götlte geschilderd; - voorts van Seltelgenoot t0t een uitstekend dichter z0u ver- !1.4/, Tieek, ep4 Hàmboldt, Beetltoven enz.,

heFen.Daarom bragtzj opQ8-jarigen ouder- alsmedede beroemde pGaanderj van Schoondom zich zelvemeteendolksteekom hetleven heden''in hetKoninkljk slotteMiinchen.
(21 December 1834), Vare zelfbpoFering Stieltjes (Thomas Joannes),een uitste-

had echter niethet gewenschte gevolgj htl kend Nederlandsch waterbouwkundige,gebowoonde na dien tjd meestalteVenetiè,en ren te Leuven den 19den Mei1819jkoosde
overleed aldaar aan de chölera den 24steu

krjgsmansloopbaan en diende van 1834 tot
Augustus1849.Van zjne dichterljkewerken 1849 als oëcier bj de artillerie. Van 1850
noemep wj:pBilderdesOrients(1831-1833, t0t1860 washjingenieur-directeurderOver4dln)'',- psultan Selim III(eentreurspell'', jsselschekanalisatie-maatscbappj,werddaarna
- pstimmen der Zei
t in Liedern (zde druk, belast m et de opneming der spoorw egen op
1834)'',- en rBergesgrisze(1839)''.
Java,waarhj 3Jaarvertoefde,wasna zjn
Stiehle (Gustav von),een Pruissisch gene- terugkeerw erkzaam alsdviel-ingenieur,w erd
raal,geboren te Erfurt den 14den Augustus in 1873 technisch adviseurder Rotterdamsche
1823,bezochtdemilitaireacadémieteBerljn, Handelsvereeniging en zag zich alzoo belast
werd toegevoegdaandetrigonom etrischeafdee- met de leiding der groot: werken op Fejenling van den grooten generalen staf,zag zich oord, was in October 1866 benoemd tot lid
in 1860 belastmethet bestuurvan de histori- Van de Tweede Kamer der Statep-Generaal,
sche afdeeling van den generalen stafen hield en overleed in 1879. Onder den pseudoniem
voorlezingen aan de militaire académie. In Van O.d Soldaat schreef hj:pDenkbeelden
1864 nam hj deel aan den veldtogttegen over een zuiniger en doelmatiger zamenstelDenemarken, ontving brieven van adeldom , l
ing van hetNederlandsche leger (1843)'',werd luitenant-kolonelenvleugeladludantdes Nadere ontwikkeling van d1e denkbeelden

Ko
ningsendaarnaattachôbt9degezantschay- (1843):', - rIs Nederland te verdedigen?
pen te Londen en te W eenen, verwierf m (1849)'
'
,- pAdviezen,doordenMinistervan
den 00r10g van 1866 l'ordre pour le mérite,
nam als chef van den generalen stafvan de
tweede armee deelaan den oorlog van 1870,
sl00t de capitulatie van Metz,werd in 1871
directeur van het departementvan 00r10g en
liil van den Bondsraad, in 1873 luitenantgeneraal à la suite en zag zich in 1875 benoemd tot kom mandant der 7de divisie te

O0r10g gevraagdaan een 0ud soldaat(1850)''1
XDe Nederlandsche hoofdrivieren en hare

verbetering (1850- 1851)'',- ,H0eisNeder-

land te verdedigen? (1853)'',- rNederland
en Rusland (1856)'',- mopen brlefaan den
Ministervan Oorlogoverspoorwegen(1859)''
,
en rDç Nederlandsche land-en waterwe-

gen (1859)''j- voorts onderzjn eigennaam :
Alagdpburg.
DProeve eenerhandleidingovçrdedraagbare
Stzeler.Onder dezen naam vermeldenwj: wapenen (1846--1847, 2 dln)',-- plloe een
Adol
f Kiel6r,een verdiensteljk cartograaf, Nederlandsch ministérie over eeden denkt
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''' - pDe
XBeOverjsselsche
achouwingen over spoorwegbruggen (2 stukken, 18604'
' Gegevens over desyoorW0g0n op Java (1864-1865,6 stukken),rOverzigt Van wat met de SpoorYfegon 0P
Java is voorgevallen (1864)''1 - rlets over
de onderwaterzetting van de Grebbelinie
(1865)''
, - rlDenkschrift iiber einen Kanal
zurVerbindung der Nord-und Ostsee(1866)'',
pHet vöôr en tegen van den spoorweg

(1849)'5

Arnhem-Njmegen (1875)''9 - met Starin.
q
leverde hj: pDe scheepvaart in Salland en
Twenthe (1847)''
,- pDe Overjsselsehewateren (1848)'', - rDe Rjn- en W eservaart
(1850)'' - en metandereingenieurs:rverslagen over een kanaal van Almelo naar de

Eems (1851)''?- rReis tot het bezigtigen
van stuwers ln Frankrjk (1853),,,- pverslagen aan de gemeenteraden van Delft, den
Haag en Amsterdam over waterverversching
en rpoorwegkwestiën en overafwatering van

3;9

schillendegroepen van torreadoresof torreros

achtervolgensbljkengevenvan behendigheid.
Depicadores(lansruiters)prikkelen dewoede
van den in hetstrjdperk gelaten stierdoor
lanssteken in den schouder.Zjnewoedewordt
voorts aangevuurd door de banderillos,diete

voetstrjden enmetweerhaken voorzienestaven in de schouders van het dier zoeken te
planten.De capeadores komen laatstgenoem-

den te hulp door roodemantelstezwaajen
en hierdoor de aandacht van den stier van

zjne vervolgers afte wenden.Dehoofdpersoon echter is de espada, die het dier met
uitgetogen degen te gemoet gaat,om daaraan

den doodeljken stoottoete brengen,terwjl
hj met de linkerhand de muleta voert,een
stuk rood doek aan een stok.De stier vlugt
vertoornd hierop af,en terwjldeespadahem
bj het maken van een zjsprong laatvoorbj
snellen, stoothj hem hetstaalin den nek.
Den naam matador voor den espada is in
Spanje niet gebruikeljk,maarwordtaldaar
gegeven aan de afmakers van het dier.Isdit
laatstenietaanstondsdood,dan verschjntde

Rjnland (1868-1871)''
,- en pMilitaireStudien (2 stukkenl''.O0k schreefhj onderschei- in het zwart gekleede cachetero,om hem met

dene brochures overspoorweg-enkanaalzaken een dolk den genadestootin hetruggem ergt0e
en militaire aangelegenheden,rapporten over tebrengen.Een stierengevecht duurtgewoonde droogmaking der Zuiderzee enz.,artikels 1jk 15 t0t20minuten,engedurendedegeheele
in tjdschriften en bjdragen in hetdoorhem voorstelling verliezen doorgaans8 t0t10 stie-

gestichte zn aanvankeljk geredigeerde tjd- ren rn dubbelzooveelpaarden hetleven.
schrift:,,De Nieuwe Militaire Spectator''.
Stlerm arken (Steyermark), een OostenStier (De) is de naam van het tweede rjksch hertogdom,grenst in het noorden aan
teeken van den Dierenriem ,alsmede van een Opper-en Neder.oostenrjk,in hetoosten aan
sterrebeeld tusschen 46- 870 regte klim ming
en 0- 280 noorderdeclinatie.Dit laatste bevat
volgens H els 188 voor het ongewapend 0og
zigtbare sterren,onderw elke zichAldebaran,
eene ster van de eerste grootte,bevindt;0ok

Honyarje,in hetwestenaan SalzburgenCaen heefteeneuitgebreidheid van bjna408 D
geogr.mjl.Men verdeelthetin hethooggerinthlëen in hetzuiden aan Krain en Croatië,

bergte van Opper-stiermarken,de vruchtbare

behooren de Pleiaden (Zevengesternte) en de heuvelstreek van Midden-stiermarken en het

Hyaden t0t dit sterrebeeld. De Stier ran door Slowenen bewoonde berggewestvan BeTpwït:foztl
,
ski is een sterrebeeld, in de 18de neden-stiermarken.Hetland isverbondenmet
tus
shu
chen
00s
eeuw gevormd uit sterren
Ophi
uc
s (den
Slang
en- de bergketens der Oost-Alpen.Men vindt er:

teljken schouder van
drager)en den Adelaar.

den Dachstein (ruim 3000 Ned.elh00q),het
Doode Gebergte bj AusseemetdenSchonberg

Stierengeveehten (Corridas de toros) (ruip :000 Ned. el hoog),den Pyrgas (2:41
noemt men gevechten van m ensehen metstie- Ned. el h00g), den Grimming (2346 Ned.el

ren,een lievelingsvermaak derSpanjaarden, hoog) en den Buehstein (2215 Ned.elh0og)

die deze uitspanningen o0k naarZuid-Amerika ten noorden van de Enns,- en ten zuiden
en M exico hebben overgebragt. Als een rid- van deze den Hochthor(2280 Ned.elhoop),

derltlk vermaak, Op het tournooi geljkend, den Lugauer(2197 Ned.elhoog)en den G0swaren zj reeds in de elfde eeuw en waar- zeck (2207 Ned. el hoog), voorts verder
schjnljk zelfsvöördien tjd bj deSpanlaar- oostwaarts den Hochschwab (2268 Ned. el
den in zwaug - im mers de Cid Campeador
was als stierendooder vermaard,- en onder
Karel T'bereikten de rFiestas de toros''het
toppunt van luister.EerstPltillppus V kwam

hoog enz.
).Tusschen de Kalk- en MiddenAlpen heeft men den Semmering (974 Ned.el
h00g)meteen vermaarden spoorweg,en tus-

in verzettegen destierengeveehten;dochJuist
dit w as oorzaak, dat het volk ze m et des
te grooteren jver begt
lnstigde, zonder zich
om het verbod van vorsten of geesteljkente
bekreunen.Bjna elke stad van eenig belang

(2859 Ned.elh00g).Inhetwesteljk gedeelte
verheftzich deEisenhut(2441Ned.elh00g).

heeft hare nplaza de toros'';de grootstevindt
men te Xeres de la Fronteras,te Madrid en
te Valencia. Te Madrid heeft van Paschen
t0tAllerheiligen elken m aandag een stierengevecht plaats, en in de kleinere steden alleen
op feestdagen. Het hedendaagsche stierenge-

schen de Enns en de Mar de bergketen van
den Niederen Tauern met den Hochgolling

Midden-stiermarken is door een lang halfrond

van Alpen ingesloten, dat aan deoverzjde

van de Mur in den Koralm eene hoogte bereikt van de 2137 Ned.el. Tusschen de Mur

en de DraveverrjzendePoszruck en demet
wjnsaarden bedekteW indischeheuvels.Ter.
wtjlln hetzuiden zich deRinka (bjna 2600
Ned.elhoog)verheft, heeftmen in Midden-

vechtbestaatuitdriebedrjven,waarindever- Stiermarken enkele basaltkegels.T0t de aan-
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zienldke vlakten behooren er: het Grazer
(Grâtzer),Lelbnitzeren PettauerFeld,en de
belangrjksterivieren zjner:deMur(metde
Miirzljde Drave en deSave,- voortsstroomen erdeEnns(metdeSalza),deRaab(met
deFeistritzen deLafnitz)en deTraun,maar
deze zjn nietbevaarbaar.O0k heeftmen er

eenige Iûeb
isller
rme
gel
ren. Het
zekl
erimaat
verschi
endnaa
,na
lang
jk:
van den odem
guur in de bergstreek, maar veel zachterin
de vlakten.
Men telde in Stiermarken tegen het einde

de Save.Erzjn crediet-en voorschotbanken
en onderscheidene spaarkassen.Wjdersvindt
men er:eene universiteit en eene techniscbe
hooyeschool te Graz (Gratz),eene mjn-académle te Leoben, èene hoogeschool vaor
handel en njverheid te Graz, 3 godqeleerde seminaria, onderjcheidene gymnasla,
scholen van middelbaar onderwjs, kweekscholen voor onderwjzers en vooronderwjzeressen,handels-en njverheidsscholen,eene
teeken-académie,eene landbouwschoolenz.,en eindeljk 735lagerescholen met1946leeraren en bt
jna 125000 leerlingen van de nage-

van 1869metdemilitairen bjna 1138000 inwoners, van welke 640/0 tot de Duitschers noeg 163000 schoolpligtige kinderen.Er veren 36% t0t de Slowenen (Zuid-slawen)be- schjnen20 tjdschriften.Voortsheeftmen er:
hooren,terwjlzj allen,metuitzonderingvan 2 R.Katholieke bisdommen,2 domkapittels,

n0g geen 7000 Lutherschen,300 Hervormden 2 sem inaria en 41 kloosters, alsmede een
en 700 Israëlieten, de R. Katholieke gods- groot aantal instellingen van weldadigheid.
dienstbeljden.In Opper-stiermarkenhebben Aan het hoofd van hetbestuur bevindt zich
boschbouw en veeteeltdeoverhand,- inMid- het stadhouderschap in dehoofdstad Graz,en
den- en Beneden-stiermarken heeft men daar- het land is verdeeld in 19 distriden en 3 steenboven veellandbouw.Overhetgeheelheeft den met ei
reneregten,nameljk Graz,Marmen erongeveoer200/Q bouwland,11/:% wll
on- burg en Cilll. De Landdag bestaat eruit 63

g
aarden,291/:po h001- en weiland en 49/o leden,en erworden 23 leden naardenRjksboseh. De grond wordt er in het algemeen
raad afgevaardigd.

goed bebouwd, en de dalen en vlakten vormen er de vruchtbaarste Fedeelten.De voornaamste voortbrengselenzjner:haver,rogge,
tarwe en maïs;voortsverbouwtmen er:gerst,
gierst, peulvruchten,boekweit,aardappelen,

TjdensdeheerschappjderRomeinen,toen

de Celtische Tauriscers het land bewoonden,

hehoordehetoosteljk gedeelte van Stiermarken t0t Pannonië:hetwesteljkyedeeltet0t
Noricum (sedert Dkodetianns totloricum mevlas,hennep,weverskaarden, ooft en wjn; diterraneum).Gedurende de volksverhuizingen

van dezen laatsten verkreeg men in 1876 0n- hadden de W est-Gothen, Hunnen, Rugiërs:
geveer 160000 Ned.vat; de edelste soortis Longobarden, Franken en Avaren achtervolde Moslaviner.Van meer belang is er echter gens het land in bezit. In 595 maakten de

deveeteelt,vooraldepaardenfokkerj,enmen
vindt er00k voortrefeljke runderen,terwjl
de schapenteelter veelte wensehen overlaat.
Hetaantalzwjnenisergroot;00k neemter
de zpdeteelttoe,en in de rivieren en meren

Slawen (W enden, naar welke het land te
voren de W endische Mark werd geheeten)

zich eerst van Beneden-,daarna 00k vanOp-

per-stiermarken meester.Pi
pi;n,dezoonvan

Karelde A oofe,veroverdehetin796,waarna
dit land een gedeelte werd van de Avarische
Mark. Het Christendom verbreidde er zich
nuttige delfstofen, vooral jzer, steenkolen, uit Salzburg, en Stiermarken behoorde ook
graphiet,zink en lood,- voorts zilver,nik- later onder den aldaar gevestigden bisschop.
kel,kobalt,antimonium ,zwavel,aluin,zout, Onder de opvolgers van Karel had het veel
potklei, m armer, m olensteen enz.Men heeft te ljden van vjandeljke invallen,inzonderer onderschoidene minerale bronnen, en tot heid van de M agyaren.H etgrootste gedeelte,
de meest bezochte badplaatsen behooren er: naar hetw esten en noorden,wasin hetbezit
Tobelbad, St. Radegund en Fronleiten. D e der Markgraven van Carentanië (Carinthië),
njverheiddeslandsbepaaltzichhoofdzakeljk en over het gewest op den linker oever van
t0t het verwerken van het uitmuntend ruw- de Enns voerden de hertogen van Bejeren
jzer,waarvan allerleivoorwerpen,inzonder- heerschappj.Misschien ontstond in hetoosten
heid timmergereedschappen, zeisen,stortblik, van Carinthië eene nieuwe mark; altkans
vangt men uitmuntenden visch.Inzonderheid
bevat de bodem er eene groote hoeveelheid

jzerdraadenlandbouwwerktuigen,vervaardigd M arehward,die omstreekshetjaar980leefde,
worden.Voortsztjner:cement-enpapierfabrle- wordt voor een markgraaf van Stiermarken
ken,glasblazerjen,fabrieken van scheikun- gehouden. Deze oosteljke mark was t0taan
d
ige stoFen, van parfumerieën,aetherische de verwjderinq van àdalbero1).1 Eppenstdn
ollën,kaarsenyzeep,laken,viltenz.,suiker- (1035)met Cannthiëvereenigd,werd daarna
raënaderjen, bierbrouwerjen, likeurstoke- aan Arnold 'pcv Lambaek en in 1042 aandiens
rjen, katoenspinnerjen,loojerjen,kaarten- zoon Gottfried,den overwinnaar der Honga-

en behangselfabrieken enz. De daardoor ver- ren, opgedragen,en na beiderdood aan graaf
kregen voorw erpen vormen er evenzoovele Ottokar wo'l Steyr in Traungau (1056).Toen
handelsartikelen,en hetverkeerwordterbe- kw am de naam Steyermark in gebruik.M arkvorderd door spoorwegen, die bj den aan- graaf Ottokar 1F ontving van keizer 1nr6vang van 1877 eene lengte hadden van :80 Jer$& I de hertogelpke waardigheid en sloot
Ned.mjl.De hoofdljn van dezeisdievan in 1186metLeopoldF,hertogvanOostenrjkj
W eenen naar Triëst,metonderscheidenezj- een verdrag,volgens hetwelk laatstgenoem de
takken;- wjdersheeftmen ergoedewegen na den dood van Ottokar Stiermarken met
en bevaarbare rivieren, zooals de Drave en zjne landen vereenigde.Debeidezonen van
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Leopold V verdeelden Stiermarken in 1194, bekrachtigd. Na dien tjd deelde Stiermarken

docà reeds4 Jaar daarnabevond hetzichin in delûtgevallenvan Oostenrjk.In 1865 verzjn geheelwederonder deheerschappj van langde men er eeneafzonderljkeconstitutie,
één hunner, Leopold V1.Deze werd in 1230

opgevolgd door Frederik de Sfrï/tfllre,die
zeer willekeurig regeerde, zoodat de Stiermarkers klagten tegen hem inleverden bj
keizer Frederik11, waarna hunne vrjheden

en aan dien wensch werd in 1867 voldaan.
In 1869 vroeg er de Landdag de opheëng
van het Concordaat.Op den Landdag behield

erdeDuitsche partj deoverhand,zoodatin

1871 het ministérie Rol
tenwartlt met groote
op nieuw werden bekrachtigd; daardoor ont- oppositie te worstelen had.Vooralwerden de
Btonden de landshandvesten van Stiermar- belangen van D uitschland voorgestu n door

ken.Na den doodvan Frederik :5Strl
jdbare
öntstond een noodlottig tusschenbestuur,
waarbj het hertogdom ,hoewel de Standen
in 1253 hertog Hendrik 1ul Benerent0ther-

den atkevaardigdevon AJï.
:er/d
'I#,dieo0k in

1875 in eene vergadering van nattluronde
r@@
zoekers en artsen getqigenis af van Zgne
sympathie voor Duitschland.
t0g hadden gekozen, op aandringen van den
Stift of yïïcAfisde naam van eene inrigPausverdeeld werd tusschen Ottokar 11,ko- ting m etbepaalderegten en voorregten!welke
ning van Bohemen,en Bela fF,koning van met hare personen,gebouwen en bezittingen

Hongarje.Ottokar11behaaldeeeneoverwin- onderworpenisaaneenegeesteljkecorporatie.
ning op de Hongaren op het Marchtbld en De eerste inrigtingen van dien aard waren
werd in 1262 door den Duitschen koning Ai- kloosters,en latervond men zeook bj kerehard metOostenrjk en Stiermarkenbeleend, ken, inzonderheid bj hoofdkerken. Men 0ndoch in 1276 doorkoning Rudolf rJl Habs- dexscheiM e een aarts- of hoogstift,m et een
Hr-f? daarvan berootd. Ottokar sneuvelde in aartsbisschop of een bisschop aan hethoofd,

1278 in den strjd tegen den koning van
Duitschland,waarop deze zjn oudsten zoon,
AlbrecktJ,a1s stadhouder en in 1282 a1s erfeljk heerdeslandsmetStiermarkenbeleende.
Van nu aan bleef hetland in het bezitvan
Habsburg,en bj eenelatereverdeeling(1365)
vielhetten deelaan Leopold fff, en na het
overljden van dezen aan Ernnt de N z:rel.
Deze deed vruchtelooze pogingen,Tyrolaan
zjn broeder Frederik 1F teontrukken.Zjn
oudste zoon en opvolger werd later keizer
Frederik fff, en dezeverkreeg in 1456,bj
hetuitstervendervorsteljkegraven ranCïlli,

en collegiaat-stiften,waarbj men geen bisschop vond. D e leden van zulk een stit'
t

woonden in één gebouw bjéén en voorzagen

in hunne behoetten door de opbrengst der
stiftsgoederen en tienden, Z00 ontstonden de
domkapittels, w ier leden zich dom-of stiftsheeren noemde. Omdat onder hen vele adel-

ljke personen werden gevonden, waren er
al spoedig, die zich aan de zamenwoning

onttrokken en zichin afzollderljkegebouwen
vestigden.Niettemin bleven zj in hetbezit

van hunne regten en inkomsten. O0k na de
Hervorming bleven hier en daar de domka00k de bezittingen van laatstgenoemden.De pittels bestaan, en de Protestantsche leden
leer der Dtlitsche Hervormers vond er in daarvan genoten de inkomsten der daaraan
1530 reeds ingang,en in 1547 vroegdehoofd- verbondene'bezittingen. Er waren o0k stiften

man des lands,vrjheer Johann Ungnad,op van VrollW en , en deadelljkestittdameskwaden Rjksdag teAugsburg vrjheid van gods- m en in vele opzigten met de nonnen ofgeesdienst. Stiermarken viel voorts met andere teljkr zustersovereen.
Stlfter (Adalbert), een dichter en schrjgeweBten ten deelaan Karel11jden Jongsten
zoon van keizer Ferdinand 1. Om het ver- ver, geboren den z3sten October 1806 te
breiden der nieuwe leer tegen te gaan,riep Oberplan in het zuiden van Bohemen, Btuhertog K- elin 1570 de Jezuïeten te hulp en deerde te W eenen in de regten,alsmede in

stichtte in 1586 de hoogeschoolte Graz.Zjn de wjsbageerte en natuurkundetwerd onderzoon Ikrdinand fJ,die hem in 1596opvolgde, wjzer van prins Rielnard M etternoh en zag
hiefde door zjn vaderverleende vrjheid van zich in 1849 benoemd tot 1id der commissie
godsdienstop en verbande in 1598 deProtes- voor volksonderwjs in Opper-oostenrjk. Hj
tantsche leeraars uit hetland,terwjlde Pro- vestigde zieh toen teLinz,vanwaarhj ontestantsche ingezetenen tot de R.Katholieke derscheidene reizen deed naar Italië, ontving
Kerk moesten terugkeeren ofvertrekken.Vele pensioenin1865enoverleeddenz8stenJanuarj
Protestanten verloochenden toen hunne be- 1868. Zjne idyllen en novellen werden verljdenis, maar 30000 van hen,t0tderjkste zam eld onder den titel:DStudiën(1844-1851

en aanzienljkste geslachten behoorend, ver- en later,6 dln;laatsteuitgave1878,3d1n)''
lieten hun vaderland, en alleen in de ontoe- en rBunte Steine(1852,2 dln;5dedruk 1876)''.
gankeljke bergstreek van Opper-stiermarken Voorts leverde hj de romans:pDer Nathhandhaafden eenige huisgezinnen van land- sommer(1857;3dedruk 18;T)''
,- ensW itiko
bouwers het Protestantsch geloof, zoodat (1864- 1867,3 dlnl'')- en zjnepBrietb''
1D
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hte Schriften''
na de afkondiging der vrjheid vangodsdienst
1
n
onder Joseph 11 (1781) aldaar eenige Protes- ver
Sst
cl
jgl
enmenayer
nazj(Jo
nd
tantschegemeentenontstonden.- Ikedinand11
ho
ao
nd
n.
Baptist),eenberoemd
erfde in 1619 ook deoverige Oostenrjksche bronsgieter, beeldhouwer en m edailleur, gelanden,weshalve Stiermarken daarvan eenge- boren den 18den October 1791 te Fiirstenfeld-

deelteuitmaakte.SedertKarelFY(1;28)werd bruck bjMiinchen,werda1sleerlinggeplaatst
er geen landvorst meer gehuldigp en sedert bj een goudsmid aldaar,bezochtin 1810 de

1730 werden er de handvesten des lands niet Aeadèmie van beeldende kunsten, wer; iq
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1814 benoemd t0t graveur bj de Munten een onder#ierp behandelt en zjne denkbeelaanvaardde in 1819 een togt naar Italië,om den daarover mededeelt. Hj is alzoo niet
er zich te oefenen in het gieten vau brons. enkelafhankeljk van den aard van het.0nTe itome behaalde hj reeds grooten roem derwerp, m aar o0k Van het karakteren de
door het gieten van het borstbeeld van den beschaving van den schrjver. Ieder mensch
lateren koning Lodewl
jk I van Bejeren naar heeft alzoo zjn eigenaardigen stjl;datwas
het modél van Tltorwaldsen en naar dat van debedoeling van Bufon,toen hjverzekerde:
den beeldhouwer Haller. Toen hj voortsin rDestjlisdemensch(lestylec'estl'hommel''.
1822 in zjn vaderland wasteruggekeerd,gra- Het eerste vereischte van een goeden stjlis
veerde hj munten en medaillesen werd in- duideljkheid en helderheid; hj dient zich
specteurvan deKoninkljkebronsgieterj.Het dus te ondcrscheiden doorzuiverheid van taal,
eerste werk, hier door hem geleverd, was nameljk dooruitsluitingvanallewoorden,die
een kandelaber, bestemd voor het gedenk- op hetgebied dertaaln0g van het bulgerregt
teeken der constitutie, en hierop volgde de verstoken zjn,- voorts door hetin acht
obelisk, op hetCarolinaplein te Miinchen ge- nemen van de wetten der spraakkunst,alsplaatst.V00r deGlyptotheek en hetW alhalla mede door juistheid, daarin bestaande,dat
vervaardigde hj bronzen deuren naarteeke- men vo0r ieder denkbeeld de meest gepaste
ningen van ron .flezlze,en een gedenkteeken woorden l
tiest ()n alle overtollire gezegden
voor koning Maœimiliaan I te Bad Kreuth vermjdt.Men heeftvoortsverschlllendesoornaar zjn eigen ontwerp.In 1835 goothjhet ten van stjl,bjv.een wjsgeerigen,ondermonument vnor Maœimiliaan I op het Max wjzenden, oratorischen,historischen?kanseJosephsplein naar het modél van Rauclten larj- en briefstjl, en in de poëzj een
in hetvolgende Jaarhet ruiterstandbeeld van epischen,lyrischen en dramatischen stjl.keurvorst M aximiliaan op het W ittelsbacher Op hetgebled derkunstnoemtmen stjlhet
plein naar het modél van Thorwaldsen. In ide
'evan schoonheid,datmenbjeenvolk of
1836 maakte hj eenaanvang methetgieten bj eene bepaalde schoolaantreft,of0ok wel
der twaalfkolossale standbeelden derVorsten
uit het Huis W ittelsbaoh in de troonzaalder
residentie,naarde m odellen van Seltwantltaler.
Naar het modél van Thorwaldsen goot hj
voorts het standbeeld van Rohiilerj in 1829
op het slotplein te Stuttgart geplaatst,
voorts naar modellen van Sawanthaler de
standbeelden van Jean Tcl/te Baireuth,van
M ozart te Salzburg, van markgraaf
'Frederik
van Wrlltfelùvr.t
/ te Erlangen en van groot-

hertog Lodewî
jk etxl He&'
.
nen-barmstadt te
Darmstadt. Ook goot hj eenige deelen van

de eigenaardige manier Van den kunstenaar.

De stI
jlis0ok een FedeeltevandenStamper (ziealdaar).- Elndeljk geeftmen aan

detjdrekening 00kweldennaam van .
nt'
4l,
zoodatmen sgreekt van den Juliaans:hen of
ouden,thans ln Rusland n0g gebruikeljken
stjl en van den Gregoriaanschen ofnieuwen

sttj
St
l,ijie12dagenvanelkanderverschillen.

ll (Sim0n), een verdiensteljk NederHarlingen den 25stenFebruarj1731,studeerde
teFraneker en te Leiden in de yeneeskunde
en vestigde zich daarna alsarts ln zjne geboorteplaats. Terwjl htj zjne practjk met
naauwgezetheid waarnam ,oefende hj zieh in
landsch letterkundige en dichter,geboren te

de nBavaria''r alsm ede een stafdbeeld van
Götlte te Frankfbrtaan de Main,en overleed
te M iinchen den 7deh M aart 1844.
Stigm a, een Grieksch w oord, hetwelk de geschiedenis,in deFransche,Hoogduitsche
steek of-e à beduidt,was bj de Grieken en en Italiaansche taal- en letterkunde en was
Romeinen,een brandmerk dat misdadigers of redurende derti
en Jaren medewerkeraan een
diefachtige en w eggeloopen siaven op het llefhebberj-tooneel. Na de omwenteling,van

voorhoofd werd gebrand.Ook bezigtmen het 1795 werd hj lid van de Nationale Vergadevan een lidteeken van wonden,en yentigmati- ring en voorzitter der Commissie t0thetontqs
e:zdezl noemt m en in de R. Katholieke werpen eener staatsregeling, welke hj den
Kerk zoodanigen,die de lidteekens der vjf loden November 1796 aan de Vergadering
wonden,van Cl
zrintn.
% aan hun ligchaam dra- aanbood.Hj behoorde t0tdepartj derF0egen,- wonden,welkejnaar men verhaalt, deralisten of gematigde voorstanders eener

van tjdt0ttjd bloeden,zooalsbjIkaneiseu.
n bgndgenootschappeljkeregéring,maarverloor
wcl Assésien in den jongsten tjd bj Katha- de gunstder heethoofden?zoodathj in Seprïsl EmmeriA te Dalmen,Maria von A JrJ, tember 1797 naar Harllngen terugkeerde,
Lo'
tdse Zcfdll,enz.
waar hj den 24sten Mei1804 overleed.Een
Stiym aria,zieSteenkolennormitl
g.
marmeren borstbeeld van dezen verdiensteljken burger is in 1860 aldaar op hetraadhuis
Stkfsel,zie Zdmeel.
Stklisdefguurljkenaam vanscltrl
jftrant. geplaatst. Van zjne geschriften noemen wj:
De ouden noemden dfïllz,waarvan 0nswoord rDevrjerna dekunst(kluchtspel,1754)''
,df#l afkomstig is,eene schrjfstiftjaan het Krispjn filosoof (bljspel, 1754)/,,- rDe
eene uiteinde scherp, zoodat men er let- Mityleners (treurspel,1768):',- en vooral:
ters mede schrjven kon op metwasbedekte XDe opkomsten bloeiderVereenigdeNeder. Yan zjne verzen
tafeltles,en aan het andere voorzien van een landen (1774 en laterl''
vermelden wtj: pLierzang aan Melpomene
pl
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0n uitwlgschen. Vandaar het stylum vertere (1769)'/, - p0p den roemzuchtigen zeeslag
(hetomkeeren van den stjl),datbjdeOuden tegen de Engelschenj den 5dtn van Oogsthetzelfde beteekende als het beschaven van maand 1781 (1781)'',- rAan God,dichtstuk
een opstel.De stjlisde wjze, waarop men op den bededag in Februarj 1782 (1782)'',-
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DLofzang aan de maatschappilteAmsterdam
ter bevordering der zeevaart (1785)'',
,,vredezang bj den aanvang derXIXe eeuw

Cl) en Btikstof geboren worden. 00k kan
men zuurchroomzuurammonium (0feenmengselvan zuurchroomzuurkalium metsalmiak)
(
1801)
.''
,- pOpdenalgemeenenvrede(18û2)'', verwarmen,hetwelk daarbj ontleed wordtin
latengedichten,tooneelpoëzj(1835)''
, water, chroomoxyde en stikstof. Stikstof is
pNage
en pMengelpoëzj (1837,2 dln)''. O0k be- een gas zonder kleur, reuk of smaak m et
schreef hj het leven van den beroemden eensoorteljkgewigtvan0,971.Inloovolumina
tooneelspeler Jan Tllf,en w as medewerker
aan den yregenwoordigen staat der provincie
Friesland'.

water van 00C.lossen 2,035,- in zooveel
watervan 15OC.1,478 voluminastikstofopj-

velingjbenaauwdheid,vruchtelooze pogingen

nitroverbindingen enz. De stikstofwerd door

in alkoholietsmeer.Druktmen haarbj Stikken (Het)ofver.
ntikkiny heeftplaats, 29O C.zamen Onder den last van 200 atmowanneer bj een mensch of
'dierhetintreden spheren en laatmen haardan plotseljk wegvan lucht in de longen zoolang wordtbelet, stroomen,dan geraakt zj in vloeibaren toedat de dood er op volgt. Dle intrede van stand.Stikstof is zeer indiFerent;zj onderlucht kan verhinderd worden door werkeloos- houdt de verbranding en dus ook de ademheidderinademingspieren,doorwerktuigeljke haling niet en verbindt zich regtstreeksm et
oorzaken,nameljk doorhethoofdonderwater zeer weinig elementen. Langs middelljken
tedompelen Ofde luchtpjp dichtte snoeren, weg evenwelvormt zj eene reeksvan verof door het vertoef in eene middenstof,die bindingen,d'
ie zich meestaldooreigenaardige
de bloedverversching niet onderhoudt, bjv. eigenschappen onderscheiden; sommige daarin bedorven lucht en schadeljkegassen.In van zjn zeer standvastig,andere zeer verzoodanige gevallen ontstaan bepaalde ver- anderljkj- Ja,gedeelteljk zjn zj geneigd
schjnselen,nameljk oorsuizenjgegigtsbene- tot ontploëng, zooals chloorstikstof vele,
t0t ademhaling, duizeling en verlies der be- Rutl
terford in 1772 ontdekt,doorPriestley en
wustheid. W e'1 bljft het hart het aderljk Rcheele onderzocht en door Lavoisier nader
bloed voortstuwen naar de longen,maarhet bekend gemaakt.Zj vormtmetzuurstofvjf
bljft er aderljk en wordtna zjn terugkeer verbindingen:stikstot
bxydule (NzO),stikstofin hethartdoor betgeheele ligchaam gedre- oxyde (NO),stikstoftrioxyde(N:Os),stikstofven, datgemiddeld in 11
/:tot2 minuten ge- peroxyde (NOc) en stikstofpentoxyde (N:O5).
heel met aderljk bloed gevuld is. Daarop Stikstofoœydule ontstaat btj eene voorzigtige
neem tm en verzwakking en vertraging in den
bloedsomloop waar.De regter hartkamer kan
zich niet meer in de longvaten ontlasten en
er ontstaateen verminderde aanvoervanbloed
naar de linker hartkam er, waarvan bloedledigheid in het geheele slagaderstelsel het
gevolg is, eindigend m et een volkomen stil-

stand van het hart bj overvulling van de

regter hartkamer, de longen en de aderen.

O0k het verbljf'in eene beperkte,besloten

ruimte, waar de noodige zuurstof ontbreekt,

terwjldeluchterdoorkoolzuur en dierljke

VerWarming Van Salpeterzullr amm onium ,0nder den invloed van zink ofjzer op Z00r
verdund koud salpeterzuurj zwavellever of

zwavelig zuuz op stikstofoxyde enz. Zj is
een kleurloos gas m et een iaauw zoeten

smaak en een soorteljk gewigt van 1,52.
I
n 100volumina waterlossen bj 00C.130,5
bj 15OC.77,8 volumina op. Bj 00C.
wordtzjondereenedrukkingvan 30 atmosphéren tot eene vloeistofverdigt,die bj 88OC.kookt,bj - 1150C.verstjften,met
zwavelkoolstof vermengd,bj hetverdampen

uitwasemingen ontreinigd wordt,alsmede in in eene luchtledige ruim te eene tem peratlmr
vergiftige gassoorten,zooalszwavelwaterstof- van - 1400C. veroorzaakt.Ditgas kan ingas, arsenikwaterstofgas enz., veroorzaakt geadem d wordenj onderhoudt de verbranding

onder dergeljke verschjnselen desgeljks den
Stikstof (azotum , nitrogenium , methet
scheikundig teeken N 4 is een enkelvoudig

dood.

en deademhaling,engloejendehoutspaanders
ontbranden daarln nagenoegopdezelfdewjze
als in zuurstof. Bj een langdurig inademen
veroorzaakt zj oorsuizing,bedwelming,bewusteloosheid en eindeljk den dood.Staakt
men echter deinademing bj den aanvangder
bewusteloosheid,dan verdwjnen aldieverschjnselen zonder eenig nadeelteveroorzaken

ligchaam . in dampkringslucht ten bedrage
van 79 volum enprocentenaanw ezig;hetism et
zuurstofen waterstofverbonden totsalpeterig
zuuren vooralt0tsalpeterzuur,metwaterstgf
t0t amm oniak,en m et koolstof,waterstof en Derhalve bezigtmen ditgas a1sbedwelmings*

zuurstofin veledierljke en plantaardigezelf- middelbj kleine operaties,inzonderheid bj

standigheden, inzonderheid in eiwitstoFen. het trekken van tanden. Een mengsel van
Om stikstofteverkrjgen,verwjdertmen de 4 volum ina stikstofoxydule met 1 volum en
zuurstof uit de lucht door middelvan jzer- zuurstof doet hj het inademen bedw elming
ofmangaanhydroxydule,alkalisch pyrogallus- en opgeruimdheid ontstaan gedurende11/!t0t
zuur of eene alkalische oplossing van koper- 2 m inuten.- Stikst@oœyde ontstaat bj de
chlorure,door phosphorus, doorgloejend of w erking van onderscheidenemetalen (koper,
met zoutzuur bevochtigd kopervjlsel enz., zilver, kwikzilver enz.), van phosphorus en
ofmen verwarmteeneoplossingvansalpeterig- andereligtoxydérendestoFen opsalpeterzuur,

zuurammonium (NH4NO2),welkedaarbjin bj hetverwarmen van jzerchloruremetsal-

stikstof en water (HzO) wordt Ontleed,of peterzuur kalium en zoutzuur, is kleurloos,
men leidt chloor door eene aanmerkeljke ongeschiktvoordeademhaling,wordtbj11OC.
hoeveelheid ammoniak,waarbj salmiak (NH4 onder eene drukking van 101 atmospheren
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t0teenevloeistofverdigt,heefteen soorteljk t0t dehoogsteeeratabten te verhefen en 'verd
gewigt van 1,039, verbindt zich regtstreeks doorgenoemden Keizer totgemaalvan zjne
met de zuurstof der lucht onder hetvormen nicht e@*n pleegdochter Serena en tot voogd
van roode dampen van stikstofperoxyde, lost Over Z1*.1el1 zoon lïonoriws gekozen,die in 395

jarige knaap de teugelsvan hetbewind
bj eene gemiddelde temperatuur op in 20 alselt
vplumina water,verdraagteenhoogenwarmte- aanvaardde. Stilia o deed zjn mededinger
graad en onderhoudt de verbranding van Rnjlnu.
nombrengen,noodzaaktein396Alarik,
gloejend jzer en phosphorus, terwjl eenè den koning der Gothen,Griekenland te ontkaars daarin uitgedoofd woldt. Een mengsel ruimen,dempte in 398 den opstand van œ ldo
van zwavelkoolstofdamp en stikstotbxyde ver- in Afrika,bragtAlarikbj zjninvalinItalië
brandt met eene blaauwe vlam met schei- bj Pollentia en Verona twee beslissende
kundig werkzame stralen,die bj hetphoto- nederlagen t0ejzgodathj Italië moestvergraphe
'ren uitstekend dienst kunnen doen laten, en vernietlgde het groote leger der

g,nadat hj hetbj
(Sell'schelamp).Zink,jzer,zwavelleverenz. Duitschers onder RadayU.
reducéren stikstot
bxyde t0t oxydule, - ka- Faesulaehad omsingeld.Daarentegenwashj
lium en gloejend koperreducéren hetgeheel niet in staatj Gallie- te be:chermen tegen de

en al.Met zuurstofvermengd,geeft het stik- W andalen en Alanen? die in 406 hetland
Btoftrioxyde. HetAvordt door eene oplossing overstroomden, en Brlttannië,waar Conntanvan jzervitrioolopgeslorpt,war bj zj nage- filvda1s tegenkeizer was uitgeroepen, weder

noeg zwart wordt gekleurd,en ook salpeter- aan zjn gezag teonderwerpen.Hj werd in
zuur neemt het op en vormt eene blaauwe, 408 door Olympi%œ van alle gezag ontzet en
groene of bruine vloeistof.- Omtrent stik- te Ravenna vermoord.

ntoftrioœyde raadplege men nal
peterig zllr.
Stilke (Hermann),een verdiensteljk hisStikstofperoœyde ontstaat, wanneer stikstof- torieschilder,geboren den29stenJanuarj1803,
oxyde in aanraking komt met dampkrings- bezocht de académie aldaar en oefende zich

lucht, bj hetverwarmen van onderscheidene voorts te M iinchen onder de'leiding van Corsalpeterzure zouten, zooals loodnitraat, en, le!ï..
:. Hj volgde dezen naar Diisseldorf,
metstikstoftrioxyde vermengd,bjdewerking schilderde met Stûrmer in de regtszu l te
van galpeterzuur op zetmeel,suiker enz.Het Coblenz het pluaatste oordeel''1voortsonderheidenefresco's in de Arcaden te Miinchen,
vormtbj 91C.kleurloozekristallenen smelt sc'
gemakkeljk t0teenekleurloozevloeistot',die bezocht in 1827 Opper-ltalië en begaf zich

bj eene hoogeretemperatuurgeelwordt,bj
15OC.oranieroodjbj 22*C.kookt en een
bruinrooden, verstikkenden damp vormt,die
bj aanboudende verwarming allengsdonkerder wordt.Voegtmen er eenig jskoud water
bj, dan ontleedt zich het peroxyde in salpeterig zuur en salpeterzuur;heelt dat water
eene gem iddeldetemperatuur,in salpeterzuur

het volgende Jaar naarRome,waarhj zich
weder bj hetschilderen in olievert'bepaalde.
In 1833 keerde hj naar Diisseldorf terug,
schilderde in 1842- 1846 de zes ridderdeugden in de ridderzaalvan het slotStolzenfels,

vertrok in 1850 naarBerljn,erlangde erin

1854 den titelvan professor,en overleed a1daar den Qzsten September 1860. Behalve

en stikstotbxyde, doch bj aanwezigheid van eenipefresco'sin hetKoninkljk slotteBerljn
zuurstofgaathet eindeljk geheelover in sal- en ln den schollw burg te D essau,schilderde
peterzuur.W egens de zich openbarende zure hj dââr slechts stukken in olieverf.Vandeze
reactie van vochtig peroxyde, noemde men vermelden wj: pW acht der kruisvaarders
het te voren ondersalpeterz- r. Omtrent stik- (1834)9
' -- pst.Georjemetden Engel''
,DPelgrim in de woestjn/',- 9!De maagd van
dfo//efozyderaadplegemen salpeterzwwr.
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Stllet is de naam van een dolk meteen
PDe wegvoering derzonenvan Eduard''1kortep,dunnen kling.
Stllfser Joch tMonte Stelvio,5Vornaser rTrlstan en lsolde,,,- en rludith en Hol0Joch)is de naam van een bergrug der Rhae- lernes?,.
Stilleven noemtmen voortbrengselen der
tische Alpen in Tyrol, ten noordwesten van
den Ortler, op de Italiaansehegrenzen,met beeldende kunst, welke onbezielde voorwer-

den hoogsten kungtweg in Europa.Dezeloopt pen der natuur of gewrochten der kunst t0t
van hetvlek Stilt'
s (Stelvio)in Tyrolmet48 onderwerp hebben, zooals:vazen,vruchten,
windingen totaandepashoogte(2815Ned.e1) dood wild,gevogelte,huisraad,wapens,boeen voorts benedenwaarts m et 38 windingen ken enz. Somtjds worden zulke voorstellinin het Brauglio-dalen van hier verder langs gen ter versiering van gebouwen en vertrekonderscheidene gaanderjen naar hetdalvan ken boven schoorsteenen en deuren aange-

W orms(B0rmi0)in deItaliaanschepxovinde bragt,doch somtjds0ok vormen destillevens
Sondrio. Deze weg is onder keizer Frann 1 zeltstandigeschilderjen,diaharewaardeontdoor den hoofd-ingenieur Carlo Doxdoçgzlï leenen aan opvatting, compositie, penseels(1820- 1825)aangelegd,werd voorts(1825- behandeling en coloriet. Het realismus komt

1834) van Bormio naar Lecco aan hetMeer daarbj sterk op den voorgrond,en de Ho1-

van Como voortgezet en dientalzoo ter ver- landsche schoolheeft meesterstukken van dat

bindiqg van Innsbriick metMilaan.

gen
Sr
trgeleverj.

Stllicho,eenRomeinsch veldheeren staatslllq Zuldzee,zieZuidzee.
man en de zoon van een W andaal,die in het
Stilllng ,zie Jnng.
Stinkdier (Mephitis Cwe.
) is de naam
Romeinsche leger diende, Nvist zich onder
keizer Tkeodoni- door moed,beleid en trouw van een zoogdierengeslacht, hetwelk t0t ie

STINKDIER- STIRLING.
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familie der Marders behoort.De naam is af- zjne dissertatie: gDe ideis Bimplicibus genti
.
geleid van den eigenaardigen,schierondrage- humanae n0n innatis,sed acquigitis''
ljken stank,dien de leden van ditgeslacht Stipa L. is de naam van een plantengeverspreiden.Die stank ontstaat door eene af- slacht uit de familie der grassen.Het onderscheiding van een tweetalklieren ter grootte scheidt zich door een kraakbeenachtig,opgevan hazelnoten enin denendeldarm uitkomend.

rold,in eene lalye,gedraaide kafbaald uitis het redergras (S. pennata L.), dat zich

Deze dieren zjn verlpaagschaptmetdebon- loopend kroonkafle. De meestbekende soort
sems,maar hebben tevens veelovereenkomst
m etdedassen,zoow elin vorm vanledem aten
als in de gewoonte om met hunne lange
klaauwen onderaardsche holen te graven.MeyAiïi,q Zorilla ZicAf. heeft eene donkerbruin
ofzwartgemarmerde pels met8wittestrepen,
van welke ééne op den nek begint,zich verdeelt en zaet een boog langs de zjden van

den rug voortloopt naar deheu? en vanhier
langs de buikzjde naar de bultenzjde van
d
en voorgoot terugkeert.Dit diertjebehoort
te huis ln Mexico. Van de overige 8 of
9 soorten is M . - q
çp-elc.g uit Missouri de

frnaisteWegensharesierljkgeteekendebruine

vacht.
Stinksteen is eene soortvan bitumineusen kalksteen en wordtalzoogenoemdwegen:
den eigenaardigen, onaangenamen, am moniakalen,naar dien van zw avelwaterstofzw eem enden reuk,w elke zich daaruitontwikkelt,

onderscheidt door zeer lange, knievormig
gebogene in den vorm eener veer behaarde
kafraalden. Het komt voor op drooge weilanden. Voorts heeft men S. ccyilllfc met
zeer lange,knievormig geknikte,onbehaarde

kafnaalden,- en S.fdlccid.
d-c L.,inSpanje
en Noord-Afrika groej6ade.
Stipendium of bewrs noemt men e0n
geldeljken onderstand gedurende een zeker
aantal Jaren aan studenten toegekend.Men
heeftrjksbeurzen vcarbepaaldevakken,familie-stipendia voor leden van deze ofgene
familie,reisstipendia,aan Jeugdigegeleerden
of kunstenaars toegekend, om hunne studie
in het buitenland voortte zetten ,enz.

Stipriaay Luïscius,zieZy/7.
scil.
:.
Stipulatle noemt men eene bepaling,die
bj overeenkomst tusschen twee partjen is
vastgrstgld.Zie Overeenkomst.

Stlrllng of Stirlin-qshire, een graafschap
in het zuiden van Schotland, grenst in het
en meestaldonker,leikleurig,bruin,grjsof Oosten aan de Forthbaai der Npordzee cn
zwartachtig. Men vindt het hier en daar in telt opnagetoeg 22 ç yeogr.mjlomstreeks
koperleiboven d0n zechsteen of00k welbo- 100000inwoners.Hetlsln zjnnoordwesteljk
ven of tusschen het gips.Men bezigthett0t gedeelte eene kale bergstreek,waar de Ben
hetbouwen van huizen,- voorts t0tzerken, Lomond zich terhoogte van 973 Ned.elverstoepsteenen,hetplavejenvan stratenen we- heft, door eene strook veengrond gescheiden
gen enz. In gebranden toestand levert het van de Campsie Fells (577 Ned. el hoog),
eene uitm untende m etselspecie,bekend onder terwjl het oosteljke gedeelte eene vlakte
den naam van steenkalk,en bj verweering vormt met vruchtbare bouwlanden.De v00r-

wanneermen hetgesteentewrjfttverwarmt
ofslaat. H et is digt, splinterig op de breuk

naamsterivieren zjn erde Forth,deCarron
lnstra.Onderdezennaam vermeldenwj: en deEndrick.Ditgraafschapbevateengrooten
Jokannes zg/zlsyfrl, een vrjzinni
y godge- rjkdom van delfstoFen,vooralsteenkolen en
leerde. Hj werd geboren te Harllngen in jzer.Van degeheeleoppervlakteis210/0met
1109,overleed erden 8stenJanuarj 1790 en bouwland en 14O/o met weiland bedekt.De
bekleedde er gedurende eene reeksvan Jaren veeteelt is er van veel belang, vooral de
hetleeraarsambtbjdeDoopsgezindegemeente. scbapenfokkerj, terwjlde njverheid er zich
W egenszjn werk:ronzevoorspellingenaan- bezig houdtmetwolwevbrj en jzersmeltorj.
gaande den Messias(1779,3d1n)''kwam hj In het zuidoosten van dit graafschap heeft

isS
ht
e!zeergeschiktvoordeklaverteelt.

zoozeer onderverdenking van Socinianismus, menbetForth-clyde-kanaal,hetwelkdeNoorddat hj dooriden invloed derStaatskerk ge
- zee met de Tersche zee verbindt. In den
,

durende 15Jaren van zjn leeraarsambtwe1d tjd der Romeinen werd er de vermaarde
ontzet.Hj schreef0ok eenige andere Nverken Pidenwal epgeworpen. - De evenzoo geen heeft de beste romans van m ehardson in noemde hoofdstad, aan de bevaarbare Forth

het Nederlandsch overgebragt.
en aan de helling van een heuvelgelegen,
Pieter zgfïldfrc,een broederszoon van den heef't een ouderwetsch voorkomen, eenige
voorgaandeen geboren te Harlingen den 164en merkwaardige gebouwen en omstreeks 15000

December1747.Hj studeerdeteFranekerin inwoners. In eene nabjgelegen vlakte ver-

de letteren er vervolgens aan de kweekscllool sloeg Wallaee in 1297 de Engelschen,en ter
der Doopsgezinden te Amsterdam. In 1771 gedachteni: van deze zegepraaliser een gewerd hj predikant te Franeker, bekleedde denkteeken opgerigt. In 1304 maakten de
dit ambt tot 1800 en overleed den 18den Engelschen zich meester van het kasteelte
December 1819. W egens zjne uitgebreide Stirling, maar moesten het na den slag van
kennis werd hem in 1786 het hoogleeraars- Bannockburn weder ontruimen (1316). Ter
ambt aangeboden aan de reeds vermelde verheerljkingvan dezeoverwinningderSchotkweekschool, maar hj wees diebetrekking ten verrees er in 1877 een standbeeld van
van de hand.In 1807 zagkj zich benoemd Robert.frlce.

t0t1id der LeidscheMaatschaypj van Nederlandseheletterkunde.HjbeeftlntusschennietB

Stirling.Onderdezennaam vermeldenwtl:

William Aleœander,graafran & ïrI1#,een
anders door den druk bekend gemaakt dan Britschstaatsman endichter.HjwaBgebpren
25
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in 1580 te Menstris in Schotland, werd in desdeutschen Rechts(1865)'
',- rDieJuden
1614 ridder, daarna stadhouder der kolonie in Drutschland wxhrend des Mittelaltera
Nieuw-schotland, t0t wier stichting hj aan (1866)'',- s,llermann Conring,derBegrinkoning Kard een plan voorlegde, in 1626 derderdeutschen Rechtsgeschichte(1870)'',staatssecretaris van Schotland, in 1630 pair en pHandbuch des deutschen Privatrechts

van dat Rjk met den titelvan viscount,in (1871- 1876!d1n 1en 2). O0k behoort hj
1633 graafran Sfllip.g,en overleed in 1640. t0tde redadle van het pzeitschriftfiirDeutHjheeftonderscheidenegeschiedkundigetretlr- sches Recht''

spelen geschreven,naarhet modélderGriekstocknelh(NielsJoachimChristianVibe),
sche en Romeinsche.
a
po
stelderLaplanders,geborenden lldenJaJames t
gfirllg,geboren tegen heteinde der nuarj 1787 teChristianla,omhelsdeeerstde

17deeeuw.Hj studeerdete Oxfnrd en legde
zich vooral t0e op de wiskunde.D00r zjn
geschrift: pLineae tertii ordinisnewtonianae
(1717)''verwierfhjhetlidmaatschapvanhet
Koninkljk Genootschap te Londen. Voorts
leverde hj n0g: rMethodus diFerentialis
(1730)' en andere werken over wiskunde.
Zjn sterflaar is niet metzekerheid bekend.
Stirling-M axw ell (W illiam), een Engelsch geleerde,geboren in 1818 teKenmure
bj Glasgow ,bezocht het Trinity-college te
Cambridge,vertoefdegeruimentjdlnFrankrjk
en Spanle,werdin 1852 lid van hetLager-

htlisj in 1866 baronet, in 1872 redor der
universiteit te Edinburgh, in 1875 kanselier
van die te Glasgow en commissaris van het
Britsch Musôum en overleed te Venetië den

krjgsdienst,studeerde vervolgenste Christiania in de godgeleerdheid en werd in 1825
predikant te Vadsöe in Oost-Finmarken,niet

ver van de Noordkaap.Hj legde zich met
jvert0e op hetLaplandsch en schreefindie
taal een spelboek, eene vertaling van den
XKleinen Katechismus'' van Iuwtlter, eene

spraakkunst(1840)en eenevertaling vanhet
Nieuwe Testament. In 1839 onthief de regéring hem van de bezwaren van zjn ambt,
opdat hj zich ongestoord aan de studiez0u

k
unnen wjden,en hj leverdena dientjd
een rluapplsk Sproglaerç(1850)'',- pNorsk-

lappisk Ordbog (1850)'', - een onderzoek
naar pDe fnske Sprogforholde i Finparkens
og Nordlandenes Amter (1857)''enz.Sedert

1854 leefde hj in afzondering in hetstadje
Sandeflord in oost-Finmarken en overleed
aldaarden 26FtenApril1866.Zjnelotgevallen
heeft hj beschreven in zjn pDagbog over
mineMissionsreisen iFinmarken (1866).''
Stoa noemden de oude Grieken een open
Stöber.Onderdezen naam vermeldenwj:
FAr:l./H:# Stöber, een dichter en
zuilengang of eene gaanderj,welke bj de Daniël .
Romeinen den naam droeg van portinu.
n.Be- prozaschrjver uitden Elzas.Hj werd gebopaaldeljk gaf men dien naam aan de rjk ren te Straatsburg den 9den Maart 1779,stuversierde Poikile (Poecile)te Athene,waar deerde aldaaren vervolgenste Erlangen,verZqnoonderwjsgaf,zoodatzjneleerde Stoï- toefdeeenigeJaren te Parjsen werd in 1806
te Straatsburg lieenciaat in de regten.Hier
ejnsehe werd geheeten.
Stobaeus (Johannes),een Grieksch dich- gaf hj het :rAlsatische Tasehenbuch (1805ter en prozaschrjver,geboren omstreekshet 1809)''in het licht,leverdevqrtalingen van
Jaar 500 na Chr. te Stobiin Macedonië,is Fransche drama's en schreef: pBlâtter,deP
de vervaardiger van een boek, w aarin uit- Andenken K.G.PfeFel's gewidmet(1810)M.
treksels uit de m eestalverloren gegane w er- Onder de Restauratie behoorde hj t0t de
ken van ongeveer500 Grieksche auteurs zjn vrjzi
nnige oppositie; hj vertaalde de geopgenom en. Het is gesplitstin twee deelen, schrif
ten van generaalFoy,deedstaatkundlge
nameljk: pEclogae physicaeetethicae'',uit- vlugsehriften m den vorm van zamensprjken
i
n
he
t licht verschjnen en legde: rGedlchte
g
e
d1o8o6r0-Gaifbrd (1850,;2 dln)en door
Meg
ei
nv
ee
kn
e(
1864,2 dln) ,- en pAntho- (18144 3de druk 1821)'' ter perse, alsmede
logium'' of rFlorilegium''1 uitgegeven door het pNeujahrsbiichlein v0m Vetter Daniel
Dtndor? (1823,4dln)endoorM eLneke(1856- (1818)''en eenelevensbeschrjvingvanOberlLn,
a1s 00'
-1 eene vertaling van de pparoles d'un
1857,4dln).
Stobbe (Johann Ernst
Ot
t
o)1eneen uitste- croyant'' van Lamennao. Hj overleed den
d
e
n
2
8s
kend Germanist,geboren
Junj1835 28sten December 1835. Zjne rsammtliche

15denJanuarj 1878.Hjschreef:rr
l'heannals
oftheartistsofSpain (1848,3 dln;2dedruk
1853)''
,- r:cloister-lifeofCharlesV (1852)''
,
en pvelasquezandhisworks(18à5)''.

te K önigsberg,studeerde eerstin de letteren Gedichten und kleine prozaischen Schriften''
en in de geschiedenis en daarna in dezegten, verschenen in 1825- 1836 in 4 deelen.O0k

en promoveerde in 1853 op eene dissertatie: heefthj in hetdialectvan den ElzasonderegeRomana Utinensi''
,waarophjzjne scheidene aardige gedichten gesehreven.
rDe l
taalstudie te Leipzig en te Göttingen voort-

yldr, een zopn van den voorA w-qust zs/t

zette.Nadat hj zich in 1855te K'
önigsberg gaande.Hj werd geboren te Straatsburç den
als privaatdocent gevestiqd had,werd hj in 8sten Julj 1808jbezocht er deacadémle en

het seminarium en werd eerst leeraar in de
D uitsche taalen letterkunde aan het collegie
te Puchsweiler, in 1841 professor aan het
collegie te Miilhausen, voorts opperbibliothedesdeutschen Vertragerechts (1855)''
,- pGe- caris der stad en conservator van het H istorisc:
hp
Mus
ébi
um.
schichte derdeutschen Rechtsquellen (1860- wj
Alsa
lderVa
,n zjne geschriften noemen
vaterl:ndische Sagen und
1864, 2 dln)''
,- pBeitrage zurGeschichte
1856 aldaar eerst t0t bultengewoon en toen
t0t gewoon hoogleeraar benoemd, vertrok in
die betrekking in 1859 naar Breslau en in
1872 naarLeipzig en schreef:rzurGeschichte

sTöBEll-sTorwlsslLlxg.
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Geschichten (met'zjnbrpederAdolh 1836)'',- schreefhoofdzakeljk opstellen intjdschriften,
Gedichte (1842; 2de druk 1872):'
,- mober- - voorts: pBemerkungen iiber das landwirtrheinischesSagenbueh(1842)''
,- rEls:ssisches schaftlicheUnterrichtswesen (1851)7'
,- p'
Die
Volksbiiehlein (1842;2dedruk1859)'',- sDer Drainage (1852)'' - en sDer angehende
Dichter Lenz und Friederike v0n Sesenheim Pachter (zdedruk 1869)'
'.

(1842'',- pGeschiehte derschönen Literatur
Stockm ar (Christian Friedrieh, vrjheer
der Deutschen (1843)/'
, - rDie sagen des von), een Duitsch staatsman, geboren den
Elsasses (1852; 2de druk 1858)'',- rDer 22stan Augustus 1787 te Cobqrg,studeerde in

Ak
ZtuarSalzmann,Goethe'
sFreund(18552:',X urGeschichtedgsVolksaberrlaubenslm16

de geneeskunde, vestigde zich als arts te
Coburg, diende daarna a1s oëcier van ge-

Jahrhundert(1856)'!- slörgW lckram,Volks- zondheid bj het leger en werd in 1818 ljfschriftsteller und Stlfter der Kolmarel.(
Meister- arts van prins Leopold flJ> Coburg,toen deze

s:ngersehule (1866)'' - pAus alten Zeiten. metdevermoedeljkeerfgenamederEngelsche
AllerleiiiberLand undLeuteim Elsasz (zde Kroon in hethuweljk tradjen latergeheimdruk 1872)',- pErz:hlungen,Mërchen,Hu- schrjvervan dien Vorst.In 1821werdhjin
moresken u.s.w.(1873)'9
,- rDrei-Aehren, den adelstand opgenomen en in 1831 t0tvrjGedichte (187342de druk,1877)'',- pI.S. heer verheven.Hj stondden Vorstmetzjn
RödererundseineFreunde(zdedruk,1874)'',- raad ter zjde bj de onderhandelingen over
en vele bjdragen in tjdschriften.
het aanvaarden van de kroon van GriekenAdolf Sflùer, een broeder van den voor- land 0n Van die van België. Nadat hj in
gaande.Hj werd geboren den7denJulj1810, 1834 zjne betrekking bj koning Leopold had
studeerdeteStraatsburgin detheoloqie,werd nedergelegd! werd hj in 1837 de raaGsman
in 1839 leeraaraan hetcollegieteMùlhausen, van koningln TotorLa bj haretroonsbeklimin 1840 godsdienstleeraaraldaar en is sedert ming,vergezelde in 1838 en 1839 prinsAlbert
1860 voorzitter van het H ervormd cûnsistorie van Cpùvrg naarItaliëenbleefnahethuweljk
van
en opgerschoolraadteMiilhausen.Behalvede he
t beide laatstgenoemden de huisvriend Van
Alsabllder'', met zjn broeder geschreven,
vorsteljk echtpaar. Hj vertoefde bj afleverde hj:rGedichte(1845)'',- pReisebilder wisseling in Engeland en in Coburg,was in

ausderSchweiz(1850,- vervolg,1857)'',- 1848 gezant van Coburg bj den Bondsdag,
Reformatorenbilder(1857)'',- en pEinfache en overleed te Coburq den 9den Julj 1863.
Fragen eines elsëssischen Volksfreundes Zjn zoon bevorderde m 1872 de uitgave der
Denkwiirdigkeiten aus den Papieren des
(1872)''.
Stöckhardt. Onder dezen naam vermel- Freiherrn C.F.von Stockmar''.
Stockport, eene fabriekstad in hetEnden wj:
J%lius Adolf z
gft
7ckFzr t
ff, een uitstekend gelsche graafschap Chester,10 Ned.mjlten
scheikundige,geboren den 4denJanuarj1809 zuiden van Manthester,aan de Mersey,over
te Röhesdorf bj Meiszen.Hj studeerde te welke 5 bruggen en eene trotsche spoorwegBerljn!volbragteene reis naarEngeland en viadud gelegd zjn, isop een onefen bodem
Frankrjkj was daarna werkzaam bj k
%trqre onregelmatiggebauwd,heefteen grootjzeren
te Dresden) werd er in 1838 leeraar in de marktgebouw , een schouwburg, een ziekennatuurkunde, in 1839 daarenboven in de huis, eene boekerj, groote katoenfabrieken
Bcheikunde aan de njverheidsschoolteChem- enz.en ruim 66000 inw oners.
nitz en in 1847 hoogleeraar in de landbouwStockton upon Tees,eenehavenstadin
scheikunde aan deacadém ieteTharand.Nadat het Engelsche graafschap Durham , aan den
hj zich eerstvooralhad bezig gehoudenmet mond van de Tees en aan de Teesbaai,bezit

de scheikunde der verwstofen?bepaalde hj
zich nu bj delandbouwscheikundeenstichtte
landboawvereenigingen en proefstations. Van
zjne geschriften vermelden wj:rschuleder

onderscheidenefraajekerken,eenathenaeum,
een schouwburg,scheepstimmerwerven,jzergieterjen, machinenfabrieken,glasblazerjen
en ongeveer 30000 inwoners.Tegen haarover
Chemie (18de druk 1877)/', - pchemische ligt de nieuwestad SowtltStoektonmetbjna
Feldpredigten firdeutscheLandwirte(3dedruk 7000 inwoners. Er loopt een spoorw eg naar
1856)''1- enpGuanobiichlein(4dedruk,1856)''. Darlmington,en men vindterveelscheepvaart
Ook redigeert hj met Schober een tjdschrift en handel.
voor den landbouw.

Stoechiônletrie, afkomstig vaa het

ErnstTlteodorz
gfJc/
rF
zrtff,eenverdiensteljk Grieksche woord qrçtbznzov (grondstof),is de
landbouwkundige, geboren te Bautzen den naam vandescheikundigemeetkunde,namnljk
4den Januarj 1816.Hj legde zich metjver de lcer van de gewigts-en ruimteverhoudintoe op den landboaw en stichtte op hetdoor gen, volgens welke ongeljksoortige stoFen
hem gepachte riddergoed Brösa bj Bautzen zich t0t nieuwe ligchamen scheikundig vereene voortreFeljke landbouwBchool.In 1850 binden,en detoepassing daarvan tothet0?werd hj professoraan denjverheidsschoolte maken van seheikundige berekeningen. Dle
Chemnitz, vertrok in 1861 in die betrekking leer is het eerst op eene wetenschappeljke
naar Jena en aanvaardde het volgendeJaar wjze door J.A.JNc/zfdrverkondigd en verhetbestuur van de landbouwschoolteZweet- volgensbewerktdoorM elneke,Bisoltof,.
D4ez'
zen.In 1872werdhjt0tadviseurvoorzaken einer, Gay-Lussae,Berzelius, Liebig,.D$0l@d,
van landbouw aan het ministérie te W eimar Laqrent, Gerltœrdtenz.
Stof,Jie Materie.
toegevoegd,terwjlhjtevenseenebetrekking
Stofw lsseling uoemt men hetgeheelder
verkreeg aan de universiteit te Jena. Hj
25*
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schei- en natuurkundige verrigtingen,welke en de leerderStoïcjnenin bescherming nam.
tot instandhouding van het organismus nood- Na den tjd der Antonnnen echterverdwjnt
zakeljk zjn,- denaanvoervan voedselen zj uitde geschiedenis.
de aanvulling derverbruiktestoFen,dieuithet
Stoke (Melis),een Nederlandsch dichter
ligchaam van levende menschen en dieren uit de middeneeuwen, leefde in het laatst
door de ademhaling als koolzuur en water, der 13de en in hetbegin der 14de eeuw,had

bj de urineloozing alspisstofenz.verwjderd
worden. Het seheikundig zamenstel en het
gewigt des ligchaams zjn bj volwassenen
nagenoeg steedsgeljk,zoodatdenieuweaanvoer het verlies van verbruikte stolen moet
dekken.Dageljksmoetdaartoeongeveer'/spste
Van

de geesteljke wjding ontvangen,maarwas
nietals priestergeplaatst.Immershj noemt
zich in de opdragt van zjne pRjmkronjk''
eenparmen clerd'.DierRjmkronjk''bevatin
de eerste plaats de vertaling derLatjnsche
kronjk van een monnik uitEgmond (647het gewigtdes ligchaams aan dit laatste 1205), en vervolgens een oorspronkeljk ge-

bezorgd worden. De stofwisseling stelt den deelte van hemzelven of van een ander.Dat
zaensch en het dier in staat tot krachts- werk is v00r de geschiedenis van Floris F,

inspanning, die zich gedeelteljk in werktuigeljken arbeid,gedeelteljk in warmte openbaart9terwjldevermeerdering van dezeeen
aanzienljker verbruik van voedende stoFen

Jan 11 en gedeelteljk 00k van W illnm II1

eene uitmuntende bron. Van deze pltronyk''

zgn slechts 3 handschriften bekendjwelke
zich in de Koninkljke Bibliotheek te 'sGravereisrht:
venhage bevinden.Zj isheteerstuitgegeven
r Johan rJs dr Dce.
v(1591),- laterdoor
Stoïcïnen is de naam eenerschoolvan doo
Grieksche wjsgeeren,welkezichtegeljk met Alkemade en eindeljk doorHuydeeoper (1772,
die van Epicwrwn ontwikkelde en haarnaam 2 dln).
ontleende aan de Rtoa (zie aldaar). Haar Stokholm , fle hoofd- en residentiestad
stichter was Zeno uit Cition op Cyprus,die van het koningrjk Zweden, ligt aan den
teAtheneonderwjsgafindeJaren 340- 260 mond der M:lar in de Oostzee,welke hier
vöör Chr.Zjne denkbeelden, gedeelteljk in eene baai v0leilanden en scheeren vormt.De
*J*11*
. Stadenjde eigenljke
strjd metdiederJongere Acade'mie,werden Wp..ken der stad ZI
doorzjnevolgelingen,CleanthesuitAssusin stad, in het midden van het geheel op een
Troas en Cl
zrg.
né
ppu.
n uit Soli in Cilicië dui- eiland gelegen, met de daartoe behoorende
deljk uitééngezet,terwjlAroton uitChios kleine eilanden Riddarholm en Helgeandsholm,

enHeryllu uitCarthagoalleenzjnegestrenge
zedeleer omhelsden. Een alçemeen kenmerk
vanderigting derStoïcjnenlsdMrinçelegen,
datzj dewjsbegeerteineeneenvoudlgkleed
zochten te hullen en voor allen verstaanbaar
te maken,zoodat zj op hetpractisch leven
kon worden toegepast. De zedeleer was bj
hen de hoofdzM k, en zp onderwierpen deze
aan de logica (redeneerkunde).Zj beschouw-

-

Södermalm (Zuidervoorstad), ten zuiden

gelegen, groot. regelmatig gebouwd, maar
op oneFen terrein en door twee bruggen m et

de eigenljke stad verbonden,- Norrmalm
(Noordervoorstad),ten noorden gelegen,door
eene brug van granietblokkenmetnegenbogen
met de eigenljkestad en dooreene in 1861
voltooide ljzeren brug metSkeppsholm (Schepen-eiland) verbondenj vanwaareenehouten

den de ervaring als den grondplag van alle brug naar Kastellholm voert,op w elke twee
kennis. Ook op het gebied der natuurkllnde eilanden de marine-etablissemenlen geplaatst

plaatsten zj de stelling op den voorgrond, zjn,- Kungsholm (Koningseilandljt
.enwesten
datalles,watala oorzaak beschouwd wordt, van Norrmalm,- Ladugardslandet (Mejereen ligchaam moestwezen. Zj beschouwden eiland),ten noordoosten van Norrmalm ende
voorts de stof a1s het positleve en G0d als kazernes bevattend,- en de Diergaardestad.
hetactieve beginsel,zonderevenweldiebeide Daarenboven liggen bj Södermalm in de
beginselen te scheiden,daar zj beweerden, Mëlar de twee eilanden Lângholmen? m et
dat de kracht in de stofaanwezig is. Daar

eene gevangenis en verbeterhuis,en Relm ers-

alzoo de wereld redematig en goddeljk is, holmen.ln de stad zjll40 opanbare pleinen
z0o heeft o0k ieder voorwerp der schepping
deel aan de algemeene rede. Deze laatste
is volyens Zeno een denkend,levend vuur,
dat rlch aan de grondstofen mededeelt,

en 275 gtraten en stegen.D e spoorw eg,die
door middel van eene groote brug de Mëlar

overschrjdt, looptdoor een groot gedeelte
derstad.Deeigenljkestad ligtM ndeoostom eindeljk t0t de oorspronkeljke eenheid zee (Zoutzee) en aan de Mâlar en is met

terug te keeren. In overeenstemming met eene kade van graniet veraierd. Langs de
zjnenatuurkundigebeginselen noemen zjhet kust heeft men er eene breede straat met
hoogste zedeljke beginsel overeenstemming aanzienljke gebouwen,en aan den voetvan
met de natuur. Eene belangrjke wjziging denSlotberg,meteenehoogeobeliskprjkende,

werd iy de leer der Stoïcjnen gebragtdoor verheftzich hetstandbeeldvanGwdaafllljPanaet%u en Po.
ûdonins,die haar ingang be- voorts tusschen het Mâlarmeer en de Oogtzee
zorgden teRome.Eersthierontwikkeldezj hetruiterstandbeeld van Karel(Johan)X1V.
zichtoteenepmctische,populairewjabegeerte. Tot de yleinen aan de Mëlar behoort:het
Onder het despotismus der Caenars had het Ridderhulsplein (met het standbeeld van
gtoïcism us eene politieke beteekenis,daar de Gustaaf < J.
:c),vanwaarmen overeenebrug
mannen der oppositie tot zjne aanhangers Riddarholm bel'eikt met de Riddarholmkerkj
behoorden. Deze werden vervolgd, totdat voorzien van een toren ter hoogte van 90
. lrx: Anreli%s zlfxl- den troon beklom Ned.eljmetandereopenbaregebouwen (het
M
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geregtshofenz.
eterjen enz. In 1875
)en hetsKndbeeldvanBirger leerlnojerjen, jz3e7rgi
J-l. Vopr het dagel
bezat Stokhnlm 3 fabrieken, wier vonrtj
ks
v
e
r
ke
e
r
d
i
e
n
e
n
d
e
pleinen:De Monnlksbrug, de Vleesehmarkt brengselen eene wurde hadden van bjna

/3 millioen kroonen.De handel,door de
e
n de Korenhaven.Onder de pleinen in dy 331
stad heeftmen de GroûteMarktmeteen fraal ligglng der stad en goede havens ongemeen

beursgebouw.Op de Norrmalm heeftmen het begunstigd,isnog altjd zeerlevendig,maaz
Gustaaf Adolfs-plein met het ruiterstandbeeld 00k andere steden des lands,vooralGothenvan dezen held en den Koninkljken schouw- burg,treden a1smededngsters0p.Langsdrie
bqrg, - voorts het Brunkebergplein, de waterwegen kan men door de Scheeren de
Hoolmarkten hetplein van KarelX1II,met stad naderen:in hetnoorden langs de Furuhet standbeeld van dien Koning,- en einde- sund,in hetoosten langsde Sandhamm en in
ljk op Blasiihclm hetBerzeliuspleinmethet het zuiden langs Landsort.Daar deze wegen
standbeeld van dien beroemden scheikundige. echter lang en moejeljk zjn en de haven
De fraaiste straten vindt men op Norrmalm, Jaarljks gedurende 3 tot 5 maanden wœens

ljk is,heeftmen hetplan
zooals de Regéringstraat en deKoninginne- het jsontote0gtanhke
etin orde brengen van eene
Btraat.De hulxen zjn ermeestalvanmassief ontw orpen

gesteente opgetrokken.Merkwaardige kerken
zoektmen er te vergeefs,en onderdeoverige

buitenhaven 0P een afstand van ongeveer

50 Ned.mjlvan de stad,vanwaar alsdan
gebouwen bekleedt het Koninkljk slot de een spoorweg naar Stokholm zalloopen-Deze
eerste plu ts.Het werd in 1697- 1754 naar stad bezatin 1875eene koopvaardjvlootvan
het ontwerp van Nieolaa' 7'e.s.
dzlineenedelen, 234 schepen, onder w elke zich 161 stoomnieuw-ltaliaanschen stjlgebouwd en vormt booten bevonden metruim 6000paardenkracht.
een groot vierkant met vier lagere vleugels Het verkeer in de stad wordtvooralbevoraan de hoekeu en twee halfronde vleugelge- derd door klelnestoombooten,omnibussenen
bouwen aan de westzjde.Van de overige paardenspûren.- Stokholm iswaarsehjnljk
gebouwen noemen wj: hetpaleis van den uit een visschersdûrp ontstaan. Toen in
opperstadhouder, - op Norrmalm het paleis 1187 de Esthen een inval deden in het
van prins Oskar, de schilder-académie, de Zweedsche land,bouwde knning Knoet& ik-

njverheidsBchool, het observatorium, het
nieuw nationaal musèum ,hetcentraalstation
van den spoorweg,deKoninkljkebibliotheek
(met200000deelen)enz.,- opKungsholm de
hospiulen: en buiten de stad het nieuwe

krankzinnlgengesticht, de artillerieschool,de

son, ter zjner beveiliging tegen de ron-

vers,op de plaats,w=r thans Stokholm zich
verheft, een kasteel;rondom dit laatste ontstond langzamerhand een vlek,hetwelk dopr
koning Bir-qer t0t eene stad werd verheven.
In 1389 verduurde Stokholm eene belegering
van koningin M argaretha van Denemarken
en gaf op last van den gevangen kpningj
Albreeld 'tlgl M ecklenbvy, zich over. In de

militaire academi
' e enz. De stad bezitsedert
1861 eene uitmuntende waterleiding, en t0t
de wandelplaatsen behooren er: Het rivierparterre,de Humletuin, en vooralde Dieren- nabjhaidderstadbehu lden deZwedenonder
tuin (met een standbeeld van den dichter Rten Sture den 141en October 1471 de glans-

Bellmanjten oosten van de stad,metvilla's, rjke overwinning op de Denen, welk een
herbergen,schoawburgen,hetKoninkljklust- einde maakte aan de Deensche heerschappj
verbljfRozendal enz.,- voortsde lusthof in hun vaderland. Cly stiaan 11 belegerde
Haga met een park, het Ulriksdalen op het haar in 1518 t: vergeefs, m= r bemagtigde

eiland Iuofö in de M'
:lar hetfru jekoninkljke haarin 1520bjverdrag?waarophetberuchte
kasteel Drottningholm met een prachtigen Zweedschebloedblad (zleonderZweden)volgde.
aanleg. Stokholm is de zetel der hooçste
Stokvisch,zie Kabeijaaww.
Stola is de naam van een lang,ruim t0t
inrigtingen behooren er: de Académle van op de hielen neêrhangend kleed,hetwelk door
W etenschappen met eene sterrewacht, met dedeftige Romeinsche vrouwen (matronae)en
verzamelingeu en kabinetten,genootschappen ook door den pontifexm aximusgedragenwerd.
voorgeschiedenisen oudheidkunde,voorvrje Thans geeft men dien aan het plegtgewnxd

staatsligchamen,en tothdewetenschaqpelpke

kunsten,voormuziek,voorkrjgswetenschaqj derR.Katholiekegeeateljken,dat,vanwitte

voor landbouw enz.De stad bezitonderschel- zjde of eene zilverstof vervaardigd en m et
dene openbare inrigtingen van onderwjs,eene drie kruisen voûrzien,bj depriestersvande

kweekschoolvoor onderwjzeressen,vakscho- beide schouders en kruisgewjs overdqborst,
len, eene geneeskundige school,eene techni- en bj de diakenen alleen van den linker
sche hoogeschool, eene zeevaartschool,eene Behouder afdaalt.
Stolberg ofk%tollberg
s de naam van een
veeartsenjschoolenz.Van deinrigtingenvan
. i
weldadigheid zjn het groote weeshuis der voormaliggraafschapaanden zuideljkenvoet
Vrjmetselaars, het opvoedingsgesticht van van den Harz en telde op nagenoeg 8 ;
Mnrbek, eene yroote kraamzaal, een doof- geogr.mjlomstreeks33000 inwoners.Hetls

stommen- en bllnden-instituut en hetkrank- in 1815 aan Pruissen toegekend en toen herzinnigengcsticht op Konradsberg de voor- schapen in tweeheerltjkheden,Dtolberq-stotnaamste. In 1876 telde de stad ruim 157000 Ie'.ç en Stolberg-Roszla. D3 stad van dien

zielen. De fabrieknjverheid is er van veel naam beziteen grafeljk slot meteeneaanbelang4 er zjn:onderscheidenesuikerraëna- zienljke bibliotheek en bjna 2300 inwûners.
derjen,tabaks-,zjde-enlintfabrieken,stearine- Stolberg isdenaam van eencufl-adelljk
en talkfabrieken,linnen-enkatoenweverjen, geslacht in Thiiringen, dat men reeds in de
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lldeeeuw ve- eldtvindt,terwjlhetin 1412 met zgn broeder heel uitgegeven. Op het
in den rjksgravenstand Nverd opgenouaen.T0t gebied van hetproza schreefhj den roman:
de leden van dit geslacht behooren:
Ckrotian, graaf z. Rtolber.q, een verdien-

XDi
eInsel(1788)'',alsmedeeenebreedsprakiqe:
Reisedurch Deutschland,dieSchweiz,Itallen

steljk Duitsch dickter.Hj werd geboren te und Sicilien (1794)''. O0k vertaalde hj de
Hamburg den 15den October 1748,studeerde rIlias''1vier treurspelen van Aeseltylwnen 0nte Halle en te Göttingen,waarhj 1id werd derscheidene geschriften van Plato.Hj overvan het GöttingerDichterenverbond en werd leed op hetlandgoed Sondermiihlen bj Osnain 1777 ambtman te Tremsbiittelin Holstein, brick den 5den December 1819, nadat hj
waarna hP** ill het huweljk trad metT=4ï.
çd, kort te voren een rBiichlein v0n der Liebb
Fravin van Aerelfloo,weduwevan den H0f- (1820;5dedruk 1877)''voltooidhad.
Jagermeestervon Gramm.Nadathjgedurende Stolberg-W ernigerode. Onder dezen
23 Jaren ztlne betrekking op eene loFeljke naam vermelden wj:
wjze had waargenomen,keerde hj t0t het Eberhard,graaf v0n Stolberg-Wern%erode,
ambteloos leven terug,vestigde zich op zjn voorzitter van het Huis der Heeren in PruislandgoedW indebyebjEckernförde,en over- sen. Hj werd geboren den lldenMaart1810
leed den 18den Januarj 1821.Zjne kleine tePeterswaldaubjReichenbach,diendeeerst
gedichten zjn met dievan zjn broeder(zie in het leger,werd in 1853 erfeljk lid van
onder) in 1779 in het lie.
ht verschenen (het hetHuisderHeeren,waarhj zichdoorzjne
laatst in 1822).Voorts,leverde hj: pschau- middeneeuwsche gevoelensonderscheidde,zag
spiele mit Choren'' onder welke pBelsazar'' er zieh t0t voorzitter gekozen en was van
en potanes''van hem afkomstigzjn,alsmede: 1867- 1869 een conservatieflidvandenNoordVaterl:ndische Gedichte (1810; 2de druk DuitschenRjksdag.In 1864 bragthjdelaza1815)''. Voorts gaf hj uit: pGedichte aus rethdienst derJohannietersmetzooveeljver
dem Griechischen (1782)'/en eenevertaling en beleid t0t stand: dat de Koning hem in
der treursjelen van Rôphoeles (1187, 2dln) 1866 t0t commissarls en militair inspedeur
in vjfvoetlgeiamben.Zjnegezamenljkedich- der vrjwillige ziekènverpleging bjhetleqer
terljke werken bevinden zich in de uitgave benoemde.Alszoodanig stichttehj dePrulsder pW erke der Briider Stolberg (1820- sische Vereeniging t0tverpleging van op het
1825,20 dln)''.
slagveld gewonde en ziek geworden krjgsIkedrik Ze@oI#, graaf z. Dtolbrg, een lieden.In 1869 werd hj opperpresidentvan
Jongerebroedervanden voorgaandeentevens Silézië, en overleed den 8sten Augustus 1872
dichter en prozaschrjver.Hj werd geboren te Johannisbad in Bohemen,zonderkinderen
den 7den November 1750 in het Holsteinsche na telaten.
vlek Bramstedt en behoorde te Göttingen,
Otto,graafron zgfplsdrg-W ernlgerode,tegen-

waarhjstudeerde,desgeljkst0thetDichteren- woordig hethoofd van zjn geslacht en geverbond.Na hetvoleindigen zjnerstudiever- geboren den 3osten Odober 1837 te Gedern
bond hj zich alsKoninkljk kamerjonkeraan ln Hessen.Hj studeerde te Göttingen en te
het Deensche H0f en belcleedde daarna den Heidelberg!diende van 1859- 1861alsoKcier
j hetPrmssische leger,wagvan 1867- 1873
post van xaakselastigde van Liibeck bj de b
Deensche regérlng.Nadat hj in 1782 in het opperpresident van Hannover,werd in Maart
huweljk wasgetreden metAe
qnen,gravinron 1876 gezantvan het DuitscheRjkteW eenen,
tsN ifzlekl,wjddehj zich Jarenlangaanzjn in Maart1878plaatsvervangervan den Rjl
huiseljkgeluk en aan debeoefeningderdicht- kanselier en vice-presidentvanhetPruissische
kunst. Na het overljden zjner gade echter StaatsminisMrie, was sedert 1867 tevens 1id

qerd hj gezant te Berljn en sloothiereen v
tandenRjksdag,zagzich in 1872benoemd
nleuwen echtmetBoph'
ia,gravin non Redern. 0t kanseller van de Johannieter Orde, beVan Berljn trok hjln 1791alspresidentder
vorst-bisschoppeljkeregéringnaarEutin,waar
hj het oude vriendschapsverbond met Vosz
vernieuwde,waarop deze hem aanspoordet0t
hervatting zjnerletterkundigewerkzaamheid.

kleedde van 1872- 1876 de betrekking van
president van het Huis der H eeren,in 1875
dievan voorzitterderbuitengew onealgem eene
synode en behoort t0t de gematigd-conserva-

Na eene reis door Zwitserland en Italië legde

tlevepartj.
Stolker (Adriaan),een verdiensteljk be-

zich naar Miinster en ging met vrouw en

Rotterdam in 1751, werd in 1775 predikant

hj in 1800 alzjnebetrekkingenneder,begaf oefenaar der kerkgeschiedenis, geboren te

kinderen (uitgezonderd de oudste dochter) bj de Remonstrantsche gemeentete Schoonnver t0t de R.Katholieke Kerk.Zjneoude hoven.Daar hj t0tde Patriotschepartj bevrienden, Fpdz en JacobL, gaven daarover hoorde,moesthj in 1787hetVaderlandveropenljk hun ongenoegen tekennen.Stolberg laten.Hjbegafzich naarBrusselen zette er
bepaalde zich daarna hoofdzakeljk t0t het ten behoevevanuitgewekengeloofsgenooten de
bewerken van zjne pGeschichtederReligion prediking voortt0t 1796.In dat Jaarwerd
Jesu Christi(1807- 1818j15 din,- door hj beroepen te Rotterdam.lvârontving hj
anderen voortgezet t0t dl 53)'',alsmede tot in 1826 het emeritaat,en overleed den zden
het schrjven van een pluqben Alfred des Mei 1835. Van zjne geschriften vermelden
Gröszen (181542dedruk 1837)'/,- geschriften, wj:,H.Grotiiepistolaesex ineditae(1809)',
die van bekrompenheid en vooroordeel getui- - rDe minagting der Hervormden Jegens de
gen.Onder Cltristian von Stolberg hebben wj overleeveringen,welkede RoomscheKerkaan
reedsvermeld,welkeQichterljke werken hj het Nieuwe Testament geljkstelt,beteugel;
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door een leerurderRemonstranten (1795)'', voor de hooyeschoolafteleggen,wer; hem
Sektengeest, naar het Hoogduitsch enz. eene betrekklng aangeboden bj eene brandBericht Van de gemachtigden
(1197)'1
derRemonstrantscheBroederschapenz,(1799)'',
ng eenervraag doorBommige
rBeantwoordi
ongenoemde vrienden van d6n Christeljken
godsdienst enz.(1:99)'',- oLevensberigtvan
deneerw.C.Nozeman(1802)''- ponontbeerljke bjlage t0t de geschiedenisderChristeljke Kerk in de 18de eeuw door A.Ypey
(1809),') !Arminius herdacht (1816)'', ppri
ns Maumts, geenszins de vjand, zjn
broeder Frederik Hendrik de vriend derRemonstranten (1827)''1 rBelang van Gelderland, Utrecht en Holland bj hetafsluiten
van de Lek en de geschiedenis van die rivier
(1809)'',- oovereen aanzienljk en uitvoorljk plan voorhetdaarstellen eenerduurzame
inriqting t0theteenEtemming dnenvan regelmatlge meteorologische waarnemingen in alle
landenvanEuropa(1826)'',doorhetBataafsch
Genoctschap met goud bekroond,- en een
paar kleine brochures.
StollD
ej
laudwig Ferdinand),een verdiensteljk ultsch romanschrjver, geboren te
Dresden den 28sten September 1806,studeerde
te Leipzig in de regten en staatswetenschappen, wjdde zich vervolgens ie Grimma en
sedert 1855 te Dresden aan de beoefening der
letteren, en overleed aldaar den 29sten 8eptember 1872. Hj heeft zich vooral bekend
gemaakt door de u'
.'
gave van den rDorfbar.
bier (1844- 1863)'' voorts door e0n aantal
historischeenhumoristischerom ans, vanwelke
wj noemen: .1813 (1838t3 dln)7,- rElba
und MTaterloo (1838, 3 dlnl'' - pDeutsche

waarborgmaatschappj.Hj gevoeldezich verpligt die aan te nemen en bekleedde haar
t0t 1838. Tevens gaf hi
j n0g altjd privaatles? woonde deacadémischevoorlezingen bj
en zette zjne studiën jverig voort. Wegens
zjn beperkten tjd achttehj hetsnelschrjven
eene zaak van hoog belang,zoodathj daaraan zjne krachten wjddeen een eigen gtelse1vormde(zie onderStenograpltiej.Dientengevolge schreefhj zjn orheoretisch-praktisches Lehrbuch der deutschen Stenograyhie
fiix höhere Schulen und zum Selbstunterrlcht
(1841, 2 dln)'', voorts rAusfiihrliçher
Lehrgang (1852,met80steendrukplatenl'',Stenographisches Lehrbuch (1852)'/, - en
1,Anleitung zur deutschen Stenographie (18de
druk 1867).In 1844 en 1845 hield hj een
stenographischen cursus;voortswashjsedert
den tweeden vereenigden Landdag (1848)a1s
stenograaf werkzaam en zag zich benoemd
t0t voorzitter Van het stenographisth bureau

der Pruissische Tweede Kamer.Hj overleed
den 9den Januarj 1867.

Stolzenfelz is de naam van een kasteel,
op eene met bosch begroeide,steile rots op

den linkerRjnoeverboven hetdorpKapellen
in het Pruissische districtMerseburg verrjzend. Dit kasteel was in de middeneeuwen
meermalen de residentie der aartsbisschoppen
Van Trier en werd in 1689 doordeFranschen
verw oest.Het is echter in 1836- 1842volgens
het ontwerp van k
%eltinkelinmiddeneeuwschen

stjlgerestanreerd. Van den toren heeftmen
er een verrukkeljk uitzigt op de Rjn,en
Pickwickier (1641,3 d1n)'',- rNapoleon in men vindt er voorts fraaje schilderjen en

Aegypten (1843, 3 dln)'',- een aantalver- vele oudheden. Het is eene bezitting van het

halen en novellen onderden titel:rD esDorf- Koninkljk Huis van Pruissen,en den 14den
barbiers ausgewëhlte Schriften (1853- 1856, en 15den Augustus 1845 ontving Frledrieh
24 d1n; 2de druk 1859- 1864,30 d1n)'',- WCIJZ?- IV aldaar koningin Vidoria van
alBmede:rGediehten (1847)'',- rpalmendes Engeland.
Friedens (1855; 5de druk 1873)''
,- en de
Stom heid efonvermogen om te sprekenj
idJ''
-le:oEin Friihling aufdem Lande(1867)''. om gearticuleerde klanken voortte brengen,
Stollen noemtmen hetovergaan vaneene ontstaat door een gebrekkigen toestand der
opgeloste stofin een vastenjamorjhen toe- spraakw erktuigen, door het gem is v>n het

stand. De oorzaken van dit verschpnselzjn gehoor (zie Doofstova)ofdoorhetverliesder
verschillend.Eiwit stoltbj eene warmte van beschikking over de spraakwerktuigen. Ge70OC. Caseïne in de melk stolt nietbj het melde gebrekkige toestand kan gelegen zjn
koken maar Volkomen, Wanneer men een
stuk leb in de melk brengt. O0k door zuren
wordt de caseïne van de melk afgezonderd.
Fibrine,in hetbloed,de chylen de lympha

in eene onvolkom ene vorming der tong,in
een ontbreken van het gehemelte,in gezwellen, in verlamming der spieren enz. Over
doofstomm en iselders gesproken,en hetontvan levende dierljkc ligchamen oygelost, breken der beschikking over de spraakwerk-

stolt zoodra zj uit het levend llgchaam
wordtverwjderd.IetB anders dan hetstol1en is hetgelatlnéren,hetwelk bj afkoeling
geschiedt.
Stolze (Heinrich August W ilhelm), de

tuigen kan van duurzamen aard zjn als

aldaar,maarmoestnahetoverljdenvanzjn
vader d00r het geven van privaatlessen in
het onderhcud van zich zelven en van zjne
moeder voorzien, zûodat hj de uren vnor
eigen studie ontwoekeren moestaandenslaap.
Toen hj gereed stond,hettoelatingsexamen

zoogdieren.Zj nemen een aanvang bj degeslachtsrjpheid,gaan telkensvergezeld vande
losmaking van één Of meer eitjes van den
ejerstok, ondervinden eene schorsing gedu-

hoogste graad van het stotteren, maar 0ok

van voorbjgaanden aard bj schrik en ontsteltenis.

Stonden (menstruatio) of maandstonden

grondlegger van hetnaar hem genoemd stel- noemt men de ongeveer maandeljksche afB
e1 der stenorraphie en geboren te Berljn scheiding van bloed uit het sljmvlies der
den zosten Me1 1798,bezocht hetgymnasium baarmoeder bjvrouwen en sommigehoogere

rende de zwangerschap en het zoogen, en
houden in den regel op tusschen het 40ste en
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50stelevenplaardervrouwen.Onregelmatigheid zjneaandachtopdelatentewarmtevestigde,
in den terugkeer der stonden gtaat doorgaans berekende uit de hoeveelheid brandstof, t0t
in verband metongeateldheden desligchaams. hetverdampen van watergebezigd,delatente

Stonehenge,in hetSaksisch Rtanhengist, warmte van den stoom bj kookhitteten beiB de naam van de merkwaardigeoverbljf- drage van 4450C.Latere proeven, met meer
selen van een aloud heiligdom (waarschjnljk naauwkeurigheid genomen, gaven in de uitomsteen bedrag van 537,20C.,datwi1zep
der Druïden) nabj deEngelschestad Ames- k
bury in W iltshire.Zj bestaan uit 90 ruw gen: om een pond water van 1000C.in een

bewerkte zuilen van granieten zandsteen ter pond stoom van denzelfden warmtegraad om
hoogte van 1,5- 6,7 Ned. el, welke in vier te zetten,moetmen53;,Q-maalzooveelwarmte
concentrische kringen zjn geplaatst.Velezui- aanwenden als noodig is-om de warmte van
lenparen zjn door deksteenen t0teenepoort een pond water 10C.te doen toenemen.V0lverbonden,doch velezjn 00k reedsomgeval- gens Ure bedraagt de latente warmte van
len en gebroken.
damp van alkohol245,60,- die van zwavelStoom is de naam van iedergasvormig aether 1680, - die van petröleum 98,8,ligchaam j hetwelk door den invloed der en die van salpeterzuur 296,70 C.
warmte uit vaste of vloeibare stoFen ontElastoiteit of spanning van den stoom is

staaten slechtszoolang in dientoestandbljft de kracht, waarmede hj tegen andere ligverkeeren als de temperatuur niet daalt en
de ruimte, door 4at ligckaam ingenomen,
niet beperkt wordt. Hierdoor onderscheidt
zich de stoom van het gas,daar dit laatste

chamen drukt.Men meet hetbedrag van deze
drukking door middelvan eene kwikkolom ,

wiergewigtgeljk isaan diespanning.Daar
de gemiddelde dampkringsdrukking bj 'de

onder de geaone dnlkking en bj een gewo- oppervlakte der zee in evenwigt wordtgenen warmtegraad indenzelfdentoestandbljft, houden door eene kwikkolom ter hoogte Van
terwjl men hetalleen dooreenesterke ver- 76 Ned.duim, z00 ishetnietmoejeljk de
laging van temperatuuren onder eene geweldige drukking t0t eene dropvormig-vloeibare
en vaste gesteldheid kan brengen.18 in eene
beperkte ruimte eene vlugtige vloeistofaanwezig,danisdehoeveelheidvandendaarboven

spanning van den stoom in dampkringsdrukkingen of atmosphêren te bepalen. In het
algemeen was de elasticiteit van den stoom
reeds in de dagen der oudheid bekend,maar

hare vermeerdering bj eene klimmendetemontstaanden stoom afhankeljk vanharetempe- peratuurwerdeerstdoor W attbjwaterdamp
ratuur.Bevindtzich in eeneruimteJuistz00- ontdekt.W egenBhethooge belang van dezen
veelstoom alsdaarin bj detemperatuurvan heeft men de verhouding nagegaan, waarin
het oogenblik kan worden opgenomen, dan die veerkracht tegeljk met de temperatuur
noemen wj haarvrzadi
gd,en de stoom be- toeneemt. Intusschen is hetn0g niet gelukt,
vindtzich in den hoogsten graad (maximum) die verhouding uit eene alyemeene wet te
van digtheid en spanning. Er heeft verdam- ontwikkelen, zoodat men zlch vergenoegen
ping plaats bj elken warmtegraad;wanneer moet met de uitkomsten van genomen proemen echter eene vloeistofmeeren meer ver- ven.De spanning van den stoom neemtbj
warmt, geraakt deze eindeljk in een toe- klimmende tem peratuur zo0 sterk toe, dat
stand,waarin nletalleen aan de oppervlakte, men al spoedig op het springen van ketels
maar 00k op de plaats, die hetm eest aan bedacht moet wezen. Bj de machines van

den invloed derwarmte isblootgesteld (bjv. hooge drukking (voorallocomotieven)bezigt

onmiddelljk boven den bodem van een vat,
waarondermen een vuurstookt)eenesterke,
duideljk zigtbare damp- of stoomvorming
plaats grjpt.Men zegtin ditgeval,datde

men op het m eest stoom m et eene spanning
van 10 atmosphéren. Juist die snelle toene-

ming der spanning maakt het mogeljk,in

eene kleine ruimte eene verbazend groote
vloeistofkookt.Za1ditplaatskunnen hebben, krachtvoort te brengen.
dan moet de spanning van den stoom niet
De dl-qtl
teid van den stoom , evenals die
geringerzjn dandedrukkingdesdampkrings der gassen in het algemeen,hangt afvan de
o? de oppervlaktedervloeistof. Doorgesta- temperatuur en van de spanning.Daarechter
dlge vermeerdering der warmte klimt de bj een verzadigden toestand detemperatuur
spanning van den stoom.Bjeeneverminderde eene bepaalde hoogte heeft, volgt hieruit,

dampkrintpdrukking (bjv.op hooge bergen) dat bj dezen stoom ,die zjn maximum van

is eene geringere spanning van den stoom en spanning bereikt heeft. de digtheid alleen
alzoo een lagere warmtegraad voldoende,om afhankeljk isvan de temperatuur.0m nude
eene vloeistof aan het koken te brengezl. digtheid bj elke temperatuuren spanningte
W ater, dat in de vlakte kooktbj 10000., kunnen aanwjzen, is het noodighaar door
kookt op den t0p van den Montblancreeds proeven t
ebepalen.0ygrond vandieproeven
op 85OC.- Is eene vloeistoft0t hetkook- zjn tabellenvervaardlgd,diebjverschillende
punt &erhit en gaatmen voortmet den aan- temperaturen de digtheid en de spanning aan-

voer van warmte,dan wjstdethermometer wjzen.
evenmin bj de vloeistof als bj den stoom
UitzettLng of eyanso van den stoom.Is
eene verhooging van den w armtegraad; dit eene beslotene rulmte, bjv. de cilinder van
gedeelte der wannte is verdwenen en draagt eeno stoommachine,metstoom in dentoestan;
den naam van gebondene of latente w armte, van verzadiging gevuldy zoo oefent hj op

doch in werkeljkheid heeft zj despanning e1k gedeeltederoppervlaktevandieheylinder

van den stoom verhnogd.Bock,de eerstedie eene drukking uit,welke evenredig zs aan
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zjnespanning.Eeneverschuifbareoypervlakte, vrje lueht Btroomt,dan ondervindthj geen

alzn: 4e zuiger, zal eene drakklng onder- anderen tegenstand daneeneeenvnudigedampvinden, welke wordt aangewezen door het kringsdrukking. Onder deze omstandigheden

cjfer,ontstaandedooreenevermenigvuldiging
van het aantal vierkante duimen van dien
zuiger met15 (het getalderponden,opelken
D duiq drukkende) en met het getalder
atmospheren.Bj eene zuigeroppervlaktevan

wordt hj verhit;men zalzich nietbranden,
wanneer men daarin de hand steekt, want

hj heeft geene andere werking dan die van
een Zeer YFartien lue tstroom. Daarentegen

brandt m en zich aan geYfonen verzadigden
100 D duim en eene spanning van 3 atm os- stoom ,die in een open ketelnntstaatjomdat
phèren za1 dus de drukking 4500 pond be- dezebjdeontmoetingvapeenkouderligchaam
dragen. De zuiger za1 in rustbljven,wan- daarop gedeelteljk neerslaat, waarbj zich
neerhj aan deauderezjdemeteendergeljk eene groote hoeveelheid latente warmte ontgewigt wordtbezwaard.Is ditgeringer,dan wikkelt, terwjl verhitte stoom, langs een

komt de zuigerin beweging.Daarbj zettle koud ligchaam strjkend,zich niett0twater

stoom zich uit;zjnvolumen wordtgrooter, verdigt.
Stoom i: doorzigtig en kleurloos.W atmen
doorgaansmetdiennaam bestemqelt,dezigtbare wolk ,die uitde stoommachlneste voor-

maar hierdoor vermindert de drukklng. De
stoom zal niet langer in staat wezen, den
zuiger te verschuiven zoodra zjnevernainderde drùkking in evenwigt is met de drukking van de andere zjde.D eze eigensehap
Van den stoom , door uitzetting kracht te
kunnen oefenen,heeft in de practjk eene
hooge waarde.Aanvankeljk bezigdemen de
vnlle drukking van den stoom ,zooalshj uit
den ketelkomt.Thansechterlaatmen slechts
een gedeelte van den stoom van hooge drukking in den cylinder komen en sluitdezen
af, w aarna de expansie van dien stoom den
gevraagden arbeid verrigt.De eigenschappen

schjn komt,isstoom ,doorafkoeling inden
dampkring verdigt of eene massa van kleine
nevelvormende waterblaasles. Deze bezitten
geene spanning geen vermogen om zich uit
tezetten,enzj missenalzoohetbelangrjkste
kenmerk van den gasvormigen toestand.Zj
zweven in de lucht,omdatzj ongemeen ;jn
enligtzjn.Doorgaansechterlossenzjspoedig

stoom , en deze gehoorzaam taan de wet van

van riemen werken. Tegen het gebruik van
zulke schoepraderen is echter meer dan éèn

weder op in den niet volkomen verzadigden

dampkring! zoodat zj onzigtbaar worden.
Slechts welnigedampen zjn gekleurd,zooals
van den stoom gedurende de expansie zjn die van iodium ,welke paars en die van broopmerkeljk; zj zjn eerst voor korten tjd mium ,welkegeelachtig bruin zjn.
langs wiskundigen weg door proeven op het
Stoomboot(Eene)iseen schip,hetwelk
gebied dermechanischewarmtetheorieontdekt. doormiddelvan eene daarin aanwezigestoomTe voren meende men, datde stoom bj de machine wordtvoortgestuwd.Naargelangvan
expansiesteedsalzjnewarmtebehield,damp- den bewegingstoestelverdeelt men de stoomvormig en verzadigd bleef; doch het is ge- booten in rader-dcAroe/:en tnrblnebooten.Bj
bleken,dat de Btoom bj de expansiein de de eerste bestaatde bewegingstoestelgewoonma
ehineeen yrootqedeeltevan zjnewarmte ljk uit twee raderen metsehoepen (relden
verliest,die ln arbeld wordtomgezet,en dat uit één rad).Dieraderen bevinden zich aan
hj nietgeheelen aldampvormig bljft,maar weerszjden der boot aan de uiteinden van
dat eene zekere hoeveelheid in water veran- eene dwars door het vaartuig loopende as en
dert.De berekening van den arbeid van den gel
jkenop onderslags-waterraderen.Iederrad
stoom door expansie is n0g alingewikkeld. ls voorzien van een aantalschoepen,diebj
Stoom , die zich niet in den toestand van de door de stoommachine bewerkte omwentede gxootste digtheid en spanning bevindt en ling in het water dompelen en op de wjze
alzoo niet verzadigd is,noemt men verhitten
M ariotte en van Gay-Lussae, hoewel hj bezwaar: zj maken het vaartuig breed,nabj Net verzadigingspunt daarvan afwjkt. zj zjn op onstuimig waterbj ongeljke inMen kan verzadigden stoom op verschillende dompeling der schoepen in deze vloeistofnawjzen in verhitten stoom veranderen.Ditkan deelig voor den vasten gang,- en behouden
geschieden, door hem uit den ketel,waarin bj verschillenden diepgang van het vaartuig
hi
j ontstond,teverwgderenendaarnatever- niet steedsden voordeeligsten stand.Een voorwarmen; in de besloten ruimte klim t dan deel is daarentegen de groote snelheid van
00k zi
jne spanning naar verhouding van de eene wél-ingerigte raderboot. - Algemeen
tem peratuur naar de w et van Gay-Lussae,en

echter gebraiktmen thansschroefbooten.Deze

kan hij zich tevensuitzetten,z00 breidthj zjn onderden achtersteven voorzien vaneene
zjn volumen uit volgens dezelfdewet.Ver- schroef met twee ofm eer bladen ofvleugels,
h
ittestoom ,opdezew'
dzebereid,wordttegen- die verbonden zjn meteene langscheepsgewoordig veelalin stcamwerktuigen gebezlgd, legen as, welke door de stoommachine in
dewjlmen daardooreeneaanzienljkebespa- eene omwentelende beweging wordtgebragt.
ring van brandstofverkrjgt. Voorts erlangt Hoewelmen zulke schroeven gebruikt,is de
men verhitten stoom door verzadigden stoom

meestvoordeeliqestandderschroefbladen n0g
zamen te yersan, alsmede bj de expansie nietmetJuistheldaangewezen.Bjdebladen,
van verzadlgden stoom,wanneerhj daarbj omstreeks 10jaargeleden door Gd/lfA aaneenebetrekkeljk geringetegendrukking heeft bevolen, vermindert hunne breedte naar het
teoverwinnen.W anneerbjv.bjmachinesvan uiteinde in eenebepaalde verhouding,terwjl
hooge drukking de stoom uit4en ketolin de zj tevens verplutsbaar zjn, zoo4at men
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4aarun eenemindere helling kan geven.Bj hebbenj komt die weerstand alleen van de
hetomwentelen dierschroefbladen wordteene wrjving van hetwaterlangsdescheepgwan-

wervelende waterkolom achteruitgeworpen en den, zoodat voor lange stoombooten meer
de hierdoor ondervonden:tegenstand veroor- paardenkracht vereischtwordtdanvoorkorte.
De stoomketel wordt middenscheeps z00
zaakt de voortstuwing van hetvaartuig.Den

meestvoordeeligen vorm van schroef schjnt laag mogeljk geylaatst,en men bezigtthans
men te hebben gevonden in die van eïrdc/z algemeen vlampjpketels. Op zee isheteen
te Londen, wier eindproledie de gedaante bezwaar, dat het zoutgehalte van het water
heeft van een cirkelboog,die metzjnehol zeer spoedig eene zoutkorstop den ketelwand
gebogene oppervlakte het water opneemten afzet,deverwarming belemmerten hetjzer

aan de voortstuwende waterkolom een cy- aantast. Men zoekt dit echter te voorkomen
lindervorm geeft.Deschroef,van gietjzeren door den stoom door middelvan koele metab
j oorlogscheqen van gietstaalofBessemer- len platen te condenséren en het hierdoor
staal vervaardlgd, bevindt zich tusschen het verkregen water doormiddelvan devoedingsschip en het roer en is geheelonder water! pomp weder in den ketel te brengen.Hierhare as loopt door eene waterdigte bus in door verkrjgtmen tevenseeneaanmerkeljke
hetscheepsruim.De oorlogsstoomschepen zjn besparing van brandstof. Hetzelfde voordeel
thans in den regelvan eene schroefvoorzien verwerftmen voortsdoorhetbezigenvan veren voeren daarenboven zeilen. De werking warmden stoom , en om dezen te bereiden
eener schroef is minder afhankeijk van den gebruikt men een toestel van verticale dunne
diepgang en hare beweging is geljkmatiger buizen, die in aanraking komen metden in
dan die der schoepraderen. Men heeftthans den ketel gevormden stoom. Op de schepen
00k vele stoombooten met twee schroeven, van den Bremer Lloyd verhitmen den Btoom
verbonden met assen die in hetmidden lig- z00 sterk, dat hj omstreeksmetdetempegen der beide helften van het overlangs ratuur van verzadigden stoom in den cylinder
doorgesneden vaartuig, zoodat zj zich aan overeekomt,welkein overeenstemming ismet
weerszjden van hetroerbevinden.Hierdoor de spanning in den ketel.Daarde steenkolen
vermindert de trilling der boot, en geraakt eene aanzienljke ruimte vorderen,zou het
één der schroeven onklaar,z00 kan men n0g gebruik van petröleum als brandstof eene
alttld dereismetdeandere voortzetten;00k krachtige aanbeveling verdienen. Intusschen
bezitten zulke booten met twee schroeven zjn op last derEpgelsche admiraliteitproeeene veelgrootere snelheid.- Eindeljk heb- ven genomen t0t invoering van die brandstof,
ben wj turbinebooten vermeld.Dezeontlee- m aartot nu toe zonder gewenschtgevolg.De
nen haarvoortgang aan eene inrigting,welke stoomboot
en op de Casyische zee gebruiken
overeenkomt met de Schotsche turbine, een afval van petröleumdestlllatie en verbranden

readie-toestel, waarbj het water uit twee dien in daartoeqeschiktetoestellen.
stoommachlnesderstoombootenzjnd00rin dezelfderijting gekromde buizen stroomt. gaaDe
ns direct-werkende machines mettwee of
D00r deze bulzen in verschillende standen te
brengen,kan men de boot doen vooruitgaan, meer cylinders, zoodat zj zonder bezwaar

aehteruitgaan ofstilliggen.
over het doode puntheenkomen. In oorlogDe stoombootonderscheidtzich in uitwen- schepen liggen de eylindersmeesthorizontaal,
dige gedaante niet weinig van het zeilschip. om ze zooveelmogeljk onderdewaterljn te

Zj heefteen schoorsteen,welkebjditlaatste houden, doch in handelsschepen hebben zj
ontbreekt, en hare masten zjn verder van een verticalen stand.Tegenwoordigbezigtm en
elkander verwjderd.Ook isde romp van de vooral machines van Woolf met dubbelen
stoomboot veel ranker dan die van het zeil- cyl
inder(compound engines),waarbj destoom
schip.Ditlaatste heeftgewoonljkeenelengte eerst in den kleinen cylinder treedten zich
die vierm aal de breedte bedraagt, m aar de hie; gedeelteljk uitzet, en daarna in den
zerstoomboot heeft acht-tot tienmaalen de grooten, waar hj zich sterk uitzet,om ver-

rivlerstoomboot zelfs acht-t0t zestienmaalin volgens den condensator te bereiken. Op de
hare lengte hetbedrag der breedte.Te voren stoombooten van Hamburg naar Amerika
bouwde men de stoombooten van hout, doch vervi
ng men de gewone machines van lage
f,en hierdoor
thans uitsluitend van jzeren platen,diede drukklng d00r die van Wool
verminderde het verbruik van steenkolen op
dikte hebben van een Ned.duim.
Om te berekenen,welke sterktevan stoom- de helft. Men bezigt op stoombooten eene
werktuig men v001' eene stoomboot noodig spanning van 4-6 atmosphéren, doch op
heeft,moet de tegenstand bekend wezen,die Amerikaansche sleepbooten eene van 14- 15
het vaartuig in het water ondervindt.Deze atmosphéren.
tegenstand klimt in het algemeen met de
De uitvinding der stoombooten heeftmet
lengte der grootste dwarsche doorsnede en bet
rekkingt0thethandalsverkeerenpersonenervoer,lnzonderheid tusschen Europa en de
met het vierkantder snelheid.Hetyrodud v
van die beide getallen moet men elndeljk overige werelddeelen,eenegrooteomwenteling
verm enigvuldigen met den zoogenaam den t0t stand gebragt. De duur der reis is daarw eerstandscoëëciënt, dien m en slechts door door onafhankeljk gemaakt van den invloe;
proeven bepalen kan. Het is intusschen ge- van wind en stroom. De veiligheid van het
bleken,datdezebj slechte scheepsfatsoenen verkeer is voorts door verbeteringen in den
ruim 1 en bj goede 0,05 t0t0,10 bedraagt. bouw der stoomschepen en stoom werktuigen

Bj schepen, welke een doelmatigen vorm

Mnmerkeljk geklommen, terwjldesnelheid
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vermeel'
der; is door aan zulke vaak'
tuigen de schoepraderen Yf3ren voorzien, welke door
meestdoelmatige gedaante te geven. De togt eeneasineeneomwentelendebewegingwerden

uitEngeland naarNew-York 1
's bj herhaling gebragt.In hetJaar 1472 leverde Valt%ri%n
ih 9 dagen volbragt, en men schatde ge- de afbeelding van twee galejen,diedesgemiddelde snelheid van eene zeeboot op 10 ljks door schoepraderen (5 aan elke zjde)
zeemjlen ill hetuur.Om detransportkosten werden voortgestuwd.De uitvinding, stoom
z00 gering mogeljk te maken, heeft men alsbeYveegkracht aan te Yienden heeftmen
zeer groote vaartuigen éebouwd.Hetisdui- eenigen tjd toegekend aan den Spaanschen
deljk, dat ééne stoomboot veelminderkost scheepskapitein Blaseode Gary (1543),doch
dan twee, die trzamen dezelfdelaadruimte M aeGrdgpr heeftaangetoond,dathierslechts
hebben a1s die ée
'ne. Daarenboven wordt Op sprake kan zjn van proeven, om schepen
kleinere stoombooten eene betrekkeljk groo- door middelvan door menschen omgedraaide
te ruimte ingenomen door de brandstof.Men schoepraderen in beweging te brengen. De
kwam er derhalve t0e, gestadig grootere eerste octroojen voor middelen,om schepen
stoombooten te bouwen.Degrootste van dien zonder roeispaan of zeil voort te stuwen,
aard is de pGreat Easternt', in 1860 door zjn in Engeland aangevraagdin 1618;doch
Seott .
2..
:,
:eI/ gebouwd en bestemd voor de van eene toepassing dier middelen is niet:
vaart tusschen Engeland en Australië;thans bekend. De geschiedenis der stoomschepen
echter wordt deze boot hoofdzakeljk t0thet neemt alzoo eerst een aanvang met het in
leggen van telegraafkabelsgebruikt.Deromp 1681 door Papin geschreven boek, waarin

van deze jzeren bootisin een grootaantal hj het voorstel doet, stoom t0t het in bewaterdigte afdeelingen verdeeld, zoodat de

weging brengen van schepen te bezigen.De

veiligheid onverminderd bljft,wanneersoms schrljverwerdeenigeJarendaarnahoogleeraar
hier of daar een 1ek ontstaat. Hare lengte teMarburg,enhetiseenezekerheid,dathjin
is van steven t0t steven 207 Ned.elen de 1707meteennaarzjneaanwjzinggebou/drahoogte van de kiel t0t aan het dek 17,67
Ned.e1.T0tbeweegtoestellen dienen2raderen

derstoomschip langs de Fulda van Casselnaar

meteene middelljnvan 17,6 en eene schroef
met eene middelljn van 7,5 Ned. el. Het
voert 3 groote en 3 kleinere masten, van
welke 5 van jzer zjn.Vierstoommachines

naarEngeland testevenen,endaardeoverheid

met liggende cylinders ontwikkelen 3976
paardenkracht. Het stuurrad wordtin beweging gebragt door een oscillérenden cylinder
met 3676 paardenkracht.D e stoom machines
ten behoeve der'schroef hebben 6 paarvlam-

Miinden voer.Hj wasvoornemensdaarmede
hem bjMiindendendoortogtweigerde,wilde
hj met geweld de reis voortzetten,waarna
de schippers daar ter plaatse zjn vaartuig

vernielden. Deze ramp sloeg hem z00 sterk
ter neder, dat alle verdere proeven achterbleven.In 1736 verkreeg H klleenoctrooivoor

het çebruik van eene atmosphérisehestoommachlne t0t het omdraat
ien van raderen op
pjpketels en destuurrqdmachines4 paar,en schepen, maar het is niet bekend, dat hj
de schoorsteenen zjn meer dan 31 Ned.el daarvan gebruik gem aakt heeft.M erkw aardig

hoog. Voorts heeft men er n0g 12 stoomma- is het intusschenj dat reeds de uitstekende

chinesvoorverschillendedoeleinden,bjv.voor natuurkundige Danlel .
fdrsolllï in zjne in
het oywinden van het anker, voor het in 1727 bewerkteen in 1738 uitgegevene:rHr
beweglng brengen der pompen enz. Hare
gnelheid is 14 knoopen,en haar steenkolenverbruik bedraagt alsdan eene t0n voor elke
knoop in het uur. D it vaartuig zou de reis
van Engeland naar Australië in 34 dagen
kunnen volbrengen,doch alleen voor deheenreis10000 t0n steenkolen m oeten medenemen,
w aarna er voor laadruim te voor andere zaken

drodynamica'' het voorstel doet, schepen ln
beweging te brengen door middelderreadie

van onderden waterspiegelbjdenachtersteven
wegstroomend water. In 1753 weeshernoldl'
k
in eene prjsverhandeling,door deAcadémie
te Parjs bekroond,nogmaalsop datvoorstcl.
Op den roem deruitvinding van destoomboot

maakt o0k Frankrjk gegronde aanspraak.
slechts 5540 t0n z0u overbljven, zoodat hoewel eerst in 1774 Auaâron en in 1775
daardoor geen voordeel te behalen w asm et P êrier stoombooten bouwden, welke echter
een vaartuig, dat 25 millioen francs had ge- eene veel te geringe snelheid hadden, om
kost.
belangrgke gevolgen op te leveren. In 1776

Stoomvaartuigen worden voorts op vele deed o0k de markies Jogkoy merkwaardiye

plaatsen gebrulkt a1s veerponten,die spoor- proeven op de Dptlbs,enm euzegt,datdezeln
treinen over eene rivier brengen. Men heeft 1783 meteenevrjgrootestoombootderivier

er overdeFirth ofForth,deRjn,deElbe, bjLyonstroomopwaartsbevarenheeft.Hjk0n
de Ntllenz.Zj zjn voorzien van een sterk echter van den minister Calonnegeen octrooi
dek en hebben deschoorsteenen aan dezjde. bekomen,en een nieuw aanzoek ln 1816werd
Reeds vroeg heeft men beproefd, schepen desgeljks van de hand gewezen.Omstreeks
in beweging te brengen zonder roeispaan of dienzelfden tjdvestigdemen00k inEngelan;
zeilte gebruiken.W aarschjnljk zjn deChi- de aandacht Op die aangelegenheid.In 1:87
nôzen de eersten geweest, die vaartuigen voer Pateick > 2!J:r op de Firth of Forth
hebbengebouwdmetroeiraderenaandezjden. meteene boot,die door schoepraderen in be-

Metmeer zekerheid kan men vermelden,dat weging werd gebragt, en in het volgende
de consul Appiws Claltdinsin 263 vöör Chr. Jaar bezigdehj t0thetomdraajen derradehet Romeinsche leger naar Sicilië bragt op ren een kl
eiign.,Id
oor i
%ymingtt
)n vervaardip;
schepen, die,in plaats van metriemen,met stoomwerktu
n 1785 verkreeg Bramah m
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Engelan;eenpatentvoorschroevenalsscheeps- en tevens bragt Robrtnon eene stoombootln

voortstuwerB (Bhipprnpellor), maar in 1787 gereedheid,welkeinEuroyadeeerstezeereis
voer Fïfc: met de eerste schroefstoomboot volbragt.In 1813 vervaardlgde een werktuig0P de Delaware,en in hetzelfde jaar ver- kundige te Glasgow ,l%nhanan genaamd,eene
vaardigde Ramsey in Noord-Amerika eene

soort van beweegbare schoepen, die beter

boot,waarop hj de readie van uit buizen zouden voldoen dan de vaste, doch in de
stroomend wateralsbeweegkrachtaanwendde. pradjk geen bjval vonden. De Engelsche
Die beide Amerikanen echter hadden zaet stoomboot-ondernemihgenbegonnentebloejen,

wederwaardigheden teworstelen,welkedeverdere uitvoering hunner plannen verhinderden.
Daarentegen bouwde Symington in 1801 cene
stoomboot met eene dubbelwerkende stoommachine van W atten meteen stuurzad aan
het achterste gedeelte van het vaartuig en
sleepte daarmede in 1802 een paar schepen
voort langs het Forth- en Clyde-kanaalmet

en in 1815 voeren in Engeland en Schotland
20, doeh in 1823 reeds naeer dan 160 st00n&booten.Iluitsche rivieren Yverden sedert 1818
doorEngelschestoombooten bevaren,doch op
de Donau verscheen de eerste stoombootin

1830.In Frankrjk dagteekentde stoombootvaart van 1820, en men begon er drieJaar
laterreedsoorlogschepenmetstoom tebouwen.

eenesnelheid van 31/xdeEngelschemjlinhet De eerste grootestoomvaartmaatschappj was
uur. Aan Dymin-qton komtdeeert0e,dathj de pGeneral SteamNaviyatinn Company'',
heteerstdeverbeteringen zamengevoegdheeft, wier schepen eene snelheld hadden van 9
welke den grondslag uitmaken van deheden- knoopen. Zj verrees in 18254in hetzelfde
daagsche inrigting van stoombooten. Doch Jaar bezigde men 00k den stx m a1s hulp00k hj werd verovertrolen doorden Ame- Vermogen op een Engelsch Bchip bt1 eeno
rikaan m bertFlIfo>.Deze hadin 1803eenige reis naar Calcoetta, terajlreeds vôôr dien
zeer gebrekkige stoombootproeven genomen tjd de kapitein-ter-zee M ollop lastvan koop de Seine, maar slaagde vervolgenb naar ning W ilom I met de XCuraçao''eenereis
wensch met zjne stoomboot pclermont'', over den Atlantischen Oceaan had volbragt,

waarmede hj den Cden October 1807 van waarbj hj gebruik maakte van stoom.Een

New-York naar Albany de Hudson-rivier be- ander Engelsch schip voleindigde,uitsluitend
voer meteene grootste snelheid van 5Engel- met stoom , in 113 dagen den togt naar
schemjlen in hetuur.Ditvaartuigwas42,67 Oost-lndië2 en daaronder Nvaren 10 dagen,
Ned. el lang, 4,
57 Ned. el breed,had eene M n het m nem en Van steenkolen beBteeë.
stoommachine van W attvan 20paardenkracht, In 1830 bezat Engeland reeds 315 stoom en was voorzien van 2 schoepraderen met booten, en 5 Jaarlater 538.In 1833 bouwde
eene middelljn van 4,7 Ned.el.Na deproef- Lany het eerste Engelsche oorlogstopmvaartw erd hetterstond als pasagiersbootge- schip, een fregat ter grootte van 807 ton,
bezigd, - en de stoomvaart was begonnen. met 110 paardenkracht. Door de voortreFeMen dientechterniet uit het0ogteverliezen, ljkheid van dit schip, dat 64,6 Ned. el
datmen hem geenszins moet beschouwen als lang en 14,45 Ned.elbreed was en 360 t0n
den uitvinder der belangrjkste deelen van steenkolen aan boord kon nemen,bleek het,
hd stoomschip.Hj gebruiktedestoommachine dat men zonder den bjstand van zeilen den
van W att,de schoepraderen van M iller,het togt over den Atlantischen Oceaan kon voldenkbeeld van het verband tusqchen de rade- brengen.- Eene belangrjke gebeurtenisin
ren en de machine van Rym'
Inyton,en was de geschiedenis der stoom bootls de aanwenmet betrekking t0t den vorm van het schip ding der schroef van Jeseph Aeddelte Triëst

grootendeels de aanwjzingen van Beaufoy (1829).Inmiddels was bj'den proeftogteen
gevolgd.Zjne onderneming baarde echter z0o klein ongevaloorzaak ,datde Oostenrjksche
groot opzien, dat reeds in 1812 m eer dan
50 in Am erika gebouwde stoombooten de
rivieren aldaar bevoeren. In 1818 liep te
New-York hetdriemaststoomschip psavannah''
van stapel,bestemd voor de vaart van NewYork over Liverpoolnaar Petersburg en v01-

bragt zjne eerste reis tot Liverpool in 26
dagen, terwjl men zich daarbj gedurende

18 dagen van stoom bediende. De Amerikaansche ingenieurs wisten voorts aan de

stoombooten belanqrjke verbeteringen aan te

policie het gebruik van de schroefverbood,
zoodat men van die uitvinding niets meer
hoorde,totdat Smitlt in Engeland daardoor in
1834 grootopzienbaarde.H etgeluktehem ,de
schroet' in te rigten voor rivier-en voor zeeschepen,en ontving na verschillende proeven
de opdragt van de admiraliteit, eene groote
sehroefstoomboot te bouwen. Dit schip, de
XArchimedes'',voldeed in 1839 zo0 goed,dat
00k eldersde schroefwerdingevoerd.Erosson
bedacht eene andere schroef, die weldra in

brengen,zoodat zj eene snelheid bereikten Amerika en in Frankrjk vele voorstanders
van 10 knoopen. In 1823 bevonden zich in
Amerika reeds meer dan 300 stoombooten.
In Europa werd de eerste stoomboot ill
181Q door W ood 0p last van lellaan den
mond der Clyde gebouwd en n0g in datzelfde

vond, en in 1843 liep het door Brunel ge-

bouwde jzeren schroefstoomschip rGreat
Britain''van stapel,bestemd om den Oceaan
te ploegen.Hethad eeneaanzienljkegrootte,
4stoommachinesvan1000- 2000paardenkracht

Jaar a1s pasagiersboottusschen Helensburghen en eene schroefmet4 bladen.Een voortrefeGlasgow gebruikt. ldl had aanvankeljk za- 1jk schroefinieschip, rNapoleon'' genaamd,
mengewerkt m et John Thomson, en het ge- met eene schroef van 4 bladen, w erd in
luktedezen in 1812,eenestoomboottebouwen, 1848- 1852 gebouwd door Dupuy de ZJZZI, en
welke Bneller vM rt ha; 4an 4ie van B 6tt, bezateene snelhei; van12- 14knoopen.Groot
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opzien baarden Brwnel en ScoffRwssellmet palm t0t 2 Ned.el,en men maaktdaarmede
boven reeds beschreven stoomschip rGreat 40 t0t 200 slagen in de minuut.De toestel
Eastern'' terwjl later door Wilson, Ovrfi.
s is zo0 ingerigt, dat de bestuurder dien ge-

(1862) enz.belangrjkeverbeteringen aande heel en al in zjne magt heeft;hj kan er
stoombooten zjll aangebragt. - De tur- eene noot mede kraken zonder de pit te
bine-boûten werden,zooalswj reedsgemeld beschadigen.- Een dergeljk werktuig isde
hebben,in 1727uitgevonden door DanlëlW6r- stoomeam nfntooml
seit
, geschikt om palen in
noulli. Nadat het eerste vaartuig Van dien den grond tedrjven.
aard door Ramsey (zieboven)wasgebouwd, Stoom ketelszjntoestellen,waarinstoom
bleef dat denkbeeld rusten t0t 1850,toen de wordtvoort
qebragt,hetzj ten behoeve van
beide R%tltl:en'.n, vader en zoon! werktuig- stoomwerktulgen, hetzj om te verwarmen,
kundijen te Edinburgh,eene klelneturbine- te koken en te verdampen,zooals in suikerbootln gereedheidbragten.Zj hadeenesnel- kokerjen, brandowjnstokerjen, bierbrouweheid van 8 knoopen,maarbeantwoordde niet rjen enz. Zj zjn vervaardigd van geplet
aan de verwachting. Eerst in 1855 leverde stort ofjzerblik, en deplaten worden door
Reydellte Stettin eene goede turbinebootjhj klinknagelsverbonden en o0k we1eensaaneen
w erd nagevolgd door Cockerill te Seralng, qewel
d. Zelden bezigtmen koper;ditiswel
en in 1866 volbragthetEngelschegepantserde ls waar sterker dan jzer en een betere
war
mt
egeleider, maar o0k veel duurder. In
stoomturbineschip rW aterwitch''een proyftogt
op de Theems met eene snelheid van ùage- de laatste Jaren heeftmen voorts staalblik
noeg 9 knoopen. Eindeljk heeft men o0k aanbevolen, omdat men daarvan w egens de

stoombooten, wu rop de machines trommels meerdere vastheid dunnere platen kan gebruiin beweging brengen, om welke een touw ken. Het verschaft besparing van brandstof,
of ketting zonder eind is geslingerd,verbon- maar veroorzaakt bj de vervaardiging veel
ben met dergeljke trommels aan hetbegin- grooter kosten.Messing mag alleen voor buien eindpunt van den togt.
zen en pjpen worden gebruikt,en gietjzer
Stoom geschut.De overeenkomstvanhet is niet aan te bevelen,omdathet te dikke
uitzettend vermogenvan ontbrandendbuBkruid ketelwanden vormt. Gegoten jzeren ketels
metdat van in eene beperkteruimte besloten springenbjeeneontploKnga1sbommenuitéén.
stoom heeft al spoedig na de uitvinding der Om stoom tevormen,zjn deketelsverbonstoommachines tot proeven geleid, om den den met een doelm atigen toestel, waar de
stool tothetvoortstuwenvan kogelstebezigen. brandstof Op de meestwarmtegevendewjze
Reeds in 1805 deed qeneraalCl
tasseloup het verbrandt. De ruim ten, door welke de vervoorstel, bj den vestlngoorlog zich te ver- brandingsproduden van den haard ofrooster
dedigen metstoom .In 1813- 1814 deed gene- zich onder,in ofom den ketelverwjderen,
raal Gkard eene soortvan stoommitrailleuse noemt m en rv>r- of rookkanalen,en hetgevervaardigen, uit 6 geweerloopen bestaande, deeltedergezamenljkeoypervl
akte,datdaarwaarmede men naar zjne verzekering 900 door verwarmd wordtj ls de verwarmingBschoten in de minuutk0n doen;hj plaatste oppervlakte van den ketel.Men vordertvan

haar in 1815 achter de wallen van Parjs; dezen,dathj metde minstmogeljkebrantb

doch zj werd nietqebruikt.In 1823 leverde stofden meestmogeljken stoom levere.Tot
de Amerikaansche lngenieur Perkins in navolging van Girard een stoomgeweer en een
vierponder met stoom , die in 1835 te Londen groot opzien verwekten.Later heeft o0k

het voortbrengen van stoom ,die eene spanning van 4 'atmosphéren bezit, worden 650
warmte-eenheden vereischt, zoodat 1 Ned.
pond steenkolen 10,84 Ned.pond stoom moet
Preoktlmiddelljk den stoom t0tvoortstt
lwing voortbrengen; doch de meeste stoomketela
van projedielen willen bezigentdoorhem aan geven m et zooveel steenkolen slechts 5 of6
te w enden t0t het zamenpersen der luchtin Ned.pond stoom .De stoom ketelmoet sterke
den kolf van een windroer.Proeven, door wanden hebben,w ant veelalwi1m en daarin
de Fransche artillerie te Vincennes geno- eene stoomdrukking voortbrengen van 4 t0t
men, bewezen echter, dat deze uitvinding 6,Ja, zelfs van 10 atmosphéren.Men heeft
geene waarde heeftin de practjk;men ver- Btoomketels van verschillenden vorm ,zooals
krjgt daardoor op eene gevaarljke wjze den koFerketel van W att, den rolronden
slechtBeen gering bedraq van dehoore span- ketel enz.Om de verwarmingsoppexvlakte te

ning der gassen, die bj de verbrandlng van vergrooten heeft men vlampjpen door den
buskruid ontstaan.

ketel heengeleid.Onderscheidene van 4ie ke-

Stoom hamer (De)is de naam van een tels zjn eigenaardig ingerigt en ontleenen

werktuig,dat den gewonen jzerhamer ver- hunne namen veelalvandiederuitvinder:;z0o
vangt;het bestaat uit een gietgzeren blok, heeft men den stoomketel van Woolh van
dat door middelvan eene daarboven Btaande Hennehel, van I'airbaLrn, van Howard, van
stoommachinetnsschenverticalestjlen(leiders) Galloway,van Dinyler enz.
wordtopgetrokken en daarop vrj naarbene- Bj den stoomketelbehooren de vu%rltaard,
den valt.Hj werd reedsin 1806uitgevonden de rvlr- en rookkanalen en de seltoorsteen.
door Deverell in Enqeland,maar eerst in In 4en vuurhaard heeft men den roostery
1842 door den werktulgkundige N asmyth te w iens oppervlakte afhankeljk isvandebrandPatrikoft bj Manchester in zwang gebragt. stof, welke men bezigt,en van de hoeveelZulk een hamer heeft een gewigt van 50 t0t heid stoom ,welke men voortbrengen wil.De
6000 Ned.pond en eenevalhoogte van 3 Ned. afsh nd tussehen den roosteren den ketelis
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gewoonljk :4-17 Ned.duim. Om warmteverlieg te vermjden,wordtde vuurhaardin
fabrieken van steen gebouwd.op de vuurbrug ontstaat eene zooveelmogeljk volkomene verbranding der gassen,en vanhier 100pen devlampjpen naarden schoorsteen.Tusschen den ketel en den schoorsteen bevindt
zich wjders eene klep ofschuif waarmede

men de verbranding kan regelen.Voorts heeft
men den hoogen schoorsteen, dienende om
de luchttrekking te bevorderen en den rook te

verwjderen.Iederketelbezitvoortseen aantaltoestellen t0tafvoervan stoom ,t0taanvoer

van water, t0t waarneminq van de water-

veelaleen tegeringweêrstandbiedendvermogen
der ketelwanden of00k we1 de aanwezigheid
van ketelsteen.Zelden ontstaathetdoorovermatige spanning van den stoom wanneerdeze
niet vergezeld gaat V&n schokken1 aan de
buiten- of binnenzjde van den ketel aangebragt.Intusschen heeft de ketel steeds veel
te li.jden op die plaatsen, w aar hP.* in aanraking is met het vuur; aldaar Nvorden de
wanden lanyzamerhand dunnerenophetl
aatst
te zwak.Dlt isinzonderheid hetgeval,wanneer niet steeds gezorgd w ordt voor e0n0
voldoende hoeveelheid water in den ketel,
zoodatsommige gedeelten van den w andsterk
verhit worden.Iets dergeljks kan gebeuren

hoogte in den ketel,t0tbevelliging van dezen
tegen ontploëng, t0t het binnenlaten van bi
j de vorming van onoplosbarezeqen,die
lucht in den afkoelenden ketel,t0t het waar- de bevochtiging van den wand verhlnderen.

bj eene plotseljketemperatuurverandenemen der syanning van den stoom enz.De O0k van
ketel heeft elndeljk eeneuitbreiding op den ring . den ketel kan deze springen.Men
t0p,dieden naam draagtvan stoomkap.Eene
gtoomkap, verlengd door de stoomleibuis,
brengt den ketelinverband met den cylinder.
Om het in stoom veranderd water aan te
vullen!bezigtmen de voedingspomp,die gewoonljk voorafverwarm d waterlevert,waardooreene aanmerkeljkehoeveelheidbrandstof
wordt bespaard, inzonderheid deor middel

heeft allerlei vermoedens geopperd omtrent
het springen van stoomketels. De meening,
dat in den ketel knalgas ontstond en ont-

plofte,is reeds lan4 verworpen.Zelfsishet
n0galtjdtwjfelachtlg,ofdesplzaerozdaalntaat
(
ziealdaar)t0tdeoorzaken van hetspringen
der ketels behoort. Maar het is boven allen
twjfel verheven, datroodgloejend jzerblik
Van den Deconomiser (brandst
ofbespaarderl'' slechts l/6de van het weerstandbiedend vervan Green.Voortsheeftmenproefkranen,om mogen van koud jzerblik bezit.Du renboven

waarnemingen te doen omtrentde hoogte van wordter doorSel
tafltöwtlopgewezenjdatdoor
het water in den ketel. De manometer (zie het branden van zwavelkieshoudende steenaldaar) dientom despanning van den stoom kolen het stortblik vanden ketelgedeelteljk
00s
aan te wjzen,- en de l'
eLlLglzeidskleppen in zwaveljzerverandert,hetwelk zeerb1'
bestaan uit met gewigt bezwaarde kleppen, is.Hetzwaveljzerzalvooralontstaan,wandie zich bj eene beyaalde drukking openen. neer het jzer sterk verhitis,en dit heeft

O0k heeft men openlngen in den ketel,die pl
aats1 wanneer vaste liqchamen den keteldigtgemaakt zjn meteene legéring,welke wand bedekken!zoodathp nietin onmidddel-

bj eene bepaalde temperatuursmelt,waarna ljkeaanrakinglsmethetwater.Ongetwjfeld
de stoom kan ontsnappen en de drukking zalhet springen ligteljk plaatshebben,wanvermindert.
neer eene aanzienljke hoeveelheid ketelsteen

Iederegroote stoomketelmoetmengeregeld w egvaltvan den ketelwand,omdatdeze,alskunnen schoonmaken.Hiertoe dient hetman- dan in roodgloejendentoestandmethetwater
#at, eene ovale opening,jroot genoeg om in aanraking kom ende, eene groote hGeveeleen man doorte laten en bp hetwbrken van heid stoom vormt, die niet spoedig genoeg

den ketelmet een gegoten jzeren plaatbe- door de gewone uitgangen kan ontwjken.
dekt en met grendels en schroeven gesloten. Daarhet springen vanketelsgewoonljk plaats
Om het w ater uit den ketelte verwjderen, grjpt,alsdemachinein rustisen hetvuur

heeftmen er in den bodem eene opening,die

in krachtverm indert,heeftm en daarvan eene

aan de binnenzjde isgevuldmeteen kegel- verklaring gegeven,dienietonwaarsehjnljk
vormigen stop.Hetwater,waarmede de ketel luidt.Men kan nameljk water onder eene
wordt gevoed, is veelalonzuiver, zoodater

zekeredrukking ver boven het kookpnnt ver-

zich weldra troebelen sljkerig wateropden hitten zonder dat het kookt (stoom vormt).
bodem verzamelt.Diilaatstewordtverwjderd W anneer echter bj afkoeling van den ketel
door middel van de afblaasbuis,die boven die drukking ophoudtjgrjptereeneplotseden ketel met eene kraan gesloten is en na- ljke en overvloedige stoomvorming plaats,
genoeg t0t op den bodem afdaalt.Opentmen

tegen wier kraeht de wanden van den ketel

bj matigestoomdrukking dekraanjdanwordt nietbestand zja.Dievermindering heeft0ok
hetsljkerige waterlangsdezebuisnaarbuiten plaats, wanneer er eene scheur of barst in
gestuwd. Dit is vooral noodig op zee;doch
niet alleen zout, ook andere in het water
opgeloste bestanddeelen,zooals kalk en gips,
kunnen zeer nadeelig op den ketel werken
en aldaar den ketelnteen doen ontstaan, die
de w anden van den ketelm et eene korst bedekt. De ketelsteen m oet gedurig &vorden

verwjderd.

den ketel ontstaat,w aardoor water ot'stoom
heuren van den ketel
Ontsnapt, zoodat het sc'

door springen achtervolgd wordt.
Stoomploeg (De)ls een landbouwwerktuig,waarmede m en denakkerkan bebouwen.
Het wordt door stoom in bew eging gebragt.
Men heeft stoomploegen, die met de stoommachineover den tebebouwen akker loopen,
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in beweging worden gebragt.Naar veler 00rdeel kunnen zulke ploegen op groote landgoederen met uitgestrekte bouwgronden met
voordeelw erden gebezigd, nietalleen om dat
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ruimte.Hj maaktein 1690dezaproefbekendj
maarzj leiddetotgeene pradischeuitkomst.
In 1698 vroeg Sarery,ambtenaarbj demjnen in Engeland)octrooivoor een toestelt0t

zj in korten tjd veelwerk verrigten,maar het opmalen van water. Deze toestelbleek

vooml omdat de gronden,metzulke ploegen
bearbeid, veelgrooteren oogst opleveren dan
de landen, welke mezl met hulp van trekdieren heeft omgeploegd. Eerst sedert 1850
heeftmen zulke ploegen vervaardigd en aanbevolen;vooral John Fowller,Smitl
t'
< ppI:Jo>
en Jamen Howard hebben ziûh met de verbetering van den stoomploeg bezig gehouden.
Stoom w erktuig.Reeds vroeg nam men
waar,dat w ater,door vuur verhit,overgaat
in een toestand,waarin heteenegrootekracht
kan uitoefenen.Ieder op het vuur staande en
overkokende pot geeft getuigenisvan hetvermogen van den w aterdamp. D e eerste pogingen om die kracht t0t het voortbrengen
van bew eging aan te w enden,vindt men in

zeer gebrekkig te wezen, maar werd d00r

Papinaanmerkeljkverbeterd,waarnahjdien

plaatste op een doorhem gebouwdstoomschip.
Veelverder kwamen de smid Newcomen ende
glazenmaker Cawlay in Darmouth,die welis
waar de uitvindingen van Savery en Papin
zich ten nutte maakten,maar door eene versnelde condensatie van den stoom hetwerk-

tuig aanmerkeljk verbeterden.Eerstin 1705
vroegen zj met Sanery octrooi, p0m onder
den zuiger gebragten stoom te condenséren

en door zjne verbindiny met een hefboom
eene afwisselende beweglng te veroorzaken''.
Zes Jaren later bleef Neweomen alleen in
het bezit van het odrooi, en onder zjne
leiding ontstond heteerstepradisch-bruikbare

een geschrift van Hero rJ> Aleœandrt'
ë (120 stoomwerktuig.Hetwerd in 1712doorinspuivöörChr.),waarinhj denaeolipilebeschrjft, ting van waterin den cylinderMnmerkeljk
die overeenkomtmethetwaterradvan Segner,
daar dat werktuig door de reactie van den
daarin voortgebragten stoom eene om wentelende beweging aannam. Volgenseene mede-

verbeterd. Potten verbond de handvatsels der
kranen w elke den aanvoer van w ater en
stoom regelen,door snoeren metde beweegbare deelen der machine en bragt alzoo de
deeling van Leonardoda Fipci?waarschjnljk zelfregeling t0t stand, welke in 1718 verbegeputuiteenArabischhandschrlft,heet'
tAL.cld- terd werd door Brigldon.Eene machine van
çletl: reedsvoorgesteld,den stoom te bezigen Neweomen werd in 1712 t0t hetophalen van
t0thetvoortstuwen van kogels.In 1629 deed water uit eene steenkolenmjn te Warwick
Branca den stoom uit eene gebogene buis gebezigd,en deze had bj alharegebreken
tegen een schoepraadjestroomen,om ditlaat- zoovele goede eigensehappen, dat men haar
ste in bew eging te brengen. De Cx .
:, die in 1836 in D uitschland gebruikte en zelfs
eenigen tjda1s uitvindervan hetstoomwerk- heden ten dage op sommige plaatsen in Entuig werdverheerljkt,heeftin 1615eentoe- geland aantreft. Smeaton bragt door middel
stel beschreven, waarmede water door de dier machine molens enz. in beweging,en
krachtvanden stoom k0n wordenOygestuwd, Y tzgerald deed in 1758 pogingen,deheen-en
en de markies ran W orcedfer wllde twee weêrgaande beweging der balans op een rad
zulke toestellen vereenigen,om doorafw isse- over te brengen. T0t in 1770 kw am in deze
lendewerking dezeiaatstetebestendigen.W j zaak weinig verandering, en eerst James

zouden n0g leer dergeljkeproeven kunnen WJ/J,een der jverigsteleerlingen vanBlack,
opnnemen4 doch daaruit bljkt slechtsj dat den verkondigervan deleerdervrjeen gevo'ör het tjdperk der moderne natuurkunde bondene warmte,bragt haardoorzknesehittehet stoomwerktuig onbekend was.Eerst na rende uitvindingen t0t een veelhoogerentrap
de ontdekkingen van Deseartes,Galiléi,Forri- van volkomenheid,zoodatm en zelfs tot den
celli en Kepler was het mogeljk,een werk- dag van heden geene m erkw u rdige verbetetuig zamen te stellen,hetwelk op de kennis ringen in de hoofddeelen van hetstoom werk-

berust van te voren onbekende verschjnselen tuig heeft kunnen aanbrengen.In zjn eerste
der natuur. Het bewjs van Torrinelli,dat stoomwerktuig, in 1768 gebouwd, veroor-

de lucht een zeker gew igt bezit, en de
verbazingwekkende proeven van Otto von
Gwericke met de ltlchtpomp,deden bj velen
het verlangen ontwaken, de drukking der
lucht t0e te passen op de njverheid,en na
vele vruchtelooze pogingen geluktehet eindeltk aan Diony.
ni%.
nTgzïz
l,hoogleeraarteMarburg, een toestel u1t te vinden, waarmede

zaakte de stoom eene benedenwu rtsche beweging van den zwLyer, waarna deze door
een tegenwigtw ederomhoog getrokkenwerd.
De stoomverdigting had plaats in een afzon-

derljken, metde luchtpomp verbonden contfoldcfpr.O0k sloot hj het boveneinde van
den cylinder met eene plaat, voorzien van
eene pakkingbus voor de zuigerstang, zoodat

men op eenvoudige wjze eene luchtledige dg werking van dedampkringsdrukking 0pruimte verkrjgen kon.Hj deed in een h01- hleld. Reeds in 1769 bedacht W att eene belenjvan onderen gesloten cilinder eenigwater langrjke verbetering,bestaande in deafsluien stak in de bovenste opening een luchtdig- ting van den stoom vöördat de zuiger zjn
ten zuiger.Toen hj nudencilinderverwarmde weg ten vollehadafgelegd.Bj zjneeœpansieontwikkelde zich stoom , die den zuiger 0p- -ccll :, eerst in 1778 vervaardigd, kwam
gtuwde, en toen vervolgens bj afkoeling de zuiger alleen door het uitzettend verm ovan den zuiger de stoom t0twaterwerd ver- gen van den stoom aan bet einde van zjn
digt,duwde de dampkringsdrukking den zui- weg, en door dezebesparing van stoom werd
ger we4er naar beneden in de luchtledige eene aanmerkeljkehoeveelheid brandstofbe-
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gpurd.Vood: vond hj de krnk en hetpla- zondercondensator,saaar vperdehetnletuit.
wdf-rld uit,waardoorderegtljnigebeweging De eevste goede machine van hooge drukking

der machine in eene cirkelvormige k0n wor- werd vervaardigd door den Amerikaan Evans
den omgezet,en voerde hetvliegwieïin.Wj- ten behoeve eener meelfabriekj en in Engederskwam lljop hetdenkbeeldvanhetnaar land in 1802 door Trevltltick en Vilgan.Deze
hem genoemde p- allelogram ,eene vernuftige laatste kwam yrootendeels overeen peteen
** ren ontwerp,reeds m 1724 vervaardigd door JarM msgewjze verbinding Van korte gze

b .&>y@!# in zjjlpTheatrum machinarum'
'
gtangen' waardoor de zuigyrstang z00 regt- ko
atandig mogeljk op en neer werd bewogen. en aldaar met eene naauwkeurige afbeelding
Vervolgensbedaebthj den centrijkgalen :Ii>- toegelicht. Na dien tjd bepaalde men zich

ge totregelingvandenstoomaanvoer,plaatste
den manometc aan den ketel, en verbeterde
den ketelen den vuurhaard zoodanig,datde
brandgtof veel meer warmte gaf.W egens al

metjverbjdemachinesvanhoogedrukking,

en bouwde naar een reedsin 1781doorKornblower voorgesteld ontw erp machines m et
2 cylindersvan verschillende grootte,w aarin
die verbeteringen qebruikte men hetstoom- de stoom eerst tegen den zuiger van den
werktuig niet%itslmtend in de mjnen,maar kleineren en daarna tegen dien van den groD00k in onderscheidene fabrieken; het ver- teren werkteen eindeljk gecondenseerdwerd.
spreidde zich metongemeene snelheid in En- Eornblower k0n wegens het octrooivan W att
geland en Bchotland. W att vere nd zich in zjne dankbeelden niet in practjk brengen,
1769 met Bonlton,enin hunnefabriek teSoho maarnahetverst
rjkendaarvanleverdeWoolf
ill Birmingham werden de eerste stoomwexk- in 1804 machines met twee cylinders, die
tuigen vervaardigd.In 1776 werd eenegroote met stoom van sterker spanning werkten,van

machine geleverd v00r een pompwerk bj eene aanzienljke uitzetting van den stoom
Tipton in Stalordshire en in 1778 eene n0g gebruik maakten en zo0 goed voldeden, dat
grootere voor Ketley in Shropshire.Heteerste zj n0g altjd in zwang zjn.De wensch,het
stoomwerktuig v00r de katoenspinnerj te stoomwerktuig zooveelmogeljk tevereenvouManchester leverde W att in 1782 aan Ark- digen, leidde tot hetverwjderen der balans
orkAf.lteedsin 1810werdhetaantalBtoom- en tot het vervaardigen van direct-w erkende
machinesinGroot-Brittanly0y5000geschat.- machines.NadatCartwrigh,t(1797)enMurray
In Frankrjk bouwdePlr%erln1780heteerste (1802)hiertoe pogingen hadden aangewend,
stoomwerktuig naar het stelselvan W att,en
in 1810 had men er 200 stoomwerktuigen.In
Pruissen werd het eerste stoomwerktuig in
1788 geplaatst in Tarnowitz om water 0? te
pom pen, een tweede in 1822 in de Konlnk-

leverde Maud.glay in 1807zoodanigemachines,

diewegenssymmetrieen sierljkheid grooten
bjvalvonden.Eene verderevereenvoudiging

bragt men t0t stand d00r het regtstreeks ge-

bruik van de zuigerstang,hetwelk mogeljk
ljke porseleinfabriek te Berljn,en eerstin werd door het invoeren van oscilllrende ma-

1830 nam er hetaantalstoomwerktuigen aan- chines. Het modél daarvan was reeds in
merkeljk toe.In Hannoverwerd in 1821,in 1795 door M -dock geleverd, maar eerst in
W iirtemberg in 1841 het eerste stoomwerk- 1820 w erd er eene vervaardigd door CJIIJ te
tuig opgesteld.D e oude enkelvoudige machine Parjs en in 1822 eene door a
K anby in Engevan Watt werd vooral in de mjnen van land.Direct werkende machines m eteen vasCornwalltothetoppompenvanwatergebezigd, ten, ligyenden cylinderwerden het eerst gelangzamerhand verbeterd,en is er ook thans bouwd ln 1801 door Rymington, doch zj
nog onder (len naam van Cornwallmaa inein hadden in den beginne tegen ongegrondevoorgebruik. Voor 'toverige vervaardigtm en a1- oordeelen te w orstelen. Eerst in 1831,toen
gem een dubbelwerkende m achines, die in- Stepkenson ten behoeve van zjn stoomrjtuig
middelsdoorvelerleiwjzigingen eene geheel uitsluitend machinesmethorizontalencylinder
andere gedaante hebben verkregen.Reeds in gebruikte,kw am m en t0t andere gevoelens.
1799 verving M %rdock in de fabriek te Soho Van dien tjd af zjn deze stoommachine: in

deregelingsklep door eene schjf;dezewerd alharebtjzonderheden verbeterd,vooral00k

verbeterd door M nrray te Leeds,die tevens met betrekking t0t den expansie-toestel. In
het eœcentrok invoerde en het eerste stoom- den regelwerken de stoommachines in onzen
werktuig zonder balans bouwde.Reeds vroeg d
tj
edjo
me
ngtsterpansie en condensatie, en sedert
werden pogingen aangewend om regtstreeks
tentoonstelliny te Parjs hebben
voor
al
, wat de constructle aangaat, de beeene omwentelende beweging te verkrjgen,
en in het derde odrooi(1782)van Wattbe- ginselen van den Amerikaan Corlisnveld gevindt zich de vermelding van een Btoomwerk- W onnen.
tuig metbeweegbarencylinder.O0k Mnrdoek De eerste stoomwerktuigenvan 100paardenverkreeg in 1799octroolvooreenedergeljke kracht baarden sroot opzien, terwjl men
uitvinding.A1de stoomwerktuigen van W att thans veel krachtlger zaachines bezigt. Om
waren machines van lage drukking en werk- het Haarlemmermeer droog te malen, ge-

ten metstoom van zeer geringespanning.Zj bruiktemendriestoomwerktuigenvan Woolf,
vereischten dus zeer groote eylinders en eene wier eylinders eene middelljn bezaten van
unzienljke hoeveelheid brandstof.Thansech- 2j
2 en 3,76 Ned.e1;z: werkten met 350 tot
ter bezigtm en men zelfs in de m achines der
stoom booten stoom van verhoogde spanning.
W att zelf vervaardigde reeds in 1769 het
pntwerp eener machine van hooge drukking

500 paardenkrachten iederzuigerslag pom pte
66 kubieke Ned.elw ater gemiddeld 5 Ned.

elomhoog.Dezemaehineshebben in10Jaren

omstreeks 8000 millioen Ned.kub.elwater

SYOOMW ERKTUIG- STOOMVAIRT.

40t

opgepAmpten 18000 Ned.bunderlanddroog- derheid Poneeld ,NaGee,Pa* o%r en m dteng
eleydl Het Engelsche schip plaeliathan'' ùlckrJegenshetstoomwerktuigzeerverdienontvlng t0t hetvoortstuwen derraderen eene steljk gemaakt.

Btoommachine met 4 cylindersen metongeHet stoomwerktuig bestaat uit drie hoofdveer 1200 pM rdenkraeht,en voor de schroef- deelen,nameljk den ketel(zie onderDtoomeene dergeljke met2500paardenkracht.Het k
etel),waarinwaterinstoom veranderdwordt,
Duit8che gepantserde Bchip pKönig W ilhelm'' - den c
i
llindr,waarin de stoom den zuiger
ontving eene stoommachinevan 8664paarden- in beweglng brengt, - en de as,waardoor
kracht.Men heeft 10 Jaar geleden de geza- het werk wordtverrigt.Van den ketelheb-

menljkekrachtvan alle stoomwerktuigen op ben wjreedsgesproken.Decylinderiseene
aardegeschatop15- Q0millioenpaardenkracht. rolronde buis, aan de uiteinden metjzeren
Dit bedrag is 30-maa1 z00 groota1s het ar- platen gesloten; ééne van deze platen is in
beidsvermogen van deRjn,van deBodensee het midden voorzien van eene pakkingbus,
t0t aan haren mond. Daarentegen bedraagt waardezuigerstangdoorheengaat.In dencylinhetarbeidsvermogenvan deNiagara121/smil- derbevindtzicheenzuiger,en erzjninden
lioen paardenkracht.Intusschen ishetarbeids- wand van dien cylinderopeningenaangebragt,
bedrag, d00r 4e Btoomwerktuigen geleverd, diebj afwisseling doormiddelvan destoom-

schuif geopend en gesloten worden, zoodat
de stoom uit de stoomschuifkast beurtelings
onder en boven den zuiger wordt gebragt,
om .
dien Op en neêr te doen gaan.Voorts
naauwkeurigeyroevenkunnendoordewarmte- wordtaan den stoom telkens gelegenheid gehoeveelheid, d1e de tqmperatuurvan eenNed. geven om na het verrigten van zjn werk
pond water van 00ée
'ngraad Celsiltsverhoogt, den cylinder te verlaten en te ontsnappen of
4Q4 Ned. pond ter hoogte van 1 Ned. el zich naar den condensator te begeven,waar
wordenopgeheven.Eénewarmte-eenheidlevert hjin W arm waterverandert,datdoormiddel
dus,wanneerergeenerleiverliesplaatsvindt, eener perspomp weder in den ketrlwordt
een arbeid van 424 kilogrammeter. Nu ont- gebraqt.Menheef
tduseene0p-enneergaande
wikkelt 1 Ned.pond steenkolen bj dever- beweglng van de zuigerstang verkregen.Die
branding 6000 t0t 7000 w armte-eenheden en Btang isbj balansmachinesvastgemaaktaan
bevat dus in theorieeen arbeidsvermogen van het eene uiteinde eener balans,terwjlzich
ruim 21/: millioen kilogrammeter. De beste aan hetandere uiteinde van deze eene krukstoommachines leveren evenwelvan één pond stang bevindt,waardoor de 0p-enneêrgaande
veelgrooter dan datvan allewerklieden,die
op aarde wonen.Datbedragkanechterslechts
verkregen worden door hetgebruik van eene
verbazende hoeveelheid brandstof. Volgens

steenkolen niet meer dan ruim 400000 kilo- beweging,evenalsbj hetspinnewiel,in eene

grammeter,dusomstreeks16e/o.Deoudema- omdraatjende veranderd wordt.Voor de gec
hine van Sanery gafslechts1/40/0,zoodatde ljkmatigheid dier omdraajing is voorts gevooruitgang reeds grootis.Ergaatintnsschen zorgd door het aanbrengen van een zwaar
van de verkregen warmte veelverloren.Daar vliegwiel.Aan debalanszjntevensdenoodige
eindeljk opwetenschappeljkegrondenisaan- pompstangen verbonden.Hetisduideljk,dat
getoond, dat men de verkregen uitkomstt0t men de alzoo verkregen beweging zonder
:0yja zelfstot250/0zalkunnen verhoogen, bezwaar kan toepassen op hetinomwenteling
hebben wijin dit opzigt n0g veelvan de brengen van de raderen van stoombooten,
toekomst te wachten.
locomotieven, werktuigen in fabrieken enz.j
Het stoom werktuig heeft een verbazenden terwjltevenshetstoomwerktuigaanwjst,h0e

invloed gehad pp de njverheid; eigenljk men warm te kan omzetteninarbeidsvermogen.
heeft eerstde stoom deze laatste gebragt t0t Zie voorts nadere bjzonderheden omtrent het
haar tegenwoordigen bloei, daar hj de 0n- stoomwerktuig in hetartikelLocomotief.
dbrnemers in staatsteldetoteeneveelgrootere
Stoom vaart (De) ontstond,toen F.lton
voortbrenging.Hetstoomwerktuir gafaanlei- in 1807 zjne stoomboot liet varen op de
ding totverbetering derdaardoor ln bew eging Hudsonrivier tusschen New-York en Albany;
gebragte machines en leidde o0k t0t de uit- EenigejarenlatervoerinEuropao'
I'heComet'
vinding van nieuwe werktuigen,die voortref- tusschen Glasgow en Greenock.In 1820 telde
feljker voortbrengselen bezorgden.Schieralle Engeland 25 stoom booten en in 1836 reeds
volkeren hebben deelgenom en aan de uitvin- 388. In Duitschland voeren de eerste stoomding van hetBtoomwerktuig,maarEngeland booten in 1818 op de W eser, de Spree en

bovenal.In datland werden aanvankeljk al de Rjn,en in hetdaaropvolgendejaarv01ragt de stoomboot rsavannah'' de reis uit
de stoûmwerktuiyen vervaardigd, en eerst b
later ontstonden ln Frankrjk en vervolgens Amerika naar Liverpool in 26 dagen,ver-

in Duitschland dergeljke fabrieken. Thans volgenshaartogtvoortzettend naar Stokholm
bekleeden CavlteParjsen Borni
.
g teBerljn en Petersburg. Het duurde echter nog wel
op datjebied den eerstenrang.00k Amerika Q0Jaarvôördateen geregeldTrans-Atlantisch

heeft zlch geenszins onbetuird gelaten.Het verkeer t0t stand kwam. Eerstin het voor-

stoomwerktuig heeftzich geleldeljk te geljk jaar van 1838 stevenden rsirius''en pGreat

metden vooruitgang der wetenschap ontwik- W estern''van BristolnaarNew-Yorkenterug,
keld,en het is zeer waarschjnljk,dathet en weldra werd Liverpool het hoofdstation
00k van de Jongste warmtetheoriewederom voor het stoombootenverkeer met Amerika.
een gunstigen invloed zal ondervinden.Op Den 4den Julj 1840 opende de Cunardlljn
wetenschappeljk gebied hebben zich inzon- hare vaart tusschen Halifax en New-York,eu
XIII.
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den 16den Maart 1842 werd uitEngeland de maalin de mund,- deValparaisoljn,met
eerste Btoombootreisrondom dew ereld onder- 21 steombooten,vanLiverpoolokerBoldeaux,
nomen. In dat Jaar bezat Engeland reeds Santander,Coruna,Lissabon,Ri0 deJaneiro
duizend stoombooten, doch thans ongeveer enz. naar Valparaiso en Callao! tweemaal
driemaal zooveel.De stoomboot is nagenoeg in de maand, - de Royal Mall Steamer,
onafhankeljk van wind en stroom? zoodat tusschen Panama en Valparaiso, driemu l

bjv.de duurderreisvan SanFranclsconaar in demaand,- endeRydeljn,vanLonden

Yokohama en omgekeerd nagenoeg op het
uur kan berekend worden; daarenboven is
hare snelheid gemiddeld driemaal z00 groot
als die der zeilschepen.Hetstoombootverkeer
onderscheidtzich dus door eene groote regelmatigheid, zoodat men geregelde stoombootvaarten heeft vastgesteld.Hetdigtste netdier
stoomvaarten is uitgebreid over den Atlantischen Oceaan.Dâârverbindenruim 300stoombooten de Oude metdeNieuwe W ereld.W einig minder druk bezochtisdeMiddellandsche
Zee, beneven: de weg van Oost-lndië door
hetSuëzkanaal.Voorts heeftmen stoombootljnen over de Stille Zeej zoodat men met
deze en door gebruik te maken van den
Panamaspoorweg en van de Atlantische
stoomvaart in betrekkeljk korten tjd een
togt om de wereld kan volbrengen.Had een

of Antwerpen over Southampton, Havre en
Lissabon naar Ri0 de Janeiro en Montevidéo
(27 dagen),één of tweemaal in de maand.
Naar Afrika:de African Steamship Company,
Van LiverpoolnaarTeneriFe,Madeira,Siërra

zeilschip te voren een tjd noodig van drie
Jaren,dezezjnthanst0tevenzoovelemaanden
ingekrompen.
Van de belangrjke stoombootljnenvermelden wj de volgende:

New-York, wekeljksj metzjljnen naarSu-

Leone enz.,de Kaapstad en PortNatal(7580
zeemjlen),één-oftweemaalin demaand,-

de British and African eteamship Companyj
één-cf tweemaalin de maand - de Union
Steamship Company,tusschen Southamptonen

de Kaapstad (7340zeemjlenljAlgoabaaienz.,
driemaalin de maand,- en de Cape ofG00d
Hope Steamship Company, van Londen over
Madeira naar de westkust van Afrika, de

Kaapstad en PortNatal.- Fransehelïpe
' s:
Naar Noord-Amerika en W est-lndië: die der
Compagnie Générale Maritime,metstaatssubsidie, sedert 1862 geopend van Havre naar

riname,Cayenne enz.NaarZuid-Amerika:de
CompagniedesMessageriesmaritimesdeFrance,
tusschen Bordeaux enBuénosAyresenzatweemaalin de maand,- en de SociétéGe'nérale
Ten eerste die 0p de verschillende Ooeanen. des transports maritimes à vapeur?van Marop den Atlantischen en Stillen Oceaan heeft seille overBarcelona,Gibraltarenz.naarBuém en vooreerst: Engelsche l
ïyes! te weten: n0s Ayres, éénmaal in de maand. Duitsche

naarNoord-Amerika:deCt
lnardljnvanLiver- ll
jnen.NaarNoord-Amerika:de Hamburgsche
atschappj,- deNoord-DuitscheLloydte
p001overQueenstown (C0rk)naarNew-York Ma
Br
en Boston (3100 zeemjlen) met 30 stoom- emen, - de Baltische Lloyd, - en de

booten, viermaal in de'week,- de Inman- Duitsche Trans-Atlantische Stoombootmaatljn met 13 stoombooten, tweemaal in de schappj,alle 14 dagen tusschen Hamburg en
week van Liverpool over Queenstown naar New -York, met eene reig van 11- 12 dagen.
New-York en Philadelphia,- de Guionljn, NaarMidden-Am erika enW est-lndië:deHam éénmaal 'sweeksvan Liverpool over Bristol burg-Amerikaansche Maatschappj, tweemu l
naar New-York,- de W hite-starljn,weke- in dem aand,- deNoord-DuitscheLloyd,van
l
jkseenmaalvan LiverpoolnaarNew-York, Bremen naar New-orleans,om de 14 dagen.
en n0g eenige,die te Liverpool,Glaggow NaarZuid-Amerika:De Hamburg-zuid-AmeriofCardil te huis behooren.Naar W est-lndië kaansche Stoombootmaatschappj,
' van Hamand Centraal-Amerika:DeRoyalMailSteam- burg naarBuénosAyres,- endeMaatschappj
Packet Company, van Southampton over St. Kosmosj met 6 stoombooten, éénmaalin de
Thomas (3570 zeemjlen in 15 dagen) naar maand van Hamburg naar de westkustvan
Colon, tweemaal in de maand,meteen aan- Zuid-Amerika.SpaansclteI#:s.
'DeCompania
ta1zjljnenen aansluitend aan hetstoomboot- de navegacion p0r vapor de A.Lopezjmet
8
sc
hepen,
14
dagen,
verkeer op de Stille Zee,- de W est-lndia
om de
van Cadix naar
enPadicSteamshipCompany,tusschen Liver- Havana,meteene zjljnnaarVeracrux.Por-

p001 en C010n (3865 zeemjlen),driemaalin fvg/dcieWnen.DeCompanhiageralportuguëza,
de maand,- de Stateljn,van Liverpool tusschen Lissabon en Buénos Ayres,ééns in
over Bordeaux naar New-orleans, éénmaal de maand.ItaliaanseheIï#eszDe Compagnia

'

in de maand,- de Liverpooland Mississippi di navigazione a vapore,tusschen Genua en
Steam Navigation Company ,tusschen Liver- Buéno: Ayres, telkens na 24 dagen.Nederp001 en New-orleansj alle 10 dagen,- en lcltfdcA: lgnen:DeNederlandsch-AmerikundeW est-lndiseheCunardljn,tusschenHalifax, sche Stoombootmaatschappj tusschen RotterNew-York enz., éénmaal in de maand.Naar dam en New-York,tweemaalin de maand.-

Zuid-Amerika:deBraziland RiverPlateljn,
tusschen Southampton en BuénosAyres(5400
zeemjlen,in 32 dagen)overLissabon enz.,
tweemaal in de m aand, de LiverpoolBrazil
and River-plateljn, tusschen Liverpool en

Bel
giseltelï/ds.
'deW hite Crossljn,tusschen
Antwerpen en New-York,ééns indemaand,de Red Starljn,tusschen Antwerpen en Phi-

ladelphia,- en de Belgian RoyalMailCompany, tusschen Antwerpen en Valparaiso,

Montevidéo, tweemaal in de maand? - de alleéénmaalin demaand.NoorweegncheIgses.
River Steamship Company, van Llverpool HetNorsk-Amerikansk Dampskibsselskap,van

Qver Havre en Lissabon n%r Parâ enz.,(én- Chriatiania QverBergennaarNew-Yorkjtwee-
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maalin de maand.00k Noord-Amerika,Bra- Athene enz.naar Constantinopel wekeljks.
ziliëen Chilihebben talrjkestoomvaartljnen DnLhche I#e>.
'eene Stoombootmaatschappj
naar verschillende werelddeelen en gewesten. te Hamburg, tusschen deze stad en Shangaï,
Merkwaardig is voorts hetgeregeld stoom- éénmaali
n demaand.Oostenrqk.
%nheI# :s.
'de
bootverkeer op de Middellandsche Zee en den oostenrjkscheLloyd vanTriëatnaarAlexan-

Indischen Oceaan.Van deEnyelnae17
/4:4noe- drië (200 zeemjlen),éénmaalin de week,men wp
@@: de Peninsular and OrientalSteam- vanTriëstnaarConstantinopel(1178zeemjlen),
navigation Company,van Southampton langs éénmaalin de week!benevens eenigp andere
Alexandrië,Sl
z:'z en Aden naar Bombay,met ljnen.ItalLaan.
nohe 1!/- .
'de Sodeta
'Rubatmeer dan 60 groote stoombootenjom de 14 tino, van.Genua naar Bombay, ééns in de
dagen,in verband metljnen naarAustralië, maand,en deSodetà Trinacria,tusschen NaHongkongenYokohama,vanwaarmen deStille pels en Constantinopel,lénmaal'
sweeks.NeZee kan oversteken, - de British India derlandsehe Iï/seszde Stoomvaartmaatschappj
Steamnavigation Company,met40 stoomboo- Nederland,tusschenAmsterdam en Batavia,ten, tusschen de voornaamste plaatsen in en de Commercial SteamBhip CompanyjtusBritsch Indië en de oostkustvan Afrika,- schen Rotterdam en Java, Samarang en S0e'
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Fig,1.De storaxboom.

de Netherlands India Steamnavigation Company, m et 21 groote stoombpoten, tusschen
Singapore en Java,- deBombayandBengal
Steamnavigation Company,tusschen de O0st-

rabaya.Talrjk zjn voortsdekust-enkanaalljnen langs de Middellandsche, Noord- en

Oostzee, benevens de stnombootvaarten op
de meren en rivieren,zoowelin de Oude a1s
Indischebavensteden,- endeW ilsonljn,met in de Nieuwe W ereld.
16 stoombooten, tussehen Hull, Londen en
Stoot,zie Botdn-q.
Calcoetta, om de 14 dagen.O0k voor hetverStoppelaar (De).Onderdezennaam verkeer meten langsAustraliëbestaanstoomboot- melden wj:
maatsehappjen.FrxdcFlelgnen:deCompagnie Gerkarde.g Nieolaas tfe Stoppelaar,een NedesmessageriesmaritimesdeFrance,vanMar- derlandsch geschiedkundige.Hjwerdgeboren
seille over Alexandrië,Suëz,Bombay en Sin- te Middelburg den 27stenFebruarj 1825,progapore naar Saïgon en vervolgenqoverHong- moveerde te Leiden in de regten in 1848,
kong naar Yokohama,om den anderenzondag werdin 1856 secretarisinzjnegeboortestad,
Van Marseille en na 46 dagen te Yokohama auditeur-militair,voorzittervanonderscheidene

Mnkomende,met zjtakken naarConstantino- vereenigingen,enschreef:pEenebladzjdeuit
pel,Madagascar enz.,- en deNouvelleCom- Middelburgs geschiedenis in 1501'',- pGraxf
pagnie Marseillaise,over Malta en naar Port Philips deSchoonein hetschuttershofvanden
Saïd ,tweem u l ln de maand ,en over Napels? Edelen Sebastiaan to Middelburg (1867)59 26*

jYOPPELàIR-8TORAX.

ï0ï

DeVlissinpchepoort1639- 1866(1868)''
,-

Liqnidambar L. omvat slanke, balBembevat-

Catalogus der oud-en zeldzaamheden,schil- tendeboomenmetmanneljkeen vrouweljke
derjen,teekeningen en portretten,aanwezig katjes.DeAmerikaanschestoraxboom (L.styin de oudheidskamer ten raadhuize van Mid- raciiua L.
jbereikteenehoogtevan 12 Ned.

delburg (1870)''
,- en pHandelingen van het e1,heefteenegrjze,gescheurdeschors,eene

XlldeNederlandBche taal-enletterkundigcon- pyramidalekrûon,gesteelde,handvormigebla-

grès (1873)''. Zjne belangrjke bouwstoFen derenenvertaktemanneljkebloemkatles.Uit
voor eene pGeschiedenis van Middelburg'' de scheuren van zjn stam en vooraluitinwerden in 1868 door de vlammen vernield.
snjdingen komtdebalsem tevoorsehjn,beJohannen Ae-J.lddetgfewzelx r,een broe- kend onderden naam van ambra IïgZ#g.Hj
4er van den vnorgaande en desgeljks een groeitin dezuideljke StatenvanNoord-Ameverdiensteljk beoefenur dergeschiedenis.Hj rika en in een gedeeltevan Mexico,en wj
werd geboren te Middelburg den Qgsten N0- geven hierbj in ;g.1 eene afbeelding in a
vember 1826, studeerde in de regten te Lei- van een bloemtak, in b van een vruchtdra-
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Fig.Q.De gewone gtorax.

den, promoveerde in 1851 en werd in zjne genden tak, beide op l/
sde 4er natuurljke
geboortestad voorzitter der aaondissements- grootte,in e van eene doorgesnedenvruchtop
regtbank en gemeente-archivaris.In 1874 ver- drievoudigegrootteen indvaneenhelmknopop

trok hj in regterljkebetrekkingnaarEgypte
en woont aldaar te Caïro.Hj schreef:,GeBchiedkuhdige aanteekeningen omtrent Frederik Hendrik enz. (1850)'*,- rrt
lacob Cats
te Middelburg enz.(1860)'',- pW illem lII
in Zeeland (1863)'',- pHetpapierin de Nederlanden enz.(1869)'',- en plnventarisvan
het ppd-arohief der stad Mi4delburg (1873-

1875)''.O0k leverdehj bjdragen inhetJaarboekle: pzeeland''en in onderscheidenetjdschriften.
Storax.On4er dezen naam vermelden wj

G-voudigegrootte.- HetgeslachtStyraœheeft
e
enkrulk-klokvormigen,afgestomytenofs-tandigen kelk.De bloem isklokvormlg,s-deelig,
vaak echter 4-, 6-nf 7-deelig en langer dan

de kelk.Er zjn 10 meeldradenjwier helmdraden aandebasisringvormigzamengegroeidj

wierhelmknoppen Q-hokkig zjn.Hetvruchtbeginsel is elvorm ig eu 3-hokklg , de stam per

draadvormig, de stempel B-lpbbig.De gewone

dforlzsoo- (St.oëcinalisL.jisgewoonljk een

heestervan middelmatigegrootte,maarwordt
00k we1 een boom ter hoogte van 8 Ned.el.

een tweeœ plantengeslachten. Het geslacht Debladeren zjn gesteel4,g=fenaan de0n-
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Storm van 's Gravesande, zie * a-

derzjdeglanzig9debloemtrosseneindstandig,

de kelken groen endebloemkroonenwit.Deze 'p:#Jl#e.
plantgroeitvooralaandeMiddellandscheZee!
Sformvogels (Procellaridae)iBdenaam
bjv.op Cyprus,CretaeninGriekenland.Wj van een vogelengeslacht uit de familie der
geven daarvan eene afbeelding in fg.2.na- Langvleugeligen (Lûngipennes) en uit de
rde der Zwemvogels(Natatores).Zj komen
meljkinavaneenbloejendentakopl/sdeder o
enigzins overeen met de Meeuwen, dnch
natuurljkegrootte#inbvaneen meeldraadop e
s-voudigegrootte,in cvan een vruchtbeginsel onderscheiden zich door een middelmatig lanme
ke
dubbe
gr
oot
e, gen,aan het einde haakvormig gekromden
i
ntdv
ga
en
opee
nd
nenope
nlgkaaop
ndede
vruc
htinlneat
uu
rljtke
bek met eene hoornachtige buis, voorzien
grootte,in e van een zaad,overlangsdoorge- van een tusschenschot, w aarin de neusgaten
snedenopdedubbelegrootte,infvaneenekiem uitkomen, door een zeerkleinen achterteen9

op s-voudigeyrootte,in.
gvan een doorgesne- lange vleugels en een afgeronden staart.Zj

den vruchtbeglnselen in A van eenegeopende leven en nestelen gezel
lig o? rotsachtige
bloemkroon,beide op het dubbelder natuur- eilanden en voeden zich metvlsch,kwallen

enz. Hetwjfle legtin AprilofMeislechts
ljke grqotte.
Stomngen (perturbatiën)noemtmen inde één ei. De grootste Europésche soort is de
te dfpr-rpçel (Procellaria glacialis),
sterrekunde de betrekkeljk kleine afwjkin- Noovdsel
gen in de standplutsen en bewegingen der met een gelen bek en gele oogen,wit Mn
hemelligchamen, bepaaldeljk in 0ns zonne- den k0p,hals en buik,grjsvan rug,vleugels en Btart,
naetz'varte Blagpennen en r004achtige pooten.

stelsel,welkeuit
de onderlinge
aantrekking dier
ligchamen voort-

vloejen. Indien
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de Aardemetde
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De stormvogel.

rin.g bestempeld
wordt. Het is duideljk,datlaatstgenoemde zie IJg6r.

men wj den
Kaapsohendfx vogel (P.Capensis,ziebjgaande
afbeelding), de ntormgwal.m
(P.pelagio),-

en hetvaknt-m-

rp#eJ(# (P.Leachii).
Stortblik ,

planeet daardoor desgeljks eene storing 0n- Story (J0seph), een uitstekend Noorddervindt.De sterrekundige berekentzoodanige Amerikaansch stM tsman en regtsgeleerde
stnringen,om daardoordeJuisteplaatseener geboren te Marblehead bj Boston den 18del
planeet te bepalen, en hj wordt omgekeerd September 1779, werd advoeaat en in 1805
door het waarnemen van onbekende storingen op de aanwezigheid harer oorzaken OPmerkzaam gem aakt.
Storm , zie onder WNI#.

1id van de vertegenw oordiging van M assachusets, en in 1829 hoogleeraar in de regten
aan de Howard-universiteit te Cambridge,

waar hj den lodenSeptember1845 overleed.
Storm (Theodor),een verdiensteljk dich- Hj heeft eenige voortrefeljke werken geter en novellist, geboren den 14den October schreven, van welke wj noemen:ycommen-

1817 te Husum ,practiseerde era1sadvocaat, taries on the constitution ofthe UnltedStates
maar verloor er in 1853 aIs voorstandervan (1833,3 d1
u)'',- en rMiscellaneouswritings
Duitschland zjnebetrekking,waarnahjt0t (1835)'
'.
1id der regtbank te Potsdam en vervolgens
Stosch.Onderdezen naam vermeldenwj:
Ph%'l%pp
' ,baronTon Sfpdc:,een ervarenkunstt0t landregter teHeiligenstadtbenoemdwerd.
NadebevrjdingvanSleeswjk-Holsteinkeerde kenner, geboren den Qzsten Maart 1691 te

hj in 1864 naar Husum terug.Hjschreef:
XEin griines Blatt (1855)'', - rlmmensee
(ztstedruk,18:7)'',- pInderSommermondnacht(1860)'',- pDreiNovellen (1861)''XLenore (1865)'',- nzweiW einachtsidyllen
(1865)'',- rDreiMarchen (1866;2dedruk,
1873)''1- rvon Jenseit des Meers (1867)''1
en talrjkeverhalen,in zjnepGesammelten Schriften (1871-1876,10 dlnl''bjeengevoegd, terwjlwj ten slotte zjlne pGedichte
(185315Ge drukj1875)''vermelden.

Kiistrin. Hj gtudeerde aanvankeljk in de
letteren en in de godgeleerdheid en zocht

vervolgea op reis zjne kennis omtrentde

kunstgewrochten der Oudheid uitte breiden.

Later vertoefde hj a1sagentvoorEngeland

te Rome en Bedert 1731 te Florence,waar

htl den 7den November 1757 overleed.Zjne
nalatenschap bevatte een rjken schat van
boeken, landkaarten, gravures, teekeningen
(324 foliantenjthansindeKeizerljkeboekerj
te W eenen), brenzen voorwerpen, muntenj
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cameeën enz. W inckelmann leverde daarvan
een catâlogus onder den titel: rDescription

Onderwjs.In 1865vertrok hj a1shoogleeraar

naar Heidelberg, begaf zich in 1867 met

des pierres grjvées du feu baron de Sbsch verlof naar Bielitzj om aldaar eene kweek(1760)''.Freder%k11kochtin1770hetgrootste schoolvan onderwjzersnaarzjnebeginselen
gedeelte dier verzameling,metuitzond:ring
van de Etrurische gemmenjwelke te Napels
waren gebleven, - en de prins va. < JIIï#
de verzameling afgietsels van.nieuwere munten. D e merkwaardigste gemmen der ver-

te stichten, keerde in 1868 naar Heidelberg
terug, en is sedert 1874 wederom werkzaam

te Jena. Hj schreef: rschule und Leben
(1844- 1851,5stukkenl'',- pllauspëdagogik

in Monologen und Ausjrachen (1855)'', -

zameling van Rtona zjn(
Haus- und Schulpolizel (1856)/',- 1,Zwei
b9
e7
sc
r
n2in
Q pTa
-h
DactyliqthecaStoschlana 17
1e
8v
0e
5,
dln)
ge in englischen Gymnasien (1840), van Dcklvhtegroll.
1
r
En
8
7
8c)yc
lopxdlefirPëdagogik(1861;2dedruk,
Albreat vol Rtona jminister van Staaten
'
! - organisation des Lehrerseminars
chefder Duitsche admiraliteit.Hj werdge- (1869)'',- sPhilosophischepropâdeutiktl86gboren te Coblenz den zosten April 1818,ont- 1870,2 dln)''
,- en talrjkeopstellen in de:
ving zjne opleidingbjhetkorpskadets,trad Algemeine Schulzeitung'', door hem gerediin 1835 al8 tweede-luitenant in dienst en

geerd.

werd in 1866çeneraal-maloor.In den oorlog Straal is in hetalgemeen de afstand van
tegen oustenrjk washj opperkwartiermees- hetmiddelpunt van een cirkrlt0t zjn 0mter van de tweede armee, van December trek.Met betrekking totden l%ekhteaalraad1866- 1870 diredeur eenerafdeeling van het plege men:Brekin-q en fdrl-çàx fdil.g der IïcAfdepartement van Oorlog,werd in 1870 luite- stralen.
nant-generu l, bekleedde in 1870- 1871 de
Straalbreking. Dit onderwerp i: behanmoejeljke betrekking van intendant-generaal deltin hetartikel:Brekin.qen fdrloçkclf#ilgdr

derDuitschelegersen maaktezich doorzjn RcAfdfrglel. Wj voegen er slechts bjydat
voorbeeldig bestuur hoogstverdiensteljk.In zoodanige breking ln den dampkring den
December 1876 werd hj chefvan den gene- horizon hooger aan het o0g van den waarralen stafvan den Groot-Hertog van Mecklen- nem er vertoont,dan hjzichin werkeljkheid
burg, en na het sluiten van den vrede chef bevindt,terwjlmen aan de hierdoor veroorvan den generalen stafbj hetoccupatieleger zaakte correctie bj waarnemingen den naam
in Frankrjk.Den lsten Januarj 1872 werd geeft van HmdnékLng.
hj chefderDuitscheadmiraliteiten minister Straaldieren (animalia radiata) is de
van Staat,algmede lid van den Bondsraad.
naam eener hoofdafdeeling van hetdierenrjk,
Stotteren (balbuties) bestaatin het ge- alzoo genoemd,omdat de dieren dezer afdeebrekkig articuléren van sommige letters, ling een gestraalden vorm hebben, zoodat
wM rdoor het spreken belemmerd wordt,ter- geljksoortige deelen in één vlak naastelkan-

wjlna eenige inspanning de verlangde letter
vaak plotseljk gevormd wordt. Doorgaans
neemt men hetwaarop4-ofs-larigen leeftjdq het verergertlangzamerhand,maar vermindertop gevorderden leeftjd,om eindeljk
geheel te verdwjnen.Bj mannen komthet
meervoordan bjvrouwen.Bedeesdheid,vrees
en verlegenheid werken nadeelig op deze
kwaal,terwjl de stotteraars vaak onbelemmerd spreken,wanneerzj in geestdriftontstoken zjn, alsmede wanneer zjzingen of

der geplaatstzjn.Hetkenmerk dezerafdee-

ling ligt daarenboven in den vorm van het
zenuwstelsel, dat zich a1g een ring rondom
het voorste gedeelte van het darmkanaalver-

toont, terwjl vanhier de zenuwen zich als
stralen naar den omtrek van het ligchaam
verspreiden.Tot de straaldieren behooren:de

zeenetelsofzeekwallen(Acalephae),destekelhuidigen (Echinodermata),depolypen(Polypi)
en de ingewandswormen (Ent0z0a).
Straalsond (Stralsund),de hoofdBtad van

declaméren. Zelden ligt de oorzaak in de een evenzoo ge:oemd districtin dePruissische
spieren of deelen, welke voor de articulatie provincie Pommeren, t0t 1876 tevens eene
moeten bewoçen worden,maargewoonljk in vesting,ligtM n de Strelasund,die heteiland
eene gebrekklge werkzaamheidderbewegings- Riigen scheidt van de vaste kust, al8mede
zenuwen,besàande in eene soortvan krampj aan den Vdör-pommerschen en Berljnschen

diezichoptonLneheoftetanoehewtlze(stamelen) Noorderspoorreg.Dehuizenhebben ereigenof op clonoehe wjze (stotteren) openbaart. aardige,deftlge gevels;erzjn tweeopenbare
Dikwjlsishetstotteren enkeleenaanwendsel pleinen (Oude en NieuweMarkt),3 land-en
ill de kindsheid of eene navolging van het 4 waterpoorten, 6 kerken (5 Protestantsche
voorbeeld van anderen. Ditgebrek kan men en 1 R.Katholieke), een 0ud stadhuis (met
overwinnenofalthansaanmerkeljkverbeteren een muséum), een gymnasium , eene reaaldoor kalmte,methodische oefeningderspraak- school van de eerste klasse,eene zeevaartschool, een instituut voor doofstommen,een
werktuigen en een vasten w il.

Stow e (Beecher),zieonderBeenher.
krankzinnigengesticht (tevens een hospitaallj
Stoy (KarlVolksmar),een verdiensteljk een stift vooradelljke dames,een schouwopvoedkundige,geboren den 22sten Januarj burg en een badhuis.Zj teltmethetgarni1815 te Pegau, studeerde te Leipzig en te zoen bjna 28000 inwoners,onderFelke zich
Göttingen in de godgeleerdheid,vestigde zich 1000 R.Katholieken bevinden.Zj isde zetel
in 1843 als privaatdocent teJena,waarhj van het districtsbestuur, van een paarregt-

tevensern opvoedingsgestichtdeedverrjzen, banken,vaneeneexamencommisgievoorstuuren 'ier; ln 1845 prnfessoren in 1857raadvan l
ieden en heefteen aanzienlpkenh&adel,H&re
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haven, door het eiland Dënholm gedekt, den zlsten December 1827,bezochthet gymAvordtJaarljkBdoor320--350schepenbezncht. nasium aldaar, voorts het seminarium der
Zelvebezatzj in 1877 rcim 300 zeilschepen. Doopsgezinden te Amsterdam en bekleedde
De stad werd in 1209 dûor Jarèmar J,vorst de betrekking van Doopsgezind predikant te
van Riigen gesticht, ontwikkelde zich v00r- Groningen, alwaar hj in 1866 een eervol

spoedig,hoewel zj bj herhaling werdver- ontslag verzocht en verkreeg, omdat zjne
woest, en was weldra eene van de belang-

rjkstesteden derHansa.Schoononderworpen
aan de Hertogen van Pommeren,wistzj op
den dlmr eene vrpheid te verwerven:welke
van die derrjkssteden weinig verschllde.In

1429 sloegen de Denen het beleg vöôr de
stad,maar leden op het kleine,vôôr de stad
gelegen eiland Strela de nederlaag, zoodat
ditlaatste den naam ontving vanDânholm.In

moderne gevoelens niet in overeenstemming
w aren m et die van de meerderheid der gemeenteleden.Hj schreefo.a.:pKritischestadiën over den eersten briefvan Paulus aan

deKorinthiërs(1863- 1865,2dln)''1- XKennis

en W etenschap.Het begin,midden en einde
van alle menscheljke ontwikkeling en v01-

making (1864)'', rDe stichting desChristendomsinharehogfdtrekkengeschetst(1865)'',
1628slootStraalsondeenverbondmetGwstaaf
XDe warelevensbeschouwing (1866),',Adolf van Zweden en werd door Wallenstein
belegerd.Dit duurde van 23 Meit0t4Augustus,waarna W allenstein meteen verlies van
12000 man onverrigter zake moestaftrekken.

en Trpaulus, de Apostel van Jezus Christus

(1874), benevens een aantal merkwaardige
opstellen in tjdsehriften,vooralin de svragen desTjds''t0twierredactie hj behoort.
Bj den VredevanMiinster(1648)werdStraal- Hjisthansgeveytigd teRjswjk.

sond aan Zweden afgestaan.W élmoest zich
de Btad den 15den Odober 1678 na een hevig
bûmbardementaan den GrootenKeurvorstovem
geven, zaaar keerde reeds in 1679 door den
Vrede van St.Germain t0tZweden terug.In

de
n 00rl04 van 1715 werd zj doordevereenigde Prulssen,Saksersen Denen ingesloten,

Straatreinislng of het bevrjden der

straten van vull geschiedt tegenwoûrdig in
groote steden door middel van hiertoe bestemde w erktuigen. Deze brengen een stel
van bezems of borstels in bew eging,w aardoor de straat van alle onreinheid gezuiverd

wordt.Men bezigtteParjs,W eenen,Hamden 23stenDecemberdoordeZwedenbjcapi- burg, M iinchen, Brussel enz.m achines van
tulatie ontruimd,maar in 1720 aan hen terug- Tkallfer.Voortsheeftmen ervan SvlifFzand
gegeven.In Julj 1807kwamendeFranschen Sps.
ç,van Wkltmortlöand Aro#ldrenz.
Straatsburg, de hoofdstad van hetDaitbj verdrag in hetbezitderstad en sloopten
de vestingwerkenj en den 3lsten Mei 1809 sche Rjksland Elzas.Lotharingen en van het
werd zj,daarzj in handen wasvan Sc/
lill, district Beneden-Elzas, was te voren eene
door de Denen, Nederlanders en oldenbllr- vrjeDaitscherjksstaden ligtin eenefraaje,
gers stormenderhand ingenomen. Door den vruchtbare vlakte,5 Ned.mjl van de Rtjn,

Vrede van Kiel(14 Januarj 1814)viel de aan de bevaarbare 111, die niet ver vandaar
stad metgeheelZweedsch Pommeren ten deel zich in de Rjn uitstort.De eigenljke stad
aan Denemarken, en werd den 4den Junj heeft 1 poorten, 2;0 straten en stegen, 60
1815 aan Pruissen afgestaan.

Straaten (Johannesvan),een verdiensteljk Nederlandsch bouwkundige, geboren te
Utreeht 4en 3tsten Octobex 1781,heeftniet
weinig bjgedragen tot opbeuring der bouw-

groote en kleine bruggen en wordtdoor2 armen van de Il1 in 3 deelen verdeeld.Door
het bombardement van 1870 heeft vooralhet

noordwesteljk gedeelte van destad veelgeleden, doch ook datis na dien tjd uit zjne
kunst in ong Vaderland. Reeds in 1805 gaf puinhoopen verrezen.Voor 'toverige zt
jn de
hj zjne rGronden en doorsneden vaneenige straten er naauw en onregelmatig,waardoor
gebouwen enzy'' in het licht.Voorts leverde de stad een ouderwetsch voorkomen verkrjgt.
hj:pBurgerljkebouwkunde(1814)'',- rVi- Eene nieuwe wjk wordt er na de uitlegging
gnola dex ambachtslieden (1825)'',- poverde dervestingwerken aan denoordoostzjde aanafteekening der schqduwen van bouwkundige gebouwd.Straatsburris dezetelvanhetRjksteekeningen (1828)'',- pNieuwe verbeterde bewind,vandendistxlctspresidentvanBenedenbouwkpnde van A. Erzey over de trappen Elzas,van een R.Katholieken bisschop,van
(1829)'',- en pAfbeeldingen van antieke en een opperconsistorium der Luthersche Kerk,
moderne bouwkundige0ntwerpen(1827- 1832, van een Israëlietisch consistorium ,vanhetbe14 a;.met85platenl''. Hj wasoprigterder stuur derbelastingen,van een paar regtbanMaatschappjt0taanmoedigingderbouwkunde: ken, van eene Kamer van Koophandel,van
die later herboren werd in de Maatschappj den komm andantvan het 15dearmeekorps en

td bevordering der bouwkunst.Van de door vaneen vest
ingbestuur.Totdeinrigtinpenvan
hem ontworpen gebouwen noemen wj: de onderwjsbehooren er:Ge KeizerW llhelms'R.Kathplieke Kerk op de KeizerBgracht,het universiteit,in 1872 vernieuwd?met ;04 stu-

Leeamuséum , Ge magazjnen van Sinkel,het denten (1877),- denieuweblbliotheek met
hoofdgebouw van het Entrepôtdok en hetge- ongeveer 200000 deelen, welke de plaats inboqw Zeemanshoop,allen te Amsterdam ,als- neemt der kostbare boekerj, welke er in
medebuitenverbljvente'BGravelandenZeist, Augustus1870eeneprooidervlammenwerd,alsmede bj Haarlem.Hj overleedte Amster- een Protestantsch qymnasium, in 1538 gesticht, - een Kelzerljk lycêum , eene
dam den zostenFebruarj 1858.
Straatm an (JanW illem),een verdienste- kweekschoolvoorProtestantseheonderwjzew
ljk godgeleerde,gebnren te 'sGravenhagq en onderwjzeressen, een seminarium voor
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geeBteljken, eene reaalsehncl,eene hocgere kan worden verhoogd. Het Mntal inwonerB
burgerschoolvoormeisles,eeneonservatorium bedraagt (meteen garnizoen van bjna 9000
voor muziek, een Kabinet voor natuurljke man) ruim 94000 zlelen (18;5)jonderwelke
historie, een sehouwburg,enz. Voorts heeft zich 40000 Protestanten en 3300 Israëlieten
men er een vondelingen- en een weeshuis, bevinden. Handelen njverheid ontwikkelen
benevensandereinrigtingen van weldadigheid. erzich meeren meer.Erzjn fabrieken van
Er zjn 6 Prntestantsehe en 5R.Katholieke maehines,messen,tabak, muziek-instrumenkerken. Tot deze laatsten behoort de ver- ten,wasdoek,tapjten, chocolade,moBterd,
maarde Dom ,een meesterstuk van oud-Duit- kagchels, meubelB, borstels, hoeden, zeep,
sche bouwkunst, 115 Ned.ellang, 43 Ned. rjtuigen, kunstbloemen, Btroohoeden,handel breed en in het midden 30 Ned.elhoog. schoenenenz.vermaardzjnbovenaldeStrâatsMét de stichting van dit gebouw werd een burger ganzeleverpastjen (patésdefoie gras)
aanvang gemaakt door bisscbop Wernee in en bierbrouwerjen.Voortszjn erwolspinne1015.In 1277 ten tjde van KonradmpsNcA- rjen,loojerjen,verwerjen,boekdrukkerjen
fdldfdl deed Ermin von t
g/eïwlcc: de façade enz.De handelwordterongemeen bevorderd
en de torens verrjzen,terwjlna zjn dood door spoorwegen naar Basel, Barr,Parjs,
(1318) zjn zoon Joltanneshetwerk t0t 1339 Metz, Mainz, Manheim en Kehl, door uitvoortzette,hetwelk in 1439 door Hans S'
Rlfz muntende landwegen,doorde bevaarbare I1l,
uitKeulen werd ten einde gebragt.Intusschen het Rjn-Rhône-kanaalen hetRjn-Marne-kawerd alleen denoordeljke toren (142Ned.el naal.De omstreken derstad geljken op een
hoog) voltooid.Gedurendede belegering van grooten tuin.- onder deregéring van keizer
1870 zjn de'kerk en detoren aanmerkeljk Awgustws ontstond op de plaats,waar thans
beschadigd,doch thans weder hersteld.In dit Straatsburg zich verheft,de kolonie Argentogebouw ontmoetmen elken stjldermidden- ratuna, als legerjlaats voor het8stelegioen.
eeuwen:de krypt,het koor en het beneden- Door de glansrpke overwinning, aldaar in
gedeelte van het schip zjn Romaansch,en 357 op de Alemannen behaald, bleefkeizer
deze bouwtrantgaatlangzamerhand over t0t JuléanusmeestervandeRjngrens,m=rreeds
den spitsboogstjl,die zich in den gevelv01- in 406 voegde zich de Elzas bj den Gerkomen ontwikkelt.Pracbtigvooralishethoofd- maanschen Ftam. In die dagen werd de stad
portaalmet talrjkestandbeelden en meteen door de vlammen verwoest,doch weldra weroosvormig venster,dat een omtrek heeftvan deropgebouwd en in den tjd derKarolingen
50 Ned.el.Volgens eene zeertwjfelachtige door het stichten der Nieuwstad uitgelegd.
qk
saye zjn vele standbeelden aldaaren aan de Hierzwoerenden14denFebruarj84QLodew'
zuldzjde van het portaal vervaardigd door de Difdckr en Karel de Kale elkander den
Sabina, de dochter van Erwln.Merkwaardig eed van trouw ,w aarvan hetformulier in het
zjn er voorts de fraaje beschilderdeglazen oud-lb maansch en oud-Duitsch is bewaard
uitde14deeeuw ,dekansel(eeh meesterstuk gebleven.Destadwerdn0gbelangrjker,toen

v
an JohannS'
- -erdr,1486),petuitmuntend er een bisdom gesticht werd,doch geruimen
orgel van Rilb- mann en hetberoemd sterre- tjd bleef zj het eigendom van den bisschop,

kundig uurwerk van Rchwilguê,in 1838- 184: di
e er de burgemeesters benoemde.Langzjhersteld.De Israëlieten hebben er eene syna- merhand echter kwam zj t0t zelfstandigheld
goge.T0tdem erkwaardigegebouw enbehooren en verkreeg een gemeenteraad uit de burger:
voorts:het Keizerljk slot(te voren deresi- en zelfstandig regtsprekende consuls. Intusdeptie van den bissehop en thans het univer- schen werd haar eerst de Rjksvrjheid versitritsgebouw),het stadhuis, de schouwburg leend door PMlippusTan Z'wlzezlen bekrach(belde na den brand van 1870 weder opge- tigd door bisschop Hendrlk 111 rfzs Dtahleck

bouwd),het casino der oëderenjde werk- (1245- 1260).Zjn opvolger W alther tlol Geplaats der artillerie, het gebouw der anato- rpldq
vdck w ilde haar weder aan zjn gezag onmir, de kazernen,hetburgerhospitaal:het derwerpen,maar leed in 1262 bj Oberhausmilltaire hospitaalenz. Er wordt een nleuw bergendenederlaag.V00rdenbloeivanStraatsuniversiteitsgebouw , alsmede een nieuw cen- burg in die dagen getuigen nietalleen roemtraalspoorwegstation gebouwd.Op hetKleber- rjke namen, zooals die van Gottfréed van
plein (Place d'armes)verheftzich hetstand- Sfrclfdàlr.ç,meesterEckard en Jokannenr1.beeld van Kleber, op hetGutenbergplein dat l# $maarbovenaldeDom.Zj voegdezich in

van Gwtenberg,op een eiland in deRjn een 1381 bj het stedenverbond te Spiersen vergedenkteeken van generaal Desao en achter leendeeeneeeuw later bjstand aan de Zwitden schouwburg dat van den prefectLezay- sers tegen Karel de Sfolfd. Te Straatsburg
A >s:.
:îg.De std werd steedsbescbouwd als heeft A tenber.q uitMainz deeersteboekdrukeenevesting van deneerstenrang,doorVanban kerj gesticht,- aldaar waren vervolgens
aangelegd endoorhetbouwenvaneenevjfhoe- Sebaston Wrcsfen Thomas A -re als dichimpltelin.q als letterkundige werkkigecitadélaan deoostzjde(1682-1684)n0g ters en W '
aanzienljk versterkt.IndenJongstentjdwer- zaam. De Hervorming vond er reed: vroeg

den devestingwerken aanmerkeljk verbeterd aanhangers, inzonderheid doorden jvervan
en omgeven door eengordelvangedetacheerde Mart1
'
l.d B%eeru , die in 1523 aldaar eene
forten, ten getale van 14, van 4- 8 Ned. wjkplaats vond,en in 1529 werd erdemis
mjl van hetmiddelpuntderBtadverwjderd. afgeschaft.In den tjd dergodsdiensttwisten
ZelfsKehltaandeRjn)ligtbinnendenkring had zj in Jakob dflr- een uitstekenden be4ervestingwerken,wierkrachtO nrinundatie stuurGer; deze verwierf na den Schmalkaldi-
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gchen 00r10g een gunstigen vredejvereenigde wal en alles gereed t0teenebestorming,toen

de Latjnsche scholen t0t een gymnasium , de vestinr den QistenSeptembercapituleerde.
stichtte de stadsbibliotheek en deed eene leer- De bezet
lng (npg 17000 man)werd krjgsach00l vonr Protestantsche godgeleerden ver- gevangent
, en 1200 kanonnen vielen in hanrjzen.Zoodoendewerddestadeenbrandpunt den deroverwinnaars.Devjandigegezindheid
der wetenschap,voaraltoen de letterkundige van hetstedeljk bestuurjegensdeDuitschers
Johannes tgflr- zich binnen hare muren vesnoodzaakte den Keizerop den 7denApril1873
tigde en de Straatsburger Johann FlcAcrfer den burgemeester Lautlt te ontslaan en den
zjne populaire geschriften in hetlichtzond. gesaeenteraad eerstgedurende twee maanden,
Toen zj zich afseheidde van deUnie,be- en vervolgensgedurendeeenjaar teschorsen.
loonde keizer Feedinand 11 haar in 1621 m et In de laatste Jaren echterisgezindheid der
de stiehting van eene universiteit. Gedurende Straatsburgersverzoenljkergeworden,zooals

den Dertijjarigen Oorlog bleefzjdoorhare
ûnzjdighel; voor veel ellende bewaard,en
bj den Vredevan Miinsterbleefzjbehooren
t0thetDuitscheRjk.In 1680 beweerde Loddo/k XIV,datStraatsburgvooreenigeharer

duideljk bleek bj de bezoeken desKeizers
in 1877 en 1879.
Hetbisdom StraatsburgomvatteMnvankeljk

den geheelen Elzas, benevens de Ortenau en
een gedeelte van de Breisgau, doch later
voogdjen,welkeaandekroonvan Frankrjk werden er gedeelten van den Elzasafgenomen
toekwamen, den eed van hulde aan den K0- ter gunste der bïsschoppen van Spiers en
ning van Frankrjk moest doen. De stad Basel, waarna het zich uitstrekte over een
'iaagde het niet,daarop een ontkennend ant- gebied van 24 EJ geogr.mjl.De bisschop,
woord te geven, en er werden onderhande- onderw orpen aan het aartsbisdom M ainz,w aB

lin
geope
me
he
wl
jgkenXIV
end
chte
r tzo
ndtDu
initscheRjk. Lode- Duitsch Rjksvorsten behielddiewaardigheidj
1680, gedurende toen hj in 1648de souvereiniteitvan Frankden vollen vrede,Lowvoo met30000man naar rjk moest erkennen voor de landen op den
het weerlooze Straatsburg. Niet het verraad linker oever van de Rjn. Hetin Frankrjk
van eenige leden van het bestuur,zooalshet gelegen gebiedwerdbj deRevolutievan1789
volk meende, noch 0bk de listen Van den gesecul
ariseerd,en hetgedeelte in Zwaben

omgekochten bisschop Egon non F'gr:J:oùdr.g, ln 1803 als vorstendom Ettenheim aan den
ma
ar de overtuiginq, dat geen tegenstand Keurvorst van Baden toegewezen. In 1802
z0u baten,gafaanlelding t0t deovergave der werd de geheele Elzas onder den bisschop
stad.De Vredevan Rjswjk (1697)bekrach- van Straatsburg en deze onder den aartsbistigde deze annexatie,en deVredevan Utrecht schop van Beslnçoq gesteld.
bragt daarin geene wjziging,nadatDuitschStraatverhchtlng door middelvan lanland verzuimd had in 1710 de stad te her- tarens had men reeds in de dagen der 0udnemen. De nieuwe regéring begunstigde met heid te Rome, te Antiochië enz-,althans in
goed gevolg de uitbreiding van het R.Ka- de voornaamste straten en Op de pleinen.Te
tholieke geloof1 maar k0n de Dnitsche stad Parjswerd in 1524,1526en 1553deninwoniet in eene Fransche herscheppen.De oor- ners voorgeschreven, des avonds van 9 uur
zaak hiervan lag vooral in de universiteit, af veiligheidshalve licht voor de glazen te
waar de theoloog Dpenr , de taal
kundiren plaatsen.In November 1558 brandde men er
Scherz en Oberlin en de geschiedkundlge voor het eerst lantarens,op pal
en qeplaatst
Sehöpsinwerkzaam waren.De FranscheRe- of aan woningen vastgemaakt, en ln 1667
volutie vernietigde de voorregten der aloude was de stad op die w'
jze geheelen al ver-

Duitsche Rgksstad5 er kwam een maire aan licht.Ditvoorbeeld werd gevolgd doorLonhet hoofd der zakenjbjgestaandoor17raads- den in 1668,doorAmsterdam ln 1669,door
leden en 36 notabelen,allen regtstreeksdoor Berljn in 1679, door W eenen in 1687,door

hetvolk gekozen.Na den va1vanhetKoningschap woedde o0k dââr hetSchrikbewind;er
verrees eene revolutionaire regtbank met den
Duitschen emigrant E'lglogi%tn tgc/zseft!v a1s
voorzitter.Napoleon I herstelde erde universiteit, en nu eerst Nverd Straatsburg eene
Fransche stad. De poging van Lodewj;k Ng-

Leipzig in 1702,doorDresden in 1705,door
Frankfort aan de Main in 1707,door Basel
in 1721 en in den l00p der 18de eeuw door
verreweg de m eeste steden van eenig belang.
Door de uitvinding van het steenkolengas

te doen uitroepen, mislukte. De stad werd
den 13den Augustus 1870 berend doorgeneraal
von W erder, den bevelhebber der Badensche
divisie. De hardnekkige verdediging van den
kommandant, generaal Ul
-ia , en het beBehieten van het onversterkte Kehl gaven

m ogen verwachten vanhetelectrisch licht,hetw elk o. a.te Parjs in ééne derstraten de

werd de straatverlichting aanmerkeljk verbeterd, en terwjlmen hier en daar nog petröpoleon (30 October1836),zich hiertntkeizer leum bezigt, schjnt men o0k niet veel te

duisternis verdrjft,doch in 1879bj vergeljkende proefvoor de incendieuses(gasbolbranders)moestonderdoen.Heteledriseh lithti:
te vaalw it, zoodathet binnen 's huis, bjv.

aanleiding t0t een bombardement(24- 27Au- ixl vergader- en eetzalen,geheel wordtafgegustus),datde kosteljke boekerj vernietigde keurd,vooral door de dames.
en den D0m besehadigde. Daar echter het
Strabo, een Grieksch aardrjkBkundige,
bombardement vruchtelons bleef, ging (
le
Duitsche bevelhebber over f0t eenenaauwere
insluiting.Den lzden Septemberwas de derde
parallelvoltooid,bres geschoten in den hoofd-

geboren in 66 vôör Chr.te Amaria in Cappadocië uit een Grieksch geslacht,ondernam
groote reizen van de Zwarte Zee tot in
Aethiopië en van Armeniö t0tin Sardiniö en
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kezocht in 29 vlôrChr.Italië,waarhj geruimen tjd te Romevertoefde. EenigeJaren
daarna doorkruiste hj met Aelins Gll&.
:
Egypte.Zjne pGeographica (in 17 boeken)
is met hetaardrjkskundig werk van Ptole- .# de voornaamste bron der oude geographie; vooral maakte hj zjne tjdgenooten

den bedreigde er mede bekend mu kten.

zjn boek behooren dievan Kramer(18441852,3 dln),van Mûller en Dûbner(18531856, 2 dln) en van M dneke (1852- 1853,
3dln).
Strack (Johann Heinrich),eenverdiensteljk bouwkundige,geboren teBiickeburg den
Q4sten Julj 1805, bezochthet atelier van

in zjn tjd wrrden vervaardigd.
Stradivarl (Antonio),een beroemd vervaardiger van violen en geboren te Cremona
in 1644 uit een Mnzienljk geslacht, waq
haogstwaarschjnljk een leerling van NocolJ
Amati.Hj bejverde zich,den vollen toon

Stradella ging nu naarNapels,waarhj onderscheidene werken schreef, en toen naar
Genua, om er voor dep carneval van 1678
de opera:pLa forza dell'am or paternote ver-

vaardigen. Op zjne terugreis evenwelwerd
hj in datzelfde Jaar door nieuwe moorde-

bekend metde landen in hetwesten en noor- naars met dolksteken afgemaakt. Vele van
den van Europa. T0t de beste uitgaven van zjne stukken behooren t0t de beste,welke

Sainkel: volbragt in 1834 eene reis met
M eyerltebm en gaf daarop de slArchitektonischen Denkm sler der Altmark Brandenburg''
met een tekst van Kwgler in het licht. In
1838 werd hj bouwmeester en was nu t0t
1843 werkzaam als leeraar in de bouwkunde
aan de artillerie-en genieschoolyvoortssedert
1839 aan de kunst-Académie en vervolgens

der violen van de school van Bresda met
den welluidenden klank der Amati-violen te
vereenigen,en bereiktehet hoogste,watmen
zich van het geluid eener viool kan voorstellen. Tusschen 1700 en 1725 leverde hj het
beste werk.Metnaauwgezetheidonderscheidde
hP
** de door hemzelven vervaardigde violen

van die,welkedoorzjne leerlingen werden
zamengesteld door bj deze laatsten het0p-

aan de académie voorbouwkunstte Berljn. schrift te voegen:psub disdplina''of psotto
Hj bezocht Engeland, Frankrjk en Dene- la disciplina di Antonio Stradivari''. Men
marken en zag zich in 1845 belast metden meent,dathj meerdan 1000violenvervaarbouw van het slot Babelsberg bj Potsdam. digd heeft en geene van deze stond hj af
In 1852 werd hj lid van den senaatderaca- voorgeringeren prjsdan 4Louisd'or.Thans
démie van schoone kunsten. In den winter
van 1853- 1854 vergezelde hj den kroonjri
ns
Friedrol
t < il#:!- op een togt door Itahd en
Sicilië en verbouwde voor laatstgenoem de in
1856- 1858 het oude paleis van koning I'rie-

is de waarde van eene echte Stradivari-viool

duizendmaalz0ogrûot.Hj overleed in 1737.
O0kzjnezonenFraneeseo(#1743)enOmobono

(t 1742) volgden het voetspoorvan hunnen
vader,doch zonderhem teevenaren.Volgens

drïcA W ilhelm III te Berljn.In 1862 ver- zjne methode werkten voorts Guadagn% en
toefde hj op last der Pruissische regéring Bergongi.
Straf ishetkwaad,hetwelk dengenewordt
maanden lang te Athenejwaarhj den lang
gezochten schouwburg van Dionysus aan de aangedaan,diedewetovertreedt,hetzjdoor
helling van den Acröpolis ontdekte. In de te doen wat zj verbiedt, hetzj door na te
Jaren 1866- 1876 deed hj het Muséum te laten watzj voorsehrjft.Bj de oudevolken
Berljn verrjzen,alsmede hetoverwinnings- vindt men eene groote verscheidenheid van
m onumentvöördeBrandenburgerpoort.Voorts straFen. Zelfs had men bj de Israëlieten
vierderlei doodstraf,nameljk het steenigen,
bouwdehj kerken,villa'senz.
Strada (Famianus), een verdiensteljk hetverbranden,hetonthoofden enhetworgen.
geschiedschrjver, geboren te Bonn in 1572 Vele misdaden tegen den Staat en de gods-

dienst waren in Griekenland metde doodstraf
bedreigd. Te Rome werd die strafvolvoerd
welsprekend redenaar. Hj is in ons land door worgen, onthoofden, het werpen van
Tarpeïsche Rotsen het verdrinken in de
vooral bekend door zjne beschrjving van de
onzen worstelstrjd tegen Spanje onder den Tiber.Behalve dedoodstrafkenden genoemde
titel: pDebello Belgico decadesduae (1632, drie volkeren 00k andere straFen, voaral
Q dln)''. Dit boek onderscheidt zich door geldboeten.Ditwasevenzeerhetgevalbj de
vooringenomenheid tegen de aanvoerders van Franken en Germanen in de Middeneeuwen.
den opstand, maar bevattevens vele belang- Volgens de Salische W et kenden de Franken
rjke bjzonderheden,die men eldersvruchte- 358 manieren om transactiën aan te gaan
wegens overtredingen. Andere straFen waren
looszoekt.
Stradella (Alessandro),eenberoemdviool- de doodstraf, de galeistraf,het tuchthuis en
kunstenaar en componist,geboren te Napels heti
n hetopenbaar'
vergiFenisvrapen(amende
en aldaar overleden in 1649, was lid van de
orde derJezuïeten,een bekwaam man en een

in 1645, ontving aldaar zjne opleiding en honorable).DiewetgevingduurdelnFrankrjk
vertrok vervolgens naar Venetië en Rome. t0t 1789. De wet van 2.5 September 1791
Naarlutstgenoemdegtad bragthj eeneaan- verdeelde erdestraFen in ljf-en onteerende
zienlkke,doorhem geschaakteVenetiaansche, straFen en enkel onteerende strafen,welke

en haar voogd zond hem tw ee bandieten ach- verdeeling 00k in 0ns Vaderland van kracht
terna om hem te vermoorden.Deze m annen was t0t aan dr wet van 29 Junj 1854,
echterwerdendoordeopvoeringvanStradella'n waarbj veranderlngen zjn gebragt in de

pratorium :rsan GiovanniBattista'',bj welke stralen, bj den Code Pénal vermeld.Toen
gelegenheid zj hem wilden ombrengen,zöô reeds zjn alleschavotstraFen,metuitzondee
getroFen, dat zj hun opzetlieten varen en ring van de e odstraf, afge:chaft, en 90k
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deze is eenigen tjd daarna uit het bj 0ns z:! I hem t0t gaaf van Sfrl-Fed en 10r4n0g Bteeds geldend voorloopig wetboek van luitenant van Ierland verhief.Op zjn aaningen werd hetParlementin 1640ontbonden
strafvordering verdwenen.De verdeeling der dr
*
J
.(
misdrjven ln misdaden, wanbedrjven en en trok men tegen de Schotten te velde.IEiIi
overtredingen is behouden,doch de regter is werd aanvoerder derKoninkljke troepen
thansslechts bevoegd als criminélestrafeene Yorkshire,maartoen de Koning zich genood-

aakt zag, het Parlement weder bjeen te
tuchthuisstrafvan hoogstenstwintigJaren op z
te leggen.Voortsisbj dewetvan 21 Junj roepen, leverde in November 1640 hetHuis
1851 ten aanzien vanenkelestrafenhetstelsel der Gemeenten tegen hem en Laud de bevan eenzame opsluiting ingevoerd.
schuldiging in,dathj den Koning hadopgeIn hetwetboek van strafregtwaren dell
jf- hitst t0t den strjd tegen het volk en t0t
enonteerendedfrlF- .
'dedood,eeuwigedwang- schennis der aloude regten. Strafordverdearbeid, wegvoering naar een oord van bal- digde zich met groote bekwaamheid en reedg
lingschap,tjdeljkedwangarbeiden hettucht- hield menzichverzekerdvanzjnevrjspraak,
huis, - en de enkel onteerende. de kaak, toen het Lager Huis, op voorstelvan Kasoverbanning en ontzetting van burgerschaps- H-@ ,denweg van regten verlieten doorden
regten.De boetstrafen op '
lncsùd#r'
i//'waren: bill of attainder''den gehaten minister wegevangenzetting voor een tjd in een verbe- gens hoogverraad ter dood veroordeelde.I)e
terhuis,opschorting vooreen tjdvan zekere lords,bevreesd voor het volk, bekrachtigden
burgerschapsregten,burgerljkeregtenen reg- dat vonnis met eene zaeerderheid van 7 stesaten van maagschap, en eindeljk geldboete. men, en toen de Koning aarzelde hette 0n-

Bj genoemde wet van 1854 echterisalgemeene verbeurdverklaring van goederen,het
stellen onderbjzondertoezigtderhoogep0lideen deeeuwigdurendeentjdeljkedwangarbeid afgeschaft. Eeuwigdurende dwang-arbeid isvervangen doortuchthuisstrafvanmin-

derteekenen,spoorde k
%traford hem daartoe
aan in een eigenhandigen brief, opdat het
Rjk voor grootere beroeringen bewaard zou
bljven.Toen kwam de Koning t0teen besluit,en Rtraford werd den 12den Mei1641
onthoofd. Na de restauratie van Karel 11
werd hj in zjne eerhersteld,enzjn oudste
zoo
n erfdedewlyrdiqheidvan pair.
Strafkolonien dlenen om misdadigersuit
de Européschezamenlevingteverwjderenen
elderszooveelmogeljkt0tbeterschaptebren-

sten:5en hoogstens20jaren,- en tjdeljke
door tuchthuisstrafvan minstens 5 en hoogstens 15 Jaren.00k hetbrandmerken hette
pronk staan zjntoenverdwenen.Voortszjn
een aantal misbedrjven,te voren crimineel
gestraft, t0t de categorie der wanbedrjven gen.Engelandheefterin Australië,waarechter
gebragt.Eindeljk ishetbekend,datwj eer- de voormalige strafkoloniën langzamerhand
lang eene herziening van 0ns wetboek van inlandbouwkoloniënzjnherschapen.Cayenne,
strafvordering mogen verw achten.
werwaartsuitFrankrjk velen gezonden worEr is veelgetwist over den grondslag van den,is een verbanni
ngsoord en peenestrafhet regttot strafen en hetdoelder straFen. kolonie,terwjl Sibérië voorRusslschemisdaDe grondslag van datregtisvolgensBeeearia digers o0k meerop eene plaats van ballingeene oorspronkeljke overeenkomstdermaat- schapdan opeenekolonie geljkt.
schappj,- volgensBentham hetmaatschap- Strafreqt (Het) is dat gedeelte van het
peljk belang,- en volgensRossLdegereg- staatsregt (Jus publicum),hetwelk de bepatigheid zelve. Deze laatste theorie vindtde
meeste aanhangers,hoewelLirin-qston nietten
onregte beweert,datal die theorieën tothetzelfde resultaatleiden.Omtrenthet doel der

lingen bevatomtrentde straFen.Hetregtt0t
straFen is eigen aan den Staat; er wordt
sletshtsgevraagd:in hoe verenwaarom ? Van-

daar verschillende strafregtstheorieën, bjv-:
de theorie der wedervergelding, vooral door
Kant en Hegelvoorgestaan,- deafsarikSt
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een Engelsch staatsman, geboren den 13den l'
ïzwdfleorïe: nameljk on1 daardoor anderen
April 1593 uiteen oud geslachtin hetgraaf- voor het plegen van dergeljke misdrjven te

strafraadplegemen hetartikelDtrafregt.

schap York,werd in 16Q1 lid van het Lager

bew aren,- detheorie vandenphysiologischen

Huis,waar hj zich verzettetegen destaat- dwang van Fewerbaa ,die beweert,dathetaan
kunde van Jacob I en K arel1.W eldra echter ieder bekend moetzjn,datop destrafbare
spoorde zjne eerzucht hem aan, vrede te daad een kwaad volgt, grooter dan het0nsluiten m et het Hof, en na den dood van aangename,datmen ondervinden zou bj het

tvaarseknwlngsluekingham benoemde deKoning hem in 1628 niet-volvoeren der daad,- de '
t0t lid van den geheimen raad en t0tgouver- fle/rid van lauer, volgens welke men door
neur der noordeljke provinciën.Eerlang was strafbedreiging gewaarschuwd wordt! - de
hj met bisschop Lawd de sterkste steun van noodweertheorie van M artin,die straFennoodKarel J, en h'
p' bevorderde diens pogingen zakeljk achtvoordeinstandhoqdingdermaatom zich meesterte maken vanhetonbeperkte schappj, de roldoeninqstheorie van W elgezag. In 1632 vertrok hj a1s stadhouder cker, volgens welkehetnadeel,ontstaandoor
naar Ierland en deed erdoûr despotiekemaat- de strafbare handeling, vergoed wordtdoor
regelen de Koninkljkewaardigheideerbiedi- de straf, - de verdragntlteorie van M ehte,

gen. Bj het uitbarsten der omwenteling in volgens welke ieder bj zjneintredein den
Schotland (1638)wisthj aanhetIerschePar- Staataan dezen hetregtverleentom te straf-

lement ruimer onderstand ter onderdrukking fen,- en de Terbeterinvqstheorie van Röder,
van die beweging afte persen,waarna Ka- volgens welke de straFen alleen toegepast
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moeten wnrden om den misdadiger te verbe- Tâomasiu aan de kaak gestel;,namen in het
teren.Gemengde strafregtstheorieën zjn gele- begin der 18de eeuw een einde; doch eerst
verd doorRefterenMittermaier;volgensdeze tegen het laatst dier eeuw werd overal de
is zoowelhetstnntsbelang a1s de regtszeker- pjnbank afgeschaft,hoeweldemeestecrimiheid het doel der straf.
nalisten van die dagen voorstanders waren
Het bljkt uit de geschiedkundigeontwik- der afschrikkingstheorie.Meer en meer werd
keling van het strafregt, dat de bestraëng de aandacht op het strafregt gevestigd, en
van misdrjven aanvankeljk niet geschiedde men hield zich vooralbezig met de regtmad00r den Staat, maar door private personen; tigheid der doodstraf, nadat deze door E8czj wasalzooeeneparticulierezaak tusschen clrïc krachtig bestreden was. Vonden o0k
den beleedigeren den beleedigde.Alleenbooze zjne denkbeelden niet overal ingang,toch
handelingen tegen den Staat werden als mis- wisthjte bewerken,datdedoodstrafspaar-

daden beschouwd, bjv.verraad,overloopen
t0t den vjand,lafhartigheid in den oorlog
enz., en zulke handelingen strafte men met
den dood.ZöôwaBdetoestandbjdeoudeGermanen eeuw en lang.De beleedigde k0n eene

zamer werd toegepast.Eindeljk is in deze

eeuw - in Duitschland vooral na de bewe-

ging van hetjaar*
1848 - de toepassing van
hetstrafregtaanmerkeljk verbeterd.

Strafvetvolging geschiedtdoorden Staat

klagt inleveren bj het volksgerigt,die den wegens het bedrjven van een strafbaarfeit.
beleediger t0t eene bepaalde boete (compnsi- W elke destrafbare feiten zjn,isin hetwettio) veroordeelde, door wierbetaling debe- boek van strafvordering vermeld en wordt
lzoo a1s van algemeene bekendheid aangeleediging ophield te bestaan.Naastdecom- ame
rkt.
positlo bestond eene boete(fredum)aan den
Koning ofaan hetvolk.Bjeen dieperinzigt Strafvordering (W etboek van).In1810,

in hetwezen van den Staaten van het regt bj onzeinljving in Frankrjk,is00k in 0ns
kwam men evenwel t0t de overtuiging,dat Vaderland de Fransche Code Pénalingevoerd
handelingen,dieafzonderljkepersollen bena- in eene Nederlandsche vertaling,die veelte
deelen,evenzeer misdrjven kunnen zjn als wenschen overlaat. De bepalingen van dat
zulke,die regtstreekstegen den Staatworden wetboek zjn van tjd t0t tjd aanmerkeljk

begaan. Niet plotseljk verdween intusschen gewjzigd, terwjl het hoogst waarschjnljk
de compositio.W j vinden die terug in het weldra door een Nederlandsch wetboek za1

middeneeuwsch strafregt,in den rschwàben-'' worden vervangen.
en psachsenspiegel'' waarin voorgeringemisStrait Settlem ents,eeneEngelscheprovinde op hetschiereiland M alakka inAchtervoorkomen, maar onder andere namen, ter- Indië, teltop 1491 D geogr.mj1omstreeks
wjl n0g altjd zelfs vnor zwaremisdrjven 210000 inwoners en bestaat uit de eilanden
geldboetewastoegelaten.O0kbjcapitalemis- en landschappen: Singapore, W ellesley met
daden werd eene aanklagtvan den beleedigde Penang en Malakka. De zetelvan den gougeëischt,zoodatde Staatnietambtshalvever- verneur is Singapore.Sedert 1867 staatdeze

drjven de oude eompositio en het fredum

volgde. Kennis te nemen van vergrjp tegen provincieonderdeheerschappjvanEngeland.
de goede zeden oftegen de godsdienst was
Stralen (Hendrik van),een verdiensteljk
langen tj4 enkelde bevoegdheid derKerk, Nederlandsch staatsman, geboren te Hoorn
doch later werden grovevergrjpen tegen de den zosten October 1751, was aanvankeljk
zeden in de pcapitularia''derFrankische K0- bestemd voor den koophandel,maar promoningen (vervolgenso0kin depcarolina'')met veerde in de regten, vestigde zieh te Enkgestrenge wereldljkestraFen bedreigd,ense- huizen en werd erlid derschepensbank,raad
dert de 16de eeuw bem oeide zich de wereltl- in de vroedschap en vervolgensequipagem eesljkeregtero0kmetdeligtere,terwjlalstoen ter van het collegie derAdmiraliteitin W est-

ketterj en godslastering evenzeer als straf- Friesland. Eenige Jaren daarna zag hj zich
bare misdrjven werden aangemerkt.Toennu benoemd #ot adlunct-raad en advocaat-iscaal
de Staat zich met het straFen van alle mis- bj deAdmiraliteitvan W est-Frieslandin het
drjven belastte,zochthjdezezooveelmoge- Noorderkwartier (1782). Hj vergaderde te
ljk te beteugelen,zoodathj t0tgruweljke 'sGravenhage met de bewindhebbers der
strafoefeningen verviel.Eerstoy den Rjksdag overige admiraliteiten en kwam er in betrek-

te Freiburg in 1598 besefte men de noodza- king met de voornaamste ministers van Staat
keljkheid,wjziginqentebrengeninhetstraf- en de hoofd-oëcieren der Marine, vooral
procès;in depconstltutiocriminaliBCarolina'', met Zoutman en nan Xldà6'r-çes.Met laatsteen strafwetboek'', op lastvan Karel V ver- genoemde zaghj zich in 1787doofdeStaten
vaardigd, zjn dan 00k deafschuweljke cri- van Holland benoemd t0tlid eenercommissie
minéle Btrafen grootendeelsafgeschaftenbleef om meer eenpariqheid te brengen in deverde pjnbank Blechtsin weinige,naauwkeurig schillende admirallteiten.A1s voorstander van

t Huis van Oranj'
e k0n hj zich nietveraangewgzen gevallenbehouden.Datwetboek he
i
sdeéeniyebronvoorhetgemeenschappeljk eenigen metde woellngen derPatriotten,doch
strafregt ln geheel Duitschland; maar daar- legde steeds eene groote gematigdheid aan
naastontwikkelde zich een gewoonteregt.D e

den dag.De betrekkiny van raad advocaatwjsgeerige ontwikkeling van hetstaatsregt, qscaalbj deAdmiraliteltop deMaasen van
doorHgodeA oof,KobbenenPnfendorfhad raadpensionnaris van Zeeland wees hj van
voorts grooten invloed op het strafregt.De
heksenprncesen, door Baltkasar zdààe en

de hand, maaraanvaardde die van secretaris
van magistraten en geeommitteerde raden te
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Hoorn en verkreeg toegang t0tdevergadering slagpennen ig de eerste de langste;de Bfmqrt
der Statenvan HollandenderStaten-Generaal, is kort, regt afgesneden of wigvormig. De
terwjlhj 1id wasvan verschillendebelang- strandloopers leven van wormen, inaecten en
rjke staatscommissiën. Na de omwenteling weekdieren en leggen hunne langwerpige,

van 1795 keerde hj t0thetambteloosleven bruingevlekte ejeren in holten in den grondterug,maarzochtniettemin zooveelmogeljk Degrootste soortisdekempltaan (ziealdM r).

nuttlq te wezen. In 1802aanvaarddehj op Daarop volqtdekanoet-ntrandloopp (T.canu.
us);deze ls in den zomerroestkleurig met
aandrlngen van jrins Willem F een staats- t
ambten werd 11d van het Gedeputeerd Be- donkere vlekken op den rug en de vleugels,
ytuur van Holland in de afdeeling geldmid- maar in den winter grjs metwitte keelen

delen.In 1804 werd hj lid van den Aziati- borsten witten,bruingegolfden buik,terwjl
schen Raad,en metMr.R.J.ScFzïzzl-dlzeu ïzlcà de bek en pooten zwart z/
'n.De bontedfrcldpeinsde hj op middelen, om den treurigen looper (T.cinelt
ls),00k strandbokjegeheeten,
toestand der Nederlandsche fnanciën te verbeteren.Toen lM tstgenoemde in1805a1sraadpensionarisoptrad,M nvaardde ranStralenden
poat van secretaris van Staatvoor de Binnenlandsche Zaken,tevens belastmethetbeheer
der zaken van den waterstaat, eeredienst,

Justitie,policie en kunstenenwetenschappen.
Als zoodanig bragthj veelgoedst0tstand,
maar werd onder koning Lodew'
qk lid der
vergadering van Hunne Hoogmogenden,waar
hj inzonderheid zjne aandacht op de geldmiddelen vestigde. ln 1806 gafhj daarvan
verslag in eene memorie aan den Koning,
waarna hem de aanzienljke betrekking van

is indenzom erkenbaaraan eenegrootezwarte
vlek op de overigens witte borst en buikj

terwjlschedel,rugjvleugelsen staartbruin
zjn metpaarseen zwarte vlekken,- en
de kleLne .
sfrcl#?oedr(T.minuta)eindeljk of
strandleeuwerikj een kleine vogel, is dea
zomersroestkleurig aan k0p en hals,witaan

den buik en op den rug,terwjlde vederen
van vleugels en staartzwartzjn metroestroode randen.Deswintersiahj van onderen
witen vanbovenbruingrjs,terwjlelkeveder
geteekend is met eene overlangsche donkerbruine vlek.
Strandplanten noemt men gewassen,

staatsraad en voorzitter van het H0fvan Re- die bepaaldeljk aan dekustvoorkomen,terkening werd Mngeboden.Hj weeshaarech- wjlvele van deze 00k onder den naam van
ter van de hand, en kort daarna benoemde zol
dplanten in het binnenland in den omtrek
zoutgroeven gevonden 'iorden.Daartoe
deKoninq hem t0tpresidenteenercommissie van
t0tbezuinlgingvan alleuitgavenvanhetRjk behooren onderscheidene Chenopodiaceën,inbtjhet opmaken der begrooting voor 1809, zonde-rheid de geslachten Salsola en DalLeorvoorts Glanœ vtzrifivltx,Plantago maalsmede ter herziening van de ordonnantiën
op de belastingen. Eerlang diende hj een ritima, Trigloekin pllrifï-lvl,Asterfrèplbl-,
uic marLtima Statiee.1,
*-0z31- ,Erynuitvoerig rapport in, dat eene bezuiniging zrfd-'
fxpcl.:mœûtimus, D wflrl:
aanweesvan ruim 16 millioen gulden.Bj de ./1- maritimum ,J'

inljving van Neëerland in hetKeizerrjkbleef
hj buiten dienst, maar na deomwenteling
werd hj in November 1813 commissarisgeneraal van Binnenlandsche Zaken, welke
betrekking hjinhetvolgendejaarnederlegde;
hj werdtoen lidvan deTweede,latervande

jlkformo, Crambezzlcrifivlt
z,Coohlearo oycinalis,dvl-owFzïll arenaria enz.

Strandregt (Juslittoris)beteekentv00r-

eerst de bevoegdheid om zich alles t0e te
eigenen,wat op het strand geworpen wordt,
vervolgens het regt van den landheerop
Eerste Kamer, en overleed den 8sten Novem- alles wat op hetstrand aanspoelt,- en einber 1822.
deljk de barbaarsche gewoonte om zich van
Strandkruid (Armeria L.) is de naam alde goederen en zaken,die zich aan boord
van een plantengedlacht uit de familie der van een gestrand schip bevinden,m eester te
Plum bagineën. Het onderscheidt zich door maken.Zoodanig st
randrert,hetwelk veeleer
een trechtervormigen,geplooiden,s-tandigen een onregt mag heeten, ls bj hettoenemen
kelk,eene s-deelige,bjkanss-bladigebloem- der beschaving echter langzamerhand in 0nkroon, aan den bodem met de m eeldraden bruik geraakten m et betrekking tothetregt
vereenigd,en eene nietopenspringendevrucht. van den landheer door bergloon vervangen,
De bloemenzjntotdigtehalf-bolrondehoofdles dat intusschen op de m eeste plaatsen o0k al

vereenigd. 7an de soorten noemen wj:het is afgeschaft.Bj 0nszjn in hetW etboek van

gewonet
sfclkrlïtf (A.vulgaris L.),metblad- Koophandel voor schipbreuk, stranding en
rosetten van smal-ljnvormigebladeren,naakte zeevonden algemeen regelsgesteld.De voorbloemstelen en rozenroode bloemhoofdjes.Op naamste daarvan zjn:
dezeplantgeljktA.vlrïfi-l W.,diein de DHet is aan niemand geoorloofd, zonder
tuinen t0t het afzetten van perklesgebezigd uitdrukkeljke toestemming van den schipper
w ordt.
of van hem 9die in zjneplaatsbevelvoert,
Strandlooper (Tringa) is de naam van ofschoon 00k onder het voorwendselvan te
een vogelengeslacht uit de familie der Lang- willen helpen of bergen,aan boord van een
snaveligen (Longirostres)uitde ordederStelt- schip te komen.
Schepen, strandende of brekende op builoopers (Grallatpres). Hun bek is echter niet
veel langer dan de kop, regtof weinig ge- tengronden,en goederen,opgevischtwordende
bogen. De pooten zjn schraalzonderspan- in zee of op de buitengronden, zullen door

vlies tusschen de teenen, behalve bj den niemand worden geborgen ofgered, tenzj
kemphu n.De vleugelszjn lang,en van de du rtoe verlof hebbende van den schipper of
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van dengene,die in zjne plaats het bevel naar den spoed, waarmede men iste hulge
voert,z00diedaarbj tegenwoordig is.
geschoten,naarden tjdjwaarin dedienst1s
gheidvan den schipper,bevel- geschied, naar het getalpersonen, die daarPBj aanwezi
hebber,eigenaar derlading ofgeconsigneerde t0e noodzakeljk zjn werkzaamgeweést,naar
moeten de schepen en goederen aan de be- den aard van de dienst,die daartoe is vers
hi
ingbevan
dc
no
rkk
te
rgersdezen worden overgelaten en rigt,en eindeljk naarhetgevaar,datdaardadeljk en tegengenoegzame medegepaard was.Bergloon wordttoegestaan,
zekerheid voorhunnebergloonenwordenover- alsschepen ofgoederen, hetzj uitzee ofop
gegeven.Hj,die daaraan nietvoldoet,ver- de stranden,onbeheerd en a1szeevonden worliest alle aanspraak op berg-ofhulploon en den gevischt,gevonden ofgeborgen;alsgoeis daarenboven gehouden de schade te ver- deren uitwerkeljk verbrjzeldeschepen wor-

goeden.
PIndien schepen of goederen in zee ofop
bultengronden gered, geborgen of gevischt
worden, buiten tegenwoordigheid van den

den geborgen, a1s schepen door het scheepsvolk verlaten worden, ofde schepenjnadat
het scheepsvolk er afgehaald en geborgen i8,
door bergers bezet worden, en vervolgens

schipper, zullen zj z00spoedig mogeljk ter schip en ladingin hetgeheelofstuksgewjze
naaste plaatse, alwaar de berging geschied, in behouden haven worden gebragt.Hetstaat
is, worden gesteld in handen van een daar- echter den schipperten allen tjde vrj,naar
medebelasten ambtenaar,enzoodanigpersoon zjn schip terug tekeeren en hetbestuurte
aldaarnietzjndej alsdan in handen van het hernemen,in welk gevalde bergers,op verbestuur derplaats.
beurte van hetbergloon en onder gehoudenXBj overtreding verliezen de bergers hun heid t0t schadevergoeding, het bestuur aan
hipper zullen:mo
te
berg-of hulploon en zjn t0tschadeloosstel- den
Stsrcandvonder
ised
en overqeven.,1
ling gehouden, onverminderd de strafvervol- h
instelllny,waarbj
et beheer over aan het strand zlch bevinging,z00daartoegronden zjn.
Schepen strandende of brekende, ofgoederen gevischt wordende aan of op vaste
stranden, zullen bj afwezigheid van den
schipper bj uityluiting moeten gered en geborgen worden d00r often overgtaan van dèn
daartoe gestelden ambtenaar,ofvan hetplaatseljk bestuur,onder welkB ressort de stran-

dende of uit zee aangespoelde goederen aan

mand zich opdoende, wordt het geborgene,
met autorisatie van Gedeputeerde Staten,publiek verkocht, en de opbrengst, na aftrek
van bergloonen en onkosten,aan die Staten

het,dateen gestrand schip, waarvan de gezagvoerder afwezig is,toteene vreemdenatie
behoort,dan moetvan destrandingaanstonds

bepaalde, bj reqlementen daartoe aangewezen ambtenaren ls opgedragen. Volgens het

Koninkljk besluitvan9 November1838isin

0ns land dat beheertoevertrouwd aan strandvonders of aan gemeentebesturen.HetW et-

boek van Koophandel omschrjft voorts de

gevallen, waarln de ambtenaren der strandderj en visscherj isgeschied.
11De ambtenaar of het plaatseljk bestuur vonderjin functiemoeten treden.Zoodradie
staat ten M nzien der uitlevering van voor- goederen aan walzjn,rustophen de verwerpen in dezelfde verpligting als de berger, pligting om hulp t0t redding aan te bieden,
en genieten v00r hun beheer zoodanig l00n en bj aanneming van dat aanbod,zjn zj
alsbjdereglementenisvastgesteld.Deamb- particuliere gevolmagtigden. Zj moeten na
tenaren zjn verpligt, uiterljk binnen twee- elken storm de stranden in hun ressortgademaalvierentwintig uren aan den Commissaris slaan en allesaanwenden om hetM ngespoelde
des K onings in de provincie verslag te doen. of opgevischte onder hun beheer tekrjgen.
Zj moeten deMn bederfonderhevigegoede- Zj moeten 'qaken tegen het vervreesaden of
ren met autorisatie van Gedeputeerde Staten verduisteren der goederen enhiertoedesnoods
doenverkoopen;zj moeten binnenachtdagen den bjstand der plaatseljke besturen inroein een der nieuwspapieren van de provincie, pen.Bj schipbreuk moeten zj dewerkzaamm et opgave van merken en kenteekenen,van heid der reddingmaatschappjen ondersteunen
de gedane berging kennis geven en degereg- en tevens de voorschriften der quarantaine
tigden oproepen. Die oproepingen moeten handhaven. Zj moeten regiatershouden van
viermaalherhaald worden,telkens vanmaand alleswatop destandvonderjbetrekkingheeft.
tot maand. De geregtigde op het geborgene O0k dienen zj te zorgen.datergeenegr00erlangt het, na autorisatie van Gedeputeerde tere kosten gem aakt worden dan degoederen
Staten, tegen betaling van het bergloon en waard zjn.Ankers en goederen,van rjksde kosten, terug.Bj twjfel over hetregt schepen afkomstig,moeten aanstonds terbebeslist de regter.Na de vierde oproeping nie- schikking dermarineworden gesteld.Bljkt

beriqtworden gegevenaan dennaastenconsul

verantwoord en provisioneel bj de amorti- of vlce-consul dier natie hier te lande. De

satiekasgeconsigneerd.
opperstrandvondersmoeten terstond na afgifte
ONimmer zal strandregt van gestrande of of verkoop van goederen, die onder hun be-

geredde schepen of goederen,hetzj Neder- heer zju geweest,z00 spoedig mogeljk relandsche of vreem de,geheven worden. Voor keni
ng en verantwoording inzenden aan Gehulp, aan de geredde schepen of goederen deputeerde Staten, om dle te laten opnemen
toegebragt, w ordtbetaald hulp- ofbergloon; en goedkeuren, terwjlbelanghebbenden,die
heteerste wanneer de schepen ofladingen in in deze verantw oording geen genoegennemen,
eene veilige plu ts in zee of in eene behou- hetregt behouden,daartegen bj de bevoegde
den haven zjn gebragt. Het wordtbegroot magt op te komen.De kosten van hetbeheer
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v
an strandgoederen bedragen 50/0derbruto- bewind heeft hj n0g altjd grooten invloed
waarde. Van ongereclameerde goederen moet op de behandeling der zaken in het oosten.
het batig sal
do restort worden bj den ont- Vooralgedurende de verwikkelingen van 1876
vanger der

domelnen. Eindeljk moeten de kwam hj meermalen in verzettegen dep0opperstrandvonders Jaarljksvöôr 15Januarj litiek van hetministérie-d'fdrc/îï.ln 1873 gaf
aan Gedeputeerde Staten een rapportinzen- hj een stichteljk boek in hetlichtonderden
den omtrentalles,watinhetnaastvoorgaande titel:rW hy am I a Christian?''
Jaar in hun ressortten aanzien derstrand- Strathnairn (Hugh Ilenry Rose,lord),
een Engelsch generaal, geboren teBerljnin
vonderj isvoorgevallen.
Strangurie ofpersing op Adfwaternoemt 1803 en de zoon van den Britschen gezant
men eene gedurig terugkeerende of aanhou- aldaar, trad in 1820 in krjgsdiensten werd
dende drang t0t urineloozing,waarbj deze na hetverwerven van den rang vanluitenantlaatste plaatsheeftondersnjdende pjnen in kolonelachtervolgensconsul-generaalinSyrië,
de blaasstreek en zeerspaarzaam ,vaak drop- gezantschapssecretaris te Constantinopel en
pelsgewjs. Zj ontstaat door scherpheid der Britsch commissaris in het Fransche hoofdurine, veroorzaakt door het gebruiken van kwartier tjdensden Krimoorlog.Bj hetuitscherpepisdrjvendemiddelen,vanJong bier barsten van den opstand in Indië verkreeg
enz.Men moethaar beschouwen a1seeneont- hjeenzelfstandigkommandoenonderscheidde
steking van het sljmvlies van de blaas.Is zich zoozeer,dat hj bj den terugkeervan
die ontsteking gering,zoo kan men haar ge- lord Clyde naar Europa diens opvolger werd
woonljk wegnemen door het gebruik van als opperbevelhebber der Britsche troepen in
veel laauw water,om alzoo doorverdunning Indië,waarhjzichzeerverdiensteljkmukte
de scherpheid der urine te verzachten. Is
echter de kwaalvan chronischen aard of door
andere oorzaken ontstaan,dan raadplege men
een bekwaam geneesheer.
Strass,zie Edel
gesteente.

Strategie,zie Krl
jgsktnde.
Stratford de R edcllFe, eigenljk sir
Dtratford Ollsil#, viscountdeAe#clïF:,een
vermaard Britsch diplomaat, geboren den
6den Januarj 1788 was de zoon van een

bemiddeld koopman te Londen en deneefvan
den minister George OJIZI.# en zagzichreeds
in 1809 benoemd tot Britsch gezantschapsBecretaris te Constantinopel.In 1814 vertrok

met betrekking t0t de reorganisatie van het

leger.Van 1865-1870 was hj bevelhebbsr
der Britsche troepen in Ierland en werd ln
1866 t0tpairverheven.Hj wordtbeschouwd
a1seen der bekwaamste Britsche generaals.
Stratingh (Sebaldus), een verdiensteljk
Nederlandschnatuurkundige,geborenteAdorp

omstreeks het Jaar 1780,bezochtde Latjnsche school te Groningen, studeerde en promoveerde aldaar in de geneeskunde en werd

wegens zjne scheikundige bekwaamheid benoemd t0tessayeurbj hetbureau van wu rborg, welke betrekking hj tot1829op eene
loFeljke wjze bekleedde.Nadathj voorts

hj alsgevolmagtigd ministernaarBasel,waar eershalve den rang had verkregen van doctor
hj de ZwitserscheBonds-acte hielp vaststel- in de wis- en natuurkunde,aanvaardde hj
len,bevond zich in 1815 bj hetCongrèste den 14denJanuarj 1824 hetasabtvan hoog-

W eenen en bekleedde daarna gezantschaps- leeraar in de scheikunde aan de academie te
posten te W ashington en te Petersburg.ln Groningen en was er in 1831- 1832 rector
1826 werd hj ambassadeurte Constantinopel m agniicus. Hj leverde eene menigte wetenen was hier werkzaam t0tverefening derge- schappeljke opstellen in tjdschriften, werd
schilleà tusschen Turkijeen Griekenland.Daar 1id vanongeveer20geleerdegenootschappenen
echter de Porte zjne voorstellen verwierp, ridderderOrdevandenNederlandschenLeeuw ,

verliet hj in 1827 Constantinopel, ging het
volgende Jaar a1s buitengewoon gezantnaar
Griekenland,bevorderde op de conferentie te
Parjs de bepaling der grenzen van dit K0ningrjk en keerde vervolgensnaar Engeland
terug.In October 1831 zag hj zichnogmaals

tot gezant te Constantinopel benoemd, nam
deel aan de onderhandelingen over degrenzen

en overleed den 15den Februarj 1841. Van
zjnetalrjkegeschriftenvermeldenwj:rscheikundigeverhandeling overeepigeverbindingen

van den phosphorus (1809)''
,- rAlexander
te Groningen (1819)'',- rscheikundig handboek voor essayeurs, goud- en zilversmeden
(1821)''
,- pscheikundige verhandeling over

de cinchonine en quinine (1823)'',- cscheivan Griekenland en zag zjne bemoejingen kundige verhandeling over de m orphlne en
bekroond door het Londensche Verdrag van

a
nder
ehoofdbestanddeelenderopiums(1823)''
,
pBeknopt overzicht over de leer der stoegezantte Madrid, in 1834 tePetersburg,en chiometrie (1827)'',- en pDechlorineverbinln 1841 vertrok hj weder a1s gezantnaar dingen beschouwd in hare scheikundije,faConstantinopel, waar hj zich gedurende 16 briekmatige, genees-en huishoudkundlge beJaar bejverde, den invloed van Rusland in trekkingen''.
Turkje te bestrjden en tevenshetoverwigt Strat6nice, de dochter van Demetriù.g
van Frankrjk en Oostenrjk te beperken. Toliprcdf- en gemalin van Seleucu Xïclfor,
Reedsin 1852 washj metden titelvan nis- koning van Syrië, stichtte een prachtigen
cpllfdeAet
fclï#àonderdeLordsopgenomen, tempelter eerr van Zeus(Jipiter).Toen haar
stiefzoon A ntf/c/zl.: Soter eene onoverwinne7 Mei 1832.In 1833 was hj buitengewoon

en toen hj in 1858 in Engeland terugkeerde
aanvaardde hj den zetelin hetHoogerHuis ljke toegenegenheid voor haaraan den dag
en werd in 1869 ridder der Orde van den legde,was8ele%#sinschikkeljk genoeg,haar
Kouseband. Zonder deel te nemen aan het aan dezen afte stM n.
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Strlusz.Onderdezennaam vermeldenwj: schap te wjden.Nu schreefhj:pcharakteGerhard Frïddric: Abraham z
gfrlldz,een ristiken und Kritiken (18394Qdedruk 1844)''
,
verdiensteljk godgeleerde,geboren teIserlohn en de verhandeling: pueber Vergângliches
den Q4sten 8eptember 1786.Ilj Tverdin 1809 und Bleibendes im Christenthum'
' met eene
gndsdienstleeraar te Ronsdorf in het hertog- 5Charakteristik Justinus Kernersj','onder den
;0m Berg,in 1814 te Elberfeld,en zag zich titel van pzwei friedliche Blâtter (1839)''
ln 1822 benoemd t0t H0f-en dompredikeren bjeengevoegd.In de derde uitgave van zjn
hpogleerurteBerljn,alwaarhjin 1836 den plaeben Jesu (1838)''deed hj eenigeconcesrang van opper-Hofprediker en consistoriaal- siën aan de positieve theologie, maar nam
raad verwierf,in 1859 emerituswerd en den ze terug in den vierden druk. In 1839 be19denJulj 1863overleed.Behalveonderschei- zorgde de invloed van burgemeester Hérzel

dene bundels leerredenen schreef hj 0.a.: hem eene benoeming t0t hoogleeraar in de
GlockentöneoderErinnerungenausdem Leben dogmatiek en kerkgeschiedenls te Ziirichj
eines Jungen Prsdigers (1812-1820,3 dln; doch dit veroorzaakte in het canton zulk
7de druk 1840)'', - en rllelons W allfahrt eenegeweldige ergernis,dathj n04vöôrhet
nach Jerusalem (1820- 1823,4 dln)',beide aanvaarden dier betrekking emerltus werd
00k in het Nederlandsch vertaald.- Zjn verklaard met een inkomen van 1000 francs.
zoon Friedroh 2#01, geboren te Elberfeld Nu leverde hj een ander belangrjk werk,
den lsten Junj 1817, bezocht het Heilige nameljk: rDie christliche Glaubenslehre in
lan; Tverd hoogleeraar en garnizoensprediker ihrer geschichtlichen Entwickelung und im
te Berljn en Bedert 1870 te Potsdam ,en Kampfmit der modernen W issenschaftdarge-

schreef 0.a.: psinaiund GolgothA.Reise im stellt(1840-1841,2dln)'',wMrinoveronderMorgenland (1847,lodedruk 1873)''
,- plz:n- Bcheidene leerstellingen het oordeel der ver-

der und Stëtten der Heiligen Schrift(18619 werpingrerduitgesproken.Op eenige kleine
Qde druk, 1876,met zjn broeder Otth''- opstellen m de slahrbiicher der Gegenwart''
Liturgische Andachten (1850; 3de drukj volgde debrochure:pDerRomantiker aufdem

Thron der Câsaren,oderJulian der AbtrinJokann Sfrlodz,eenberoemd componistvan nige (1847)'',eene ironischevergeljkingtusdansmuziek, geboren te W eenen den 14den schen de herstelling van hetHeidendom door
MM rt1804.Hj behoorde eerstt0thetorkest Jwlianws en de herstelling der Protestantsche
van Lanner en vormde in 1824 zelfeen 0r- Orthodoxie doorkoning Friedria W iIA:I- 1V
kest? dat zeer in den smaak viel van het van Pruissen.In 1848 steldezjnegeboortepubllek.Laterdeed hj daarmedekunstreizen stad hem candidaatvoorhetParlement,maar
en oogstte'eenongemeenenbjval.Hjoverleed het wantrouwen,door de Piëtisten gezaaid,
den zssten Sqtember 1849 te Weenen a1s deed hem het onderspit delven.De redevoeH0fbalmuziekdlredeur, 249 compositiën na- ringen,bj die gelegenheid doorhem in kie-

1857)''enz.

latende.- ZjnzoonJohann,geborenin1827, zersvereenigingengehouden,zjnuitgegeven0nkwam daarna aan het hoofd van hetorkest derden titelvan nsechstheologisch-politische

en heeft behalve dansmuziek eenige kleine Volksreden (1848)''.Toen hj voorts tot afgeopera's geleverd.
vaardigdevoorLudwigsburg naardenW iirtemDanLd Frie#dc: Btrauz, een beroemd cri- bergschen Landdag benoemd was,voegdehj

tisch godgeleerde,geboren den27stenJanuarj zich t0tvelerverbazingbj deconservatieven,
1808 te Ludwigsburg in W iirtemberg. Hj en een votum van wantrouwen, door zjne
ontving zjne opleiding aan de theologische kiezers uitgebragt, deed hem eerlang zjn
seminaria te Blaubeuren en te Tiiblngen, mandaat nederleggen. Voorts schreef hj:
werd in 1830 vicaris,in 1831 ylaatsvervan- XSchubarts Leben in seinen Briefen (1849,
gend hoogleeraaraan hetsem inanum teM aul- 2 dln)', - rchristian Mërklin,ein Lebensbronn,maarvertrok weldra njarBerljn,om und Charakterbild aus derGegenwart(1851)''
5Leben und Schriften Nikodemus Frischde lessen van Kegel en Saletermaeur bj te
wonen. In 1832 werd hj repetitor aan het lill's (1855)''
,-- pulrich v0n Hutten (1858;
Beminarium te Tiibingen es hield er tevens Qde druk 1870, 2 dln)'', meteepe vertaling
voorlezingen aan de universiteit. W eldra van diens pzamenspraken (1860)'',- pHermaakte zjn geschrift: pDas Leben Jesu, mann SamuelReimarus(1862)'',- pvoltyire,
kritisch bearbeitet (1835, 2 dln,4de druk sechs Vortrâge (1870;3de druk,1872)'',1840)' eene verbazende opschudding. Hj XKleine Schriften biographischen, literaturpaste daarin hetdenkbeeld van mythe t0e op und kunstçrschichtlichen Inhalts (1862,verde Evangelische geschiedenis en beschouwde volg 1866)'', - eene nieuwevoorhetvolk
deze alshetvoortbrengselvan de dichterljke bewerkte uitgave vAn zjn rlueben Jesu
verbeelding der eerste Christenen. De tegen- (186443dedruk 1874)''
,- pDieHalben und
schriften tegen dit boek kwamen in groote die Ganzen (1865)*',- sDer Christus des
menigte voor den dag,en de hierop geleverde
ant&voorden van Stra%sz Nverden onder den
titel van rStreitschriften (1837)'*uitregeven.
Intusschen werd hj uit de betrekklng van

Glaubens und der Jesus der geschichte,eine
Kritik des Schleiermacher'schen Lebens Jesu

(1866)'', - en rDer alte und neue Glaube,
ein Bekenntnis (1872;8ste druk 1875)''.H:repçtitor verwjderd en als leeraar aan het overleed te Ludwigsburg den 8sten Februarj
1yce
'um teLudwigsburq geplaatst,welkebe- 1874. Zjne rGesammelte Schriften''zjn in
trekking hj evenwel m het volgende Jaar 1876 enz.in12deelen d00rZelleruitgeseven.
nederlegde,nm zich onverdeeld aan deweten- Het lMtste daarvay bevat zjn spoetlsches

STRAUSZ- STRICK VAN LINSCHOTEX,

4t:

met opgaanden stengel, onbehaarde, ongeDehebert,eene uitstekende tooneelzangeresen steelde bladeren, van welke de onderste gegeboren te W eenen den 15den Augustus 1813. gegolfd of vindeelig en de bovenste ljnvor-

Gedenkbuch''.Hj was gehuwd met

Nadat zj te Pestb als primadonna was0pgetreden, deed zj zich vbrvolgenshooren in
W eenen, Stuttgart, Karlsruhe, Breslau enz.
Vooralschitterde zj in rRomeo''van Bellini

mig zjn,en metljnvormige,aan deeinden
smal uitloopende, gekroonde, bruinachtigzwarte zaden,- groenaeltti
g streepzaad (C.

virensL.
4,van devoorgaande soortverschil-

en pMedea'' van CkernbLni en ontwikkelde lend doordemeerderebreedtederbladeren,daarin hartstogt en diep gevoel.Haar huwe- wi
tgespreld dfreezzcc# (C.diFasa L.
)metuit1jk met Strau z had plaats in 1842,maar gespreiden stengelen bleekbruinezaden,zich
wasvervan gelukkig,zoodatzj hem verliet van de beide voorgaandesoorten door tenger-

en meestalte Stuttgartwoonde,waarzj den heid onderscheidend,- en twebjari.
gdfree'zzsten December 1870 overleed.Zj schreef: gaad (C.biennisL.)metregtstandigen,zacht1:Rede und Geberde,Studitn iiberden mi
ind- harigen stengelter hoogte van eene Ned.el,

llchen Vortrag (1862),,- enrAusdem Leben stekelharige bladeren en vrj grootebloemen.
einer Kiinstlerin (1856)''.
Strelitz (Hethertogdom)lséén der beide
Ficfe T0% tgfrlldz,een begaafd Duitsch bestanddeelenvanhetgroothertogdom M ecklenschrjver, geboren te Biickeburg den 18den burg. Strelitz, ligt ten oosten van MecklenSeptember 1809. Hij studeerde te Bonn en buxg-schwerin en grenst daarenboven aan
Gb'ttingen eerstin de regten en daarna in de Brandenburg en Pommeren.Het telt op ruim

godgeleerdheid en gafbljken van zjn talent 461
S/4
de p gengr.mjlbjna 80000inwnners.
trelltzen , van het Russische woord
in zjne pGedichte (1841)'' en rRobert der
Teufel(1854)''.In 1848werd hjkabinetsraad Strl'elzi (schutters),is denaam van devoorvan den regérenden Vorst van Schaumburg- malige ljfwacht van den Czaar.Ditkorps
Lippe en laterafgevaardigde naarden Bonds- werd in het midden der 16deeeuw opgerigt
dag. In 1866 keerde hj t0t het ambteloos door Iwan de Wreede en was,ten bedraqe
leven terug, wjdde zich aan de letterkunde van 40-tot50000 m an,de geheele infanterle
en vestigde zich eerst te Erlangen,doch in van Rusland.Daarmede behu lden de Czaren
1872 te Dresden. Hj schreef: ppolykarp de groote overwinningen, waardoor zj hun
1860)'' - rDie Verlornen (1868)*' - rAus gezag uitbreidden. Intusschen vormden zj
der Vergangenheit (1869)5', - 77Der Zwei. eene w oeste bende, die zich om wet noch
kampf. Eros und Agape (1869), - rDas tuchtbekreundeenbjdegeringsteaanleiding
Pfarrambt.Die Ehepare (1871)'',- rNovel- oproermaakte.Peter de Groote zochtderhalve
1en (1871)'' - pNovellen (1872,3 dlnl''- de magtdex Strelitzen allengsteverminderen,
rAltenberg (1816,4 d1n)'',- en pReinwart totdat hj eindeljk zonder eenig gevaardat
Löwenkind (1874)''.Daarenboven legde hj korps k0n vernietigen.Terwtjl de Strelitzen
zich t0e op de kennis der Chineschetaalen <ch op de grenzen van Lithauen bevonden,
leverde op ditgebiedveelverdiensteljks.
maakten zj,oppehitstdoûrdeheerschztlchtiqe
Streckfusz (Ad0lf Frledich Karl),een prinses Sophiajln 1697 oproer,waarnazjln
Duitsch dichter en verdiensteljk vertaler,ge- 1698gedeelteljk omgebragt,gedeelteljknaar
boren te Gera den zosten september 1779, Azl
*e
@'*verbannen werden.
gtudeerde te Leipzig in de regten, werd in
Stremayr (Karl von),Oostenrjksch rni1819 opperregéringsraad te Berljn, in 1840 nister, geboren den Bosten Oetober 1823 te
1id van den staatsraad en overleed aldaar den Grazt studegrde aldaar in de regten,trad in
z6sten Julj 1844. Hj leverde uitmllntende staatsdienst, werd in 1848 lid van de Natiovertalingen van de voornaam ste gedichten
van Ariosto, Tlddo en Dante, en gaf o0k

nale Vergadering te Frankfort,daarna plaatsvervangend hoogleeraar aan de universiteit
eenige oorspronkeljke diehtbundels en dich- te Graz, in 1868 onder Gi8kra ministeriaalterljke verhalen in hetlicht,benevens eenige raad in het tninistérie Van Binnenlandsche
geschied-en staatkundige werken in yroza. Zaken, en Van 1870- 1871 t0t driemaalt0e

Streepvaren (Asplenium L.4 is A naam

minister van Onderwjs. In deze moejeljke

van een plantengeslacht uit de familie der betrekking wisthj,zonderde nieuwe kerkeVarens. Het onderscheidt zich doorlangw er- ljke wetten te schenden,op een goeden voet

?ige,langsde zjnerven gelegen vruchthoop- tebljvonmetdeR.Katholiekegeesteljkheid,
Jes, welkevoorzien zjn van éénzjdige,zich terwjlhj met betrekking t0t hetonderwjs
naar binnen openende dekvliesjes.Van de vooxal het Oostenrjkseh patriotismus zoeht
soorten noemen wj:TrohomanesL.,meten- aan te kweeken.
kelvoudige,gevindebladeren,- en de nteenStrick van Linschoten (PaulusHubert
rxif (A.Ruta muraria L.j,bj ons hieren Adriaan Jan),heervanLinschoten,Polanenen
daar op muren en steenklompen te vinden.

Hekendorp,1id van de Nationale Vergadering

Streepzaad (CrepisL.
j is de naam van in 1796 en vervolgens gezantder Bataafsche

een plantengeslachtuitde familie derZaâmge- Republiek in W iirtemberg, knoopte weldra
steldbloemigen (Compositae).Hetonderscheidt betrekkingen aan metde voornaamstedichterB

zich door een zachtharig,wjd en dikwjls en geleerden van Duitschland.Na zjn teruggeribd omwindsel,een naakten vruchtbodem , keer leefde hj ambteloosop zjn buitengoed
harig, ongesteeld, sneeuwwit zaadpluis en
gestreepte zaden. Van de inlandsche soorten

Linschoten tusschen W oerden en Oudewater

en weesalleaanbiedingenvankoningLodewl
jk

noemen wg:aaben-sleeepzaaa (0.teetorum I.j van 4e hand, zioh bozig houdende met tle
XIII.
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beoefeningderdichtkunBtenderfraatleletteren. en zulke blokken wederom in een spiraalvorDe Koning van Pruissen benoemde hem in migen band,welke lut8te door achtkleinere
1807 t0t kamerheer en t0t ridder der Orde messenin staafjeBgesplitstworden.DiestM fvan den Rooden Adelaar. In den aanvang Jes,totdevereischtelengte gebragt,worden
van 1808 vertrok hj naar Duitschland en in een raam gespannen en hiermede in de
kwam in hetnalaarterug om zjn vaderland door strjken ontvlambare massa gedompeld.
vaarwel te zeggen.Even vösr de inljving De zamenstelling van deze laatste wordt gevan Nederland in Frankrjk vestigdehjzich woonljk doordefabrikantengeheim gehouden.
te Manheim ,bragtna de afschudding van het De vroegerestrjkhoutjes,voorzien van eene
vreemde juk n0g eeng een bezoek aan zjn massa metomstreeks500/0phosphorus,waren
geboortegrond, Ina3r bleef in Duitschland zeer gevaarljk. Bovengem elde Zweedsche,
w onen, en overleed op eene reis door Italië t0t nu t0e de beste, bestaan uitpopulierenteBologna den Qssten Julj 1819.Hj scbreef: hout,van paraëne doortrokken.De bedoelde
XProeve eener vertaling van het Pervigilium massa van deze bevat bjv.5 deelen chloor-

Veneris (1805)'' - sGedachten (1808)'' rW interrecepten (1808)'',- prienlierzangen
van Horatius(1808)''
,- pKlagtebjhetgraf
van mr.J.Hinlopen (1809)'',- en vooral
hetmerkwaardige boek:sEleuterophilns'vertraute Briefe wshrend eines Durcbouchs
durch einem Theil der nördlichen Provincen
deB Königreichs der Niederlsnde,im Sommer
des Jahres 1817 an einen Freund geschrieben

(1818,3 d1n)''.
StristuRr,zie Vernaauwing.

Strkdbul is de naam van een middeneeuwsch wapenj waarmede men het harnas
van den vjand zochtteverbrjzelen.Hetbestond aan de eene zjde uit een btllvormig

zuurkalium ,2deelenroodchroomzuurkalium,
3 deelen glaspoeder en 2 deelen g0m ,- en
de ruwe oppervlakte, waarop men ze kan

afstrjken, een mengstel van geljke deelen
zwavelkies,zwavelantimonium enroodenphosphorus.Men zegt,datreedsin 1805teParjs
yhosphorust0thetmaken van vuurgebezigd
1s,en dat Derosne in 1816 deeerste strjkhoutje: vervaardigd heeft.In 1833 evenwel
traden deze op verBchillende plaatsen geljktjdig te voorscbjn.Prenltelte W eenen,M olA xAlxerte Darmstadten Kammerr in Zwaben
waren de grondleggèrs dezer industrie in
Duitschland. Hunne voortbrengselen waren

echter zöö gevaarljk, dat men hetgebruik
jzer,aan deandereuiteenevierkantejzeren daarvan in vele Sfaten verbood.Eerst nadat
punt, en van boven washetveelal00k n0g Trenany in 1835hetvroegergebezigdechloorvoorzien van eene punt, om hiermede een zuur kalium gedeelteljk door een mengsel
stoot t0e te brengen.Het geheelwas vastge- van menie en bruinsteen, nadat Prenkel
hechtaan een kerten steel.00k strjdhamers hetgeheelen aldoorloodsuperoxyde(1837),

enSs
ttrjjkolvenwarendergeljkewapens.
rydwagens behooren t0t de oorlogg-

en nadatBöttger het door een mengBelvan
menie en salpeter vervangen had,begon deze

werktulgen der Ouden.Zulk een wagen was industrietebloejen,welkeziehdaarnavooral
ingerigtvoorden daarop staanden strjderen in Oostenrjk krachtig ontwikkelde.In 1848
4en daarop gezeten wagenmenner.Gewoonljk gebruikte B öttger den door Rcâröter pasontwas hj metéén oftwee plarden bespannen, dekten rooden phoBphorus tot wrjfvlakken
en van sommige waren de raderen m et zeis- voorphosphorvrjestrjkhoutles.Vooralechter
vormige jzers gewapend,om schrik en dood worden thans dergeljke lucifers vervaardigd
inSdt
eytjandeljyegelederen teverspreiden. te Jönköping in Zweden.Men heetterook,
rkkhoutlesoflW fernbestaanuithouten die op kaarsles geljken en zich van de geBtaafjes, die aan het eene uiteinde voorzien wone strjkhouses daardonr onderseheiden,
zjn van eene zelfstandigheid, welke door dathet houtvervangen is door was.
wrjving ontbrandten het staafle doet ont- Strkk-instrumenten, zjn metsnaren
vlammen.Zg hebben deplaatsvervangender bespannen m uziek-instrum enten, welke door
voormalige houten ofhennepen zwavelstokken middel van een strjkstok worden bespeeldj

en worden fabriekmatig vervaardigd.Destaaf- zooals de viool,de violoncelen de bas.
Strike of %nrkntakin.g noemt men eene
dennenhout, d00r middel van eene eigenaar- gezamenljke weigering om tegen hetMngedige schaaf, wier beitel van onder 3 of 4 boden loon hetwerk voortte zetten bj den
horizontale openingen had van de middelï een ofanderen tak vannjverheid.Zulk eene

Jes vervaardigde men vroeger van vochtig

ljn dierhoutles.terwjlmen thansmachines werkstaking isin den reqelnadeelig voorde
gebruikt, welke in ééns honderde houtjes werkgevers en de werklleden beiden, maar

klieven. Deze worden gedroogd en met de het meest voor deze laatstenj die daardoor
uiteinden gednmpeld in eene oplossingj die vanhun dageljksch onderhoudverstokenzjn,
gewoonljk uitphosphorus,salpeterenbruin- terwyl de werksevers gewoonljk slechts
steen bestaat en d00r middelvan Arabische eene meer of mlnder çroote winstderving
g0m ljvig is gemaakt.In den laatsten tjd ljden.Deze lu tsten bevlnden zich derhalve
eehter bezigt men veelal geen phosphorus, daarbj in een gunstiger toestand,terwjlzj
m M r eon mengsol van zw avelon paraë ne- of di
kworf ook n?g in 4e golegonhii4 zgn,4o
stearinezuur,hdwelk ontbrandt,wanneerhet onwilligewerklleden dooranderetevervangen.
OVer00n0 'UW O0PP0rV1akte Van eenebepaalde
Strinnholm (Andréas Magnus),een uitzamenstellinggewrevenwordt.In stekend Zweedsch geschiedschrjver,geboren
s
Zcwe
hed
iku
nd
i
j
e
ensngdtmentegenwoordigdenboomstam den 25sten November 1786 in de provincie
in blokken ter lengte van 35- 40 Ned.duim , W esterbotten,stuieerde te Upsala en gtichtte
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itge
st
reZj
kte
vervnlgens te Stokholm eeneboekdrukkerjj het einde der 15de eeuw uOe
ra
l.
neznutdrie
maarstond h=r afaanzjndeelgenontS'
0.
g#- en jzermjnen bezatin den
dfr- ,toen hj de bewerking ondernam der zonen hebben zich met betrekking t0t de

n-ontginning zeer verdiensteljk jemaakt
XSvenskaFnlketBHistoriaunderKqrungarna mj
en 0ntmn
'gen van Iman & W reeà groote
af W asa:tten (1819- 1824,3 dln).Voorts

waB hj eenigen tjd werkzaam aau hetStatistiek archief aldaar en bezigde vervolgens
dtl bjôôngebragte bescheiden voor zjne
Svenska Folkets Historia frsn ëldsta tell
nurvarande Tider (1835- 1854;dl1- 5,100pende t0t 1319)''. 00k zjn pKort begrip''

voprregten, zoodat zj meesters waren van
den geheelenhandelinSiberië.Bjdenoorlog

Zweedsche V0lk''metden hoogsten prjsbe-

aron verleende.Grigorn dlezlldrpolfp'Stro-

tegen Polen in hetbegin derl7deeeuw bragten

de ntroganow'
s een afzonderljk legerkorps
bjeen, zoodat zj de redders van Rusland
werden en zich wederom met belangrjke

van lu tstgenoem dwerk isonvoltooidgebleven. voorregten zagen beloond. Die voorregten
De Zweedsche Académie heeftheteerste deel evenwelwerden hun ontnomen door Petr de
van bovengemelde pGeschiedenis van het b
(lroote, we
lkehundaarentegendenjtelvan

kroond en hem in 1835 t0t lid benoemd,en g
w , geboren in 1770 en een Khrander
. Jlp
hj genoot sedert 1834 van staatswege een diplomaat, werd in 1826 in den gravenstan;

aanzienljk jaargeld.Hj overleed den 18den opgenomen,redde in 1821 a1s RusBisch qeJanuarj 1862.
zant te Constantinopel dnor zjne moeilge
Strodtm ann (Ad01f),ecn Duitschdichter houding het leven van duizende Grieken,en
en prozaïBt, geboren te Flenburg den Q4sten overleed den 19den Januarj 1857.- Zjn
Maart1829,wasin 1848 studentte Kiel,nam oudste zoon, graaf Karel Ser.gd,geboren in
deelaan denopBtandzjnerlandgenooten,werd 1795, was generaal der kavallerie,t0t 1835
in heteerstegevechtqewondenvielinhanden gouverneur van Riga en Minsk,en t0t 1847
der Denen. Nadat hg op vrje voeten was cugator der universiteit te Moskou, maakte
gesteld,zettehj zjnestudiënvoortteBonn, zich bekend a1s begunstiger van kunBten en
waarhjt0tdeleerlingenvanKinkelbehoorde, w etenschappen en.legde zich jverig t0e op
dichtte er zjne revolutionaire rluieder der de oudheidkunde.Sedert 1857 bestuurde hj
Naeht (1850)'' en werd weg6us het daar- deoudheidkundigeopdelvingeninverschillende
onder aanwezige gluied vom Spulen''van de

universiteit verwjderd. Hj begaf zich naar
Parjsen Londen,waarhj delevensgeschiedeni:van pGottfried Kinkel(1850,2dln)''te
boek stelde,en in 1852 naar Amerika,waar
hj eersteen boekhandelstichtte,om vervolgensa1sdagbladschrjverwerkzaam tewezente
New-Yûrk enPhiladelphia,terwjltevenszjn
gedicht:pLotar''inhetliehtverscheen.In 1856
keerdehj n> rDuitschlandterug,envestigde
zich te Hamburg,waar hj het burgerregt
verkreeg,en wjddepzich metjveraanletterkundigen arbeid. Hj schreef:pRohanay ein
LiebeBleben in der W ildnis (185742dedruk
1
872)'9,- sGedichte (1858:2de druk 1870)''j
n hohes Lied der Lieby (1858)'',- en
rEi
BrutuB, schlsfst du? (1863)''.O0k bezorgde
hj eenevoortreFeljkeuitgavederwerkenvan
H dne, gevolgfldoor pHeinrich Heine's Leben
und W erke (1869, 2 dln; Qde druk,1874)'.
In 1870 vergezeldehj a18 correspondentvan
onderscheidene groote dagbladen de derde
DuitBehe armee op haren togtn%r Frankrjk

oorden v&n Rusland en maaktedeuitkomsten
daarvan bekend in de pcomptes-rendus de la

commissionarchéologique(1860)''.Onderzjne
leiding verscheen een pRecueil G'antiquités
de la Scythie (1866 enz.)''.In 1859 werd hj

gouverneur-reneraal van Moskou, welke betrekking hj eerlang nederlegde, en daarna
curator van den troonopvolger (Nicolaaj,
terwjl hj zich vervolgenB benoemd zag t0t
voorzitter van hethoofdcomité der Russische

spoorwegen. Zjnbroeder,graafAlexander,
was van 1839- 1841 minister van Binnenlandsche Zaken, werd in 1855 gouverneur
van Nieuw-RuBland en Bessarabië en belastte
zich in 1856 m etdeherstellingvan Sebastôpol.

Zjn zoon GrLp
qorz
j,in 1856 tûtkeizerljk
stadhouder verheven,tra; in datjaarinhet
huweljk met de hertogin-weduwe nan ZexcFztenber.q(overleden Q1 Februarj 1876).
Strombpli,zieIzi
parésclte fïksdes.
Strom euer (Georg Friedrich Louis),een
verdiensteljk heelkundige.geboren te Han-

novex den 6den Maart 1804,bezoeht aanvanen m aakte de indrukken van die dagen be- keljk de chirurgische schoolin zjnegeboûrkend in zp
--n boek:')Alldeutschland in Frank- teplaats,studeerdeteGöttingen en teBerljn,
reich hinein (1871),
.Na den veldtogt ves- voorts te Londen en Parj:,vestigdezich te
tigdehj zichteSteglitzbjBerljn.Hjleverde HannoverjwaBwerkzaam aan (leelïirurgisclàe
een aantalvertalingen uithetEngelsch,vooral school en stichtte er een orthopaedisch instivan Amerikaansche gedichten,z00 alB:rren- tuut.Op laatstgenoemd gebied ondervond hj

nyson:ausgewâhlte Dichtungen(1867,2dln)'', grooten vogrspoed. In 1831 Bneed hj met
ey's Diehtungen (1867,Q d1n)'',- goed gevolg de Achillespee: door, om den
- sjshell
en rAmerikanische Anthologie (1870)'', als- klompvoet te genezen. O0k paste hj eene

mede eenemeniçte overzettingenuitverschil- doelm atige operatie t0e ter heratelling van
lende talen,en elndeljk:pDas geistigeLeben het scheelzien en volbragt vele andere verin Dsnemark (1873)'',benevens:pG.A.Biir- rassende kunstbewerkingen. ln 1838 werd
gersBriefe (1874,4 dln)''
.
hj hoogleeraar in de chirurgiete Erlangen,
Stroganow is de naam van een aanzien- in 1841 te Miinchen en in 1842 te Freiburgj
1jk Russisch)thans grafeljk geelacht.Zjn en in 18*- 1850 nam hj a1soëeiervangestamvader is AniHta Stroganow, die tegen zonf
lheid bj den genera%n staf 4eelaan den
2;*
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4f0

noriog inSleeswjk-Hclstein.In 1852wqrdhj
hoogleerMr in de chirurgie en oogheelkunde
te K ielrenin1854zaghjzichwedergeplaatst
bj dengeneralen stafin Hannover,waarhj
jverig werkzaam was ter bevordering van
de gezondheid van hetleger.Na den 00r10g
van 1866 werd htigepensioneerd,enin 18701871 bevond hj zich alsconsultérendchirurg
bj de derde armee.Hj overleed den 15den
Junj 1876.Hem komteene plaats t0e onder
de voornu mste heelkundigen onzer eeuw,en
van zjne geschriften vermelden wj:s,ueber
Paralyse der Inspirationsmuskeln (1836)'',DBeitr'
âgezurOperativen orthop:dik (1838)''
,
h der Chirurgie(1844- 1864,Q
nHandbuc
dln)'',- rMaximen der Kriegsheilkunst(zde
.

koolzuurstrontium ofruw zwavelstrontium en
zoutzuur gevormd, geeft kleurlooze zuilen
met 6 moleculen kristalwater, smaaktzoutachtig bitter, is bestand tegen de lucht,lost

gemakkeljk oyinwater,alsmedein alkohol,
en deze oplosslng brandtmeteeneroodevlam.
Sa%etrgu- dfropfï- dient t0thetvervaardigen van rood vuurwerk.- Dtronti- otis

eeuedelfstofuitde klassederwatervrjealka-

loïden,vertoont zich in zuil-,naald- ofspiesvormige kristallen van hetrhombische stelsel,

00k in vezelige massa's,iswit,vaak çroen-

achtig, zelden grjs ofgeel, doorzigtlg t0t
doorschjnend,glasglanzig,meteenehardheid
3,5 en een soortgeljk gewigt van 3,6- 3,8.
Hetbestaatuitkoolzuur strontium (8rCOs4,
druk, 1861)'', - en pErinnerungen eines meestal met eenig calciumcarbonaat (arago-

deutschen Arltes(1875,3 dln)''.
niet),komt hier en daarin ertsganyen voor
Strongyllden (Strongylidea DLe.
%.4isde en dient tot hetbereiden van strontlumpraenaam eener familie van ronde wormen uitde

paraten.

ordederdraadwormen (Nematoda)uitde in- Stroo noemt men de uitgedorschtehalmen
gewandswormen.Zj omvatwormen meteen en stengelsvan rjpegranen en peulvruchten.
rolrond ligchaam en m et eene eindstandige, Het dient gedeelteljk t0t voedsel voor het
doortepeltjesomgeven mond-opening.Stron- vee.gedeelteljk tothetmaken van mest,-

gyJx.: xqi-qas A x#. is 1 N ed.el lang en 1Q voorts t0thet dekken van huizen en schtlren,
Ned. streep in omvang,rood van kleur met en eindeljk alsgrondstofvoorpapieren voor
e industrie van het 8troovlechten.Dit laateene reek: van zuigtepeloes langs de beide d
zjden en bevindtzlch veelalin hetnierbek- ste is de kunst,van Btroo velerleivoorwerpen
ken van verschillende roofdieren. Over de tevervaardigen,zooalshoeden,werktasschen,
ontwikkelingsgeschiedenis van dezc wormen sigarenkokers enz.Deze kunst,welkein den
is niets met zekerheid te zeggen.Onderschei- aanvang dezer eeuw in Italië bloeide,heeft
dene soorten van hetgeslachtRtrongylu leven zich vandaar over verschillende landen verin onze huisdieren,zooals S.paradoxusM elt- spreid.Het hiertoe vereischtestrooverkrjgt
Jïd in de longen van het zwjn,- S.flaria men van eene soort van zomertarw e,m arzoM eltlisin die van het schaap,- S.micrurus lano genu md.Hetwordtdaartoeopzetteljk
in de slagaderen van hetrund,- en Doch- verbouwdjopgetrokken vöördatde korrelgem ius duodenalis Dnb.in de dunne darmenvan rjptis,in schoven eenige dagen op den akden mensch,ina
znd
ond
eerhesi
oevme
ersnva
er
odorata
en dveindt
bn
j ker gezet en daarna op den kiezelgrond nitgespreid en aan den invloed van de zon en
de Njl. Nog
van den dauw blootgesteld. Na verloop van
hond
,ky
tten enz.
Ste
rn
ont
lum
(& ),eeneenkelvoudige stof, eenige w eken zwaveltm en hetstroo,breekt
vindt.men in de natuur als zwavelzuur(c0e- de w ortels en aren er afen verdeeltde hallestien) en koolzuur strontium (strontianiet), m en volgens de knoopen in stukken terlengte
terwjlhet zeer dikwjls met barytvoorkomt van 20- 24 Ned.duim ,welke op nieuw gein delfstoFen,minerale wateren enz.Menver- bleekt en zorgvuldig gesorteerd worden.Bekrjgthet door ontleding van chloorstrontium halve tarwestroo verwerktmeno0kroggestroo
door middelvan een galvanischen stroom ,of (bepaal
deljk in Zwitserland),waarvan men
Van strontiurnoxyde door middelvan kalium ilner, maar mi
nder sterke voorwerpen verin de gedaantevan eengeelachtig,rekbaarme- vaardigt. Het zeer ëne Itaiiaansche stroo
taal meteen soorteljk gewigt van 2,54 en wordt in ongespleten halmen gebezigd en
een verbindingsgewigtvan 87,5.Het ontleedt dan plat geperst,en hetminder fjne stroo
water bj eene gewone temperatuuren oxy- in andere landen in lange strooken gesplitst.
deert in de lucht. Het vormt met zuurstof Van zulke strooken worden lange vlechten
strontiumoxyde (strontiaan, &r0), hetwelk gemaakt,die men wascht en perst en daarna
t0t de alkalische aarden gerekend wordt,en door middelvan eene fjnenaaldtothoeden
strontiumsuperoxyde (Sr02). Zjneverbindin- zam engevoegd. Zulke VoorWerPen Niorden
gen komen in het algemeen overeen metdie daarna nogmaals gewasschen? qebleekt en
van baryum. Natrnnloog doet uitde stronti- eindeljk gl
ad gemaakt. De fraalqte vlechtumzouten bj sterke concentratie strontium- w erken kom en uit Toscane, Vlcenza en
hydroxyde neêrslaan; zwavelzuur doet het Mantua. Voorts komter veelvlechtwerk uit
.

piet z00 volkomen neêrslaan a1s barytzoutenq
in het fltymqt geeftkoolzuurnatrium n0g een
witten nen
erslag.Gips doetde strontiaanzouten
neêrslaan, en de neêrslag is in zoutzuur en

België,terwjl Frankrjk slechtsgrovevoorwerpen vangevlochten strooschjntteleveren.
O0k in Engeland en in Duitsehland bloeit
deze tak van njverheid, en in alle groote

eene oplossing van keukenzout eenigzins op- steden van ons werelddeel vindt men stroolosbaar.De meeate zouten geven aandeblaas- hoedenfabrieken, waar men van gevlochten
buisvlam , sommige o0k aan de alkoholvlam strooken hoeden vervaardigt.

eeneroodekleur.CO dfrefe (8rClg),uit

Stroobloem ,zie Immortelon.
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Strooibiketten noemt men gedrukte afdeeling behoort 0.a.de * op de cJ,1 alre,

briefles,die teraanbeveling van personen of aan kinderen voorgeschreven bj aando ing
belanghebbenden wordenverspreid.Zjdienen der luchtwegen en bereid uit het 100f van
weleens om koopers te lokken voordeze of sommigevarens,zooalsvenushaar(Adianthum
gene handelswaar, maar vooralin den tjd capillusVeneris)enz.

van verkiezingen van leden voor de verschilStrophe noemt men in een gedichteen
lende ligchamen van algemeen bestuur,om bepaald aantalversregels,die in vorm en inde kiezers te bewegen, hunne stem op be- houd een geheeluitmaken; zj is dus iets
paalde personen uit te brengen.
dergeljksalsdestanza (ziealdaar)en wordt

Stroom is de naam van de beweging van
het water in eene bepaalde rigting.In zee

gewoonljk conplet en in de Protestantsche
kerkliederenTersgeheeten.Oorspronkeljkgaf

gpreektmen bjv.van een oostwaartsofvan men den naam van stropkenaan dekoorzangen
een westwaarts trekkenden stroom , en z00- vanhetGriekschedrama,waarinzjinstropken
wel dââr als in rivieren van een sterken en (ûangen)enantotrophen(tegenzangen)werden

zwakken'stroom.T0t hetmeten van de snel- verdeeld.
Strottenhoofd ,zie Keel.
heid van den stroom, die hoofdzakeljk van
de helling van den bodem en van den inhoud
Strousberg (BethelHenry),eenbekwaam
van hetdwarsprofelafhangt,bezigtmenver- fnancier, geboren den zosten October 1823
schillendewerktuigen,zooalshetmolent
jerl4 te Neidenburg in Pruissen,behoorde t0teene
W oltman en de bwi.
g 1u/1 Pitot,doch hunne Israëlietische familie, ZQZZV vertrok op 12naauwkeurigheid laat veelte wenschen over. jarigen leeftjd naar Engeland,waar hj de
Men geeft dien naam voorts aan groote Christeljke godsdienst omhelsde.Hj schreef
rivieren, die zich in zee uitstorten,alsmede er in dagbladen en werd eigenaar van het
aan waterm assa's in zee,w elke zich in eene London Maqazi
ne'' van Sl
tarpe, hetwelk
vaste rigting voortspoeden,zooalsde Aequa- hem aanzienljkevoordeelenopleverde.Tevens
toriaalstroom, de Golfstroom enz.,welkemen was hj werkzaam voor levensverzekeringtrouw ens als groote rivieren in den oceaan maatschappjen.In 1863keerdehjterugnaar

kan aanmerken.Eenestroomversnellinliseene Berljn en vond ergelegenheid,alsvertegen-

plaats in eene rivier, waar deze zlch ver- woordiger van Engelsche huizen,den spoornaatlwt, zoodat d8 stroom door sterker wa- weg van Tilsit naar Insterburg en den O0stt
erdrang sneller wordt.Men syreekt voorts Pruissiscben zuiderspoorweg aan te leggen.
van een electrischen en galvanlsehen stroom Daarop bevordert
le hj v00r eigen rekening

(zie Eleetrieiteit), en men geeft den naam

den aanleg der spoorwegen van Bexljn naar

van ntroomverwisselaar aan een toestel, ge- Görlitz, Van den spoorweq op den regter
schiktom den galvanischen stroom naarwille- oever van de Oder, van dlen naar Posenj
keurom tekeeren,aftebrekenenteherstellen. van den SPOOTWOg van Halle naar Sorau en
Stroop of Diroop is de naam Van eono van Hannover naar Altenbeken,voorts dien

ljvig-vloelbare,zoetsmakendezelfstandigheid, van Brest naar Gralewo,van den Hongaarwelke gebezigd wardt om een zoeten smaak

schen Noordoosterspoorwegenvanspoorwegen

te geven aan sommige spjzen en vooralt0t in Roemenië, t0t eene gezamenljke lengte

hetbakkelzvan koek enz.- Goede keuken- van 400 geogr.mjl
.Daar hethem aan kapistroop is de min ofmeergezuiverdemoerloog taalen credletontbrak t0t hetopleveren van

(melasse),die nahetkristallisérenvanBuiker zulke groote werken,betaaldehj deleveran-

overbljft. Zj is hoofdzakeljk eene waterige ciers met bewjzen van aandeel in de door
oplossing van rietsuiker,voorzoover deze in hem aan teleggenspoorwegen.Hjkochtvoorts
de m oerleog bleef opgelost, van onkristalli- de uitgestrekte heerljkheid Zbirow in Boheseerbaresuikez(eenmengselvangeljkedeelen men,velemjnenenjzersmelterjenenwerdbelevulose en glucose, waarin de rietsuiker schouwd als de man,rdie alles kan koopen''.
onderden invloed derwarmte zich ontleedt), Toen eehterin 1870decouyonsderRoemeenvan extradiefstoFen en van zouten. Deze

sche spoorwegen niet verzllverd w erden,be-

laatste,gewoonljk azjnzuur en zwavelzuur
kalium , chloorkalium en zuur phosphorzuur
ealcium , zjn de oorzaak der laxérende werking van stroop,terwjlhetzoetevan stroop

gon hetkaartenhuiszjnerondernemingen in
te storten. Hj werd in 1875 in Pruissen,
Oostenrjk en Rusland bankbreukigverklaard,
te Moskou in hechtenis genomen, na een

inzonderheid ontstaat door de levulose.Men
heeftvoorts beetwortelstroop,die een onaangenamen smaak bezit;maarn0g veelslechter
dan deze is de aardappelstroop, die in 0ns

meerjarigprocèst0tballingschapveroordeeld,
maarmoestn0g geruimentjdindegevangenis
smachten en keerde in het nalaarvan 1877
terugnaarBerljn.GedurendezjnegevangenVaderland in talrjke fabrieken vervaarâigd schap schreefhj:pDr.Strousberg und sein
wordt.Deze iseenegeelachtigeoplossing van W irken (1876)'',eenemerkwaardige bjdrage

druivensuiker,verkregen door dewerkingvan tot de yeschiedenis van zjn tjd.Het geeft
v'erdund zwavelzuur op aardappelmeel. Daar- getuigenls van ongemeene schranderheid en

enbovenheeftmenn0geenaantalfjnestrooyen, van een voortreFeljkenstjl,maartevensvan
bereid door plantenaftreksels met rietsulker een ondernemingsjver,die aan vermetelheid
te vermengen en zoolang te koken,totdathet qrenst.In1878ei
ndeljkzondhjhetontwerp
mengsel na bekoeling geene kristallen van ln het licht van eene nieuwe,veelomvattende
suiker afzet.Deze stroopen worden doorgaans onderneming,nameljkom Berljndoorkanalen
in degeneeskunde gebruikt.T0tlaatstgemelde

metde Oost- en Noordzee te verbinden.
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'
St- li(B6rnaTd*),eenbeoemdBchilder, Denemarken op diens togte 0r DaitBchland,
:
0
k wel Ll Trefe 46n0r6:6 en Ll Y ve o Frankrdk en EngelaM .W eldra verwierfhj
geheeten en in 1581 te Genua geboren,was de gunst van dien Voat,en zag zieh in 1770

eerstaldaarweG zaam envervolgenstevenetië, 00k belastmet de opvoeding van den Kroonins en benoem d t0tconferentieru ; en voorwaar hj in 1644 overlegd.Hj schilderdein pr
den stjl van Caravagpo vele fresco's en lezer van den Koning en van koningin Castukken in nlieverf.Dezelaatsteonderscheiden rolle M atltilde.Deze laatste, door haren gezich door een levendig coloriet, en vooral maal met onversehilligheid belegend, zag

n hem den man,metwienshulp zj denvan
zjne portretten rnrden zeer geroemd.Men i
vindt kunstgewrochten van zjne hand te haar afkeerigen Deenschen adel zou kunnen

Milaan en te Venetië,- voorts in de muséa vernederen. Nadat Dtr- seeeene betere verte Parjs, Petersburg, Miinchen, Dresden, standhouding tusschen den Koning en de K0sieenen enz.
ningin bewerkt had,wist hj devoormalige
Stn bberg (Friedrich AuguBt),een ver. gunstelingen en ministers van heth0f te ver-

diensteljk Bchrjver,bekend onderden pseu- wjderen,- eerst den graafHolk,diedoor
doniem Armand, werd geboren te Cagsel, Brandt vervangen werd,daarna den verdienzag zich geplaatstop een Amerikaanschkoop- steljken minieter,graaf Bernstorf,en tegen
manskantoor te Bremen,doorkruiste Amerika het einde van 1770 den geheele Raad van
Jaren lang in alle rigtingen,belastte zich State.Nu voerde hj met de Koningin eene
metde diredievan eene Duitsche vereeniging onbeperkte heerschaqpj,terwjl zj zorgde,
in Texas,nam deelaan den 00rl0g in Mexico dat de zwakke Konlng zich nietmet staatsen keerde in 1854 naar Duitschland terug, zaken bemoeide.Erwerd eennieuw ministérie

wMr hj zich in zjne geboortestad bezig gevormd,en Steuennee zelfzagzich in Julj
ho
udt met letterkundigen arbeid.Hj heeft 1771 t0t eerste-minister benoemd.Afwjken;
@*
Zg
ne lotgevallen en ervaringen nedergeleg; van den vroeger gevolgden politieken weg,
in eene reeks van geschriften, welke-het zochtStr-nseeDenemarken tebevrjden van
midden houden tusschen den roman en de den invloed van Ruslan; en het z00 naauw
ethnographische sehets, zioals: pBis in die mogeljk te verbinden met Zweden. In het
W ildnis (1858,4 d1n;Qdedruk,1863)'',- binnenland wildehj,naarhetvoorbeeld van
nSklaverei in Amerika (1862, 3 dln)'',- Frederik 11 van Pruissen# door een verlicht
Amerikanische Jagd- und Reiseabenteuer despotismusnjverheid,welvaartenvrjeont(1858;2de druky18:6)'',- rAn derIndia- wikkeling bevorderen. De fnanciën werden
nergrenze(1859;4dln)'',- en pKarlScharn- op geregelden voet gebragt,de uitgaven inhorst(2dedruk,1872)'.
gekrompen en njverheidenhandelvanhunne
Struensee.Onder dezen naam vermelden boejen bevrjd. Voorts werden inrigtingen
wiJ-:
van onderwjs gesticht,de gestrenge strafK= l A dflr wos Struensee, geboren den wetten verzaebt, de pjnbank afgeschaft en
18den Augustus 1775 teHalle.Hj studeerde alle Kkken van bestuur naar verstandige beP*handelde daarbj eehter
aldaar in de wiskunde en wjsbegeerte en ginselen herzien. H*
werd in 1757 professoraan deridder-académ ie metonberaden jver,zoodathjdebekwaamste
mannen
van
zi
c
h
ver
vreemde. Ook kwetste
te Liegnitz. Hier legde hj zich t0e op de
krjjskunde en schreef:pAnfangsgriinde der hj het volk doordien hj de hem onbekende
Artlllerie(3dedruk 1788)''en rAnfangsgrinde Deensche taalmeer en meerplaats deed ruider Kriegsbaukunst''.Volgensden wenschvan men voor hetDuitsch, zoodat hj vooreen
zgn broeder (zie onder) begafhj zich in dwingeland wer; uitgekreten,vûoral door de
1769 naar Kopenhagen,waar hj debetrak- geesteljkheid.Daarenboven begon zjne beking aanvaarddevan DeenschJustitieraad en trelkking tot d: Koningin zeer verdaeht te

1id der commissie van Finandën.Na den va1
van zjnbroederwerdhj alsPruissischonderdaan donr Fredeeik d6 A opf:opgeëischt,zoodat men hem vrjeljkm oestlaten vertrekken.
Nadat hj geruimen tjd 0!!zjn l
andgoed
Alzenau bj Haynau in Silézie aan de beoefe-

worden,toen deze in 1771 het leven schonk
aan eene dochter.Er verhief zieh tegen hem
e
ene vjandige,yartj,en aan het hoofd van
deze bevond zlch de heerschzuchtige stief-

moedervan Cl
tristiaan FJJ,nameljkJulLana
Agrl ,prinses von 2rll.
:'
rl
J
/7J-Wolfenbûttel,
ning der wetenschappen had gewjd,zag hj gesteund dooreenvjftalaanzienljkemannen,
zieh in 1782 benûemd t0t opper:nanderaad
en diredeurvan den zeehandel,vestigdezich

onder w elke zich de kabinetssecretaris G.J#en de generaalRantzawAsaber.g bevonte Berljn,ontving in 1789,onderbjv
'oeging den.In den nachtvan den 16den pp den17den
van den naam eol Xarlnbach, brieven van Januarj 1872 drongen deze zaâmgezwûxenen
adeldom , werd in 1791 minister van Staat door in het slaapvertrek des Konings en
en chef van de afdeeling voor z
belastingen, dwongen hem t0tde onderteekening van een
en overleed den l7den Odober 1804.
bevelvan inhechtenisneming vandeKoningin,
Jokann Fde#dcA, graafvon Sfrxesz- ,een Dtr-nsee en Brandt.De voorlaatste werd in
broeder van den voorgaande en Deenseh m i- bqejen naar de Citadélgebragt en beschulnister.Hj wer; geboren te Halle den 5den digd van een aanslag op den persoon des
Augustus 1737, studeerde aldaar in de ge- Konings,ten einde dezen t0t troon-afstand te
neeskunde, werd in 1759 stadsgeneesheerte dwingenjvan een misdadigen omgang met de

Altona en in 1768 ljfartsen reisgenootvan Koningin en van magtsoverschrjding. Toen
;en Jeugdgen koning CkrotLa- Fff van hj het tweeiegeieelte ;eraanklagtbeleed,
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beggf zich eene tweede cnmmissie n>r de hnge,stevig, poûten,welke naaktzjn t0t
Koningin nMr Kronborg, om aan deze eene boven de knie en 2 of3 teenen hebben,dergeljkebekenteni:tenntlokken;doch eerat voorts door zwakke vleugelg,die weinig gezûndra men haar mededeelde,dat Str%ensee, sehiktzjn t0tvliegen.T0t haarbehooren in
indien zj dezen een leugenaar noemde,we- de eerste plaats de AfrikMnache en deAmeri-

gen: majegteitgschenniseen smadeljken dood
zou moeten sterven,onderteekende zj met
weerzin de beljdenis harer schuld. HM r
huweljk metden Koningwerd nuontbonden,

kaanschestruisvogel(S.camelusL.
);dezeisde

grootste onder de vogelsen de éénige,welke
slechts 2 teenen heeft aan elken poot. De
buitenste teen mistden nagel. Bjeeneongedw ongen houding verheft zich zjn schedel
ter hoogte van 2 Ned. el.Het mannetleia
paarsachtig zwart van vederen, m et rooden,
naakten hals en met prachtige vleugel- en
staartvederen, die een belangrjk handels-artikelvormen.De hen is eenvoudiggrjsvan
vederen,Devleugelsondersteunen hetligchaam

maar Rtruensee wegens oeene ontzettende,
den d00d verdienende misdaad'' den 6den
Apriltoteen gruwzame teregtstelling veroordeeld.Datzelfde vonnis trofook Brandt.Nadat de Koning die vonnissen bekrachtigdhad,
werden beiden op 4en 28sten April1772 als
slagtoFers van den door hen gekrenkten adel
ter dood gebragt.- Het l0t van Str%ennee bj hetloopen.Destruisvogels leven in troeleverde stof t0t
pen in de w oetreurspelen aan
BtjnenvanAfriM ohaëlzddr en
ka,veelalin geI
Seinrich Zcll:
zelschap van

zebra's.Zj 100-

en voor een r0m an aan Boutr -

week.
A #fcrOttoflpl

Dtruensee,schrj-

vende onder den
pseudoni6m Gm -

#

fcr rom dee.Hj

Z -'
/

werd geboren te
Greifenberg in
Pommeren den
l3den December
1803, studeerde
te Bonn en te

tus;daarna blj-

.-

ven 4 cf5 paren

bjéén,endehen-

N -

nen leggen hare

e
jeren- teng!tale van 30- ln
hetzelfde nestj
enkeleene holte
in den grond.

Berljn inderegten,werdin 1834
regéringsraad te
Coblenz,in 1874
opperregérings-

raad te Berljn,

pen even zoo
snela1shetpaard
en voeden zich
met planten,
vooral metgras.
D e paring heeft
plaatsin Augus-

Dezeejerenzjn
O

N -

en overleed te
Breslau den
Qgstenseptember

- &** w W

> - -

@>

.<'
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.
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-

.* N

De strui:vogel.

x

+*

zeergroot,geelachtig wit en
hebben eene
eenigzins ruwe
schaal. Rondom
het nestw orden

1875. Yan zjne
rom ans noem en
eenigeejerengewj: ,,Rancé (1845, 3 d1n)'',- pDie Egoïs- legd,welke dehaanlateropenbreekt,om erde
ten (1853)''
, - :sDie Belagerung v0n Rhein- kuikens mede te voeden.De haan broedtde:
fels (1850)'', - ,,Herz und W elt (1862,3 nachts,dehenbjdag,enhetbroedenduurt90
dlnl''1- rWogen desLebens(1863,3d1n)'', dagen.De kuikensloapen spoedigrondenv01hlungen eines alten Hernn (1863)'', gendeouders,enmenkanhengemakkeljktam
pErzâ
rGr
âûn und Marquise (1865,4 d1n)'',-- maken.DeZuid-Amerikaanschestruisvogel(8.
70stund Wqst(1865,4 dln)''
,- pArnstein rhea L.
)bewopntdePampa'senisveelkleik1868,3 d1n)''9- pvalerie(1869,4dln)'',- neren nietz0o sierljk van gevedertealsde
XRadora (187% 4d1n)'',qFalkenrode(1870, voorgaande. Zjn kleed is grjs met bruine
4
dln),- rKrieg undFrleden(1872,4d1n)', wolken en vlekken? terwjlhem de fraaje
à'tterim W inde(1873,4d1n)'',- rGën- vleugel-en staartplulmen ontbreken.Hjheeft
rB1
seliese(1873,3dln)''
,- rErlebtundErdacht 3 teenen M n elken voet en leeftvan graan
(1875,Qd1n)'',- çn pldealundW irklichkeit en gras. op Madagascar heeft men bruine

(18S7t5r,ul
1jk,
75,z3iedSe
ln)e's'.tr.

Struisgras,zie AgrostLs.

e
jeren gevûnden,grooter dan die van den
AfrikM ngchen strulgvogel, - en op Nieuw-

Zeeland zjn beenderen ontdekt, welke afStruisvogel (Struthio) is de naam Van komstig zjn van eenestruisvogelsoort,welke
eene vogelfamilie, w elke m et de trapganzen veelgrooter moetgeweestzjn dan de thans
en grielen eene afzonderljke orde,die der bekende sonrten.
Loopers (Curscres) vormen,terwjl anderen Struve.Onderdezennaam vermeldenwj:
hen t0tde Steltloopers(Grallatores)rekenen. Frie&roh &:pr.ç K lâelm zg/rlre, een uitEerstgeneemde Qrde Qn4eraeheidt zich doûr stekend s/rrekuniige, geboren den 154:q
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April1793 teAltona.Hj st
ydeerdeteborpat beweging in Baden stelde hem den Q4ztenMei
letteren daarna ln de sterrekunde, reedgwederop vrjevoeten.Hj bevondzich
e
e
r
s
t
i
n
M
werd er m 1813 observator en in 1820 di- daarna in het hoofdkwartier van Miroslamskl
redeur der sterrewacht te PoelkoWa bj Pe- en nam na het mislukken van den opstan;

tersburg.Hj besteeddezjnekrachten vooral
aan het waarnemen van dubbelsterren en
schreef: robservationes Dorpatenses (18171839,8 dln)'',- pcatalogusnovusstellarum
duplicium (1827)/',- s,stellarum duplidum
mensurae micrometricae (1831h''- en rstellaruna fxarum j imprimis compositarum positionesmediae(1852)''
.Hj bepaaldevoortsde

dewjk naarZwitserland envandaarinApril
1851 naar New.York, waar hj eene pAllgemeine W eltgeschichte (1853- 1860,9 dln;
8ste druk 1866)'' in radicalen geest in het

in de pEtudes d'astronomie stellaire (1847)''.
Hj organiseerde alle Russische observatoria
en bestuurde in 1822- 1852 de groote Russische graadmeting een meridiaanboog omvattend van 25020'!waarvan hj verslag gafin
zjn slArc du clelméridien entrele Dqnube
etla MerGlaciale(1857- 1860,Q dln)',als-

aldaar den zlsten Augustus 1870.Van zjne
overigegeschriftenvermelden wj:rpolitische
Briefe (1846)'',- rGrundziige der Staatswissenschaft(1847- 1848,4 dln)''.- rDasöffentliche RechtdesDeutschen Bundes(1846j

licht zond. In den Noord-Amerikaanschen

burgeroorlog nam hjalsoëcier in een regi-

ment van New-York deel aan de veldtogten
van 1861 en 1862 zaaar keerde in den zonaer
parallaxisvan a Lyrae en gafonderzoekingen van 1863 naar Europa terug,woonde eerst
in het licht pver denbouw van den Melkweg te Coburg en later te W eenen, en overleed

mede eene waterpassing tusschen de Caspische en de Zwarte Zee1 benevensonderscheidene pl
aatsbepalingen ln Siberië en Turkje.
Na eene zware zlekte ill 1858 deedhj af-

2 dln)', - sGeschichte der drei Volkserhebungen in Baden(1849)'',- pDasRevolutionszeitalter (1860; 7de druk 1864)'', esseit und Jenseit des Oceans (1864, 4
oDi
stukkenl'',- pGeschichte der Neuzeit(7de
druk,1864),',- rDiePianzenkost,dieGrundlageeinerneuen W eltanschauung (1869)'',en rDas Seelenleben des Menschen (1869)''.
Zjne echtgenoote,AmalieD..
çJr,die zjn
lief en leed en 00k zjne gevangenis met

eiand van zjne bdrekking ter gunste van
sjn zoon Otto <il&I-,enoverleedtePetersburg den 23sten (llden)November1864.Hj
bezat in hooge mate hettalentvan waarneming,zag zlch t0tstaatsraad in werkeljke voorbeeldige trouw deelde,schreef: pErinnedienst benoemd en werd in den adelstand r
den badischen Freiheitskâmpfen
1
u8
n5
g0
e)
j'aus
opgenomen.- Zjn zoon Otto <ïI&;-,ge- (
en rHistorische Zeitbilder (1850, 3
boren den 7den Mei1819 te Dorpat,waseerst d111)#' en overleed teNew-York in Februarj
tweede astronoom aan desterrewachttePoel- 1862.
kowa, werd toegevoegd aan den Russischen
Struviet (Guaniet), eene delfstof uit de

generalen staf,bestuurde sedert 1862 de ster- klasse der waterhoudende haloïden,vertoont
rewachttePoelkowa,volbragtdesgeljksvele zich in rhombische,fraaihemimorph ontwikbelangrjkewaarnemingenen berekeningenen kelde kristallen,isin verschen toestand geel-

bljft steeds werkzaam aan de Europésche ofbruinachtig,maargaatbj verweering over

graadmeting.
ixl een wit poeder 0n bestaat uit waterGqstav '
px Btrune,eenrepublikeinschvolks- houdend phosphorzuur ammoniakmagnesium

menneren schrjver,geboren in Ljiand den ((NH4)MgPO4+ 6Jg.Men heefthethieren
llden October1805.Hj studeerdeinDuitsch- daargevonden!waarmenscheljkeendierljke
land in de regten en werd daarna secretaris excrementen zlch ophoopten, in rioolen der
van hetOldenburgsch gezantschap te Frank- groote stedey en o0k in guano.
fort aan de Main.Nietlang daarna vestigde
Strychnlne (GIHU:NUOC)isdenaam van
hj zich alsadvocaatte Manheim ,legde zich een alkaloïde, hetwelk met brudne zich bevi
ndt
in de braaknoot van Strya non .l2
met jver toe op de schedelleer en schreef:
XGeschichtederPhrenologie(1843)''enyHand- vomoa, ten bedrage van 0,28-0,50/0, alsbuch der Phrenologie (1845)'';Ook redlgeerde mede m de schors van dien boom en in de
hj het ,,MannheimerJournal,, en werd we. Ignatiusboonen van Stryehnos T-illffi, ten
gensden oppositiegeestvan ditbladmeermalen
t0t gevangenisstraf veroordeeld. In 1846

b
edragevan 1,50/0,in hetslangenhoutvan S.
Colllrlg en in den wortelbastvan S. TIIJJ

stichttehj hetblad:rDerdeutscheZuschauer'' en ill het hieruit bereide pjlgif.Om ze te
en na de Februarj-omwenteling te Parjs verkrjgen,doetmen eene waterige oplossing

(1848) deed hj metSbcker eenepoging tot van braaknotenmetalkoholneêrslaan,en voegt
hj hetuitgedampteen wederopgelosteiltraat
erslag metalde toeleg mislukteenhj nam de vlugtnaar kalkmelk, waarna men den ne-

invoering van de republiek in Baden; doch

Zwitgerland.Een gewapende inval in Baden, kohol t
littrekt, dezen vel'dampt, de brudne
den zlsten Septembermeteenige staatkundige metkouden wjngeestverwjdertendestrychvlugtelingen ondernomen, beantwoordde niet nine door omkristallisatie zuivert.Zj vormt
aan zjne verwachtingen en hjzelfwerd den kleurlooze prisma's,smaaktzeerbitter,eenig-

25sten September,na een gevechtbj Staufen,
gevangen genomen en door deJury te Freiburg den 3osten Maart 1849 wegens poging
t0thoogverraad t0t51/sdejaareenzameopslul-

zinsmetaalachtig,lostmoejeljkop inwater,
alkoholen aether,ietsgemakkeljker in ehloroform en benzol,reageertalkalisch,ontleedt
zich vöörhetsmelten bj 3120C.,isinslechts

ting veroordeeld.T0t hetondergaan dierstraf zeer kleine hoeveelheden vatbaarvoor snblibrG t men hem nnnr Bruchsal,maardevolks- matie ea vormt meestalkristalliaeerbare,zeer

STRYCHNINE- STUART.
bitter smakende zouten.De kleurlooze 0pl0ssing van strychnine in geconcentreer; zwavelzuur wordtmetcenspoorvanchromiumzure
kali paarBblaauw , daarna spoedig rood en
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graven van & ll0z en Bweâan afkomstig,en

eerstgenoemdenmaaktenwegenshethuweljk

van Mattlias zgfxcrf,graafvan Zeu pz,met
M argavetka .Do>.çJJd,eene dochtervan koning

vuilgroen. Zwavelzuur m et een spoor van Hendrik VII van Engeland,desgeljksaansalpeterzuur en metloodsuperoxydegeeftaan spraak op den Engelschen troon. Een zoon
de stryehnine eene donker blaauwe en later uit dit huweljk wasKenry Dlrlley, de geeene paarsroodekleur.Zj iseenederhevigste maalvan M aria Sfvlrfen devadervanJaeob1
vergiften en werkt vooral op de bewegings- van Engeland.Toen later metdienskleinzoon

zenuwen. Kleine hoeveelheden verwekken Jaeob 11 de manneljke 1jn der Stuarts in

reedsstuiptrekkingen,dieverstikkingenalzoo 1688 uitEngeland verdreven was,bejverden
den dood veroorzaken.Totde tegengiften be- zieh deze,de verloren heerschappj te herhooren morphium j blaauwzuur, aconitine, wi
nnen.Vruchtelooze yogingen werden daareurare en ehloraalhydraat.
t0e aangewend door prlns Jaoob .:7#.* #,die
Strychnos L.is dt)naam van een plan- zich Jaeob III noemde en in 1766 overleed,
tengeslacht uit de familie der Strychnaceën. en door zjn oudsten zoon KarelW#lcr#,die
Het omvat boomen en heesters uitde keer- na den slag bj Cul
loden (1746)alsgraafvan
kringslanden. Somtjds klimm en ZP
@@ omhoog Albany in Italië woonde en den 3lsten Jamet okselstandige, wel eens gedoornde ran- nuarj 1788te Romekinderloosoverleed.Zjn
ken en hebben tegenoverstaande,gaafrandige, éénige broeder, Renry Wdpdtfïcf,die in 1747
3- t0t s-nervige bladeren,witte ofgroenach- den cardinaalshoed ontving, woonde te Vetige, we1 eens welriekende bloemen,die in netië,ontving een Jaargeld van hetBritsche

oksel-ofeindstandigebjschermengerangsehikt Hofen overleed den13denJulj 1807teFraszjn,enmeteenxuw omhulselbedekte,één- ttati, nadat hj zjneregten op denBritschen

hokkige, één- of veelzadige bessen. S. zllz troonhad overgedrarenopCarlo.
FZ/
IJIVJI:IV,
nomoa .
5.,een boûm zonderrankenofstekels, koning van Sardinlë Zjne fami
liepapieren
maar met gesteelde, ovale, onbehaarde bla- werden door de Britsche regéring in hetlicht

deren,eindstandigebjschermtrnssenengroote, gegeven (rstuartpapers,1847'').Van de zjbolvormige,meerzadige bessen,groeitih oost- ljnen der familie Stwart leven n0g veleafIndië,vooralop de kustvanCoromandel,ook stammelingen in Schotland,Engeland en Ierop die van Malabar,op Ceylon en in Cochin- land.EenlordDndley zgfvlrfisgehuwdgeweest
China en levertdegeneeskrachtige kraanoogen met Ohristine.r-t
///yf:,eene dochtervanLueien

of braaknoten (zie aldaar).8. TïeVJJ Leseh. fpoocpcrf:(zieonderBonaparte).
(deupasboom)iseeneonvertakteylingerplant O0k behoortt0tditgeslachtClnarles dfvrfj
.

ter dikte van een arm enterlengtevan25- 30
Ned.el;zj klimtin deoorspronkeljkewouden van Java tegen de boomen 0l
en haar
w ortelbastleverteen vreeseijk pjlgt
l,
f.,%*foau-earia zgcFzo-s.,eene zelden voorkomende slin-

lord Stuartde./tlf/zddll/,eenBritschdiplomaatj

gif, cnrare genaam d. 8.'ofcf/rlzzlL.draagt

de gesteldheid van het Pyrenésche Schier-

geborendenzdenlanuarj1779.Hjwaseenzoon
van generaal Charles zgflczfen een kleinzoon
van lord Bwte,den gunsteling van GeorgeIIL

In 1808 werd hj raad van legatie in Spanle
gerplantin Guyana,geeftdesgeljkseen pjl- en verwierfaldaar eene grondige kennis van

e
etbare vruchten ter grootte van kersen,en eiland. In 1810 zag hj zich benoemd t0t
S.cplllzlg Z.,eenesllngerplantinOost-lndië

Britsch gevolmagtigdebj hetVoorloopig Bewind van Portugalen betoonde daarbj zooveel beleid, dat hj in 1812 met het grootkruisvan deBath-ordewerdversierd,terwjl
de Koning van Portugal hem verhief t0t
in Schotland,hetwelk aan dit rjk en aan grande des Rjks met den titelvan markies
Engeland eene reeks van koningen schonk. nan HAI
JOJ en graaf van Machoo. In 1815
Men meent,dathetafstamtvan deEnqelsch- werd hj afgevaardigd naarLodewljk XVIII
Noorsche familie Fitz-Alan, welke zlch in te Gent. Hj vergezelde dezen n=r Parjs,
Schotland vestigde en er reeds in de 12de waar hj onderscheidene Jaren als gevolmageeuw de erfeljke waardigheid van rdkshof- tigd minister doorbragt çn vertrok vervolgens
meester (Steward, vandaar de naam St%art) in die betrekking naar 'gGravenhage.Voorts
verw ierf. W alter & '
?4JrJ trad omstreeks het belastte men hem meteene belangrjke zenJaar 1315 in het huweljk metMajoria,de ding naar Rio de Janeiro,waarhjin 1824
en op de Molukken,levert het slangenhout,
hetwelk tegen den beet der slangen w ordt
aangewend.
Stuart is de naam van een oud geslae,
ht

dochter van den koning van Schotland Robert het verdrag t0t stand bragt, waardoor de
1 W rlce, wier nakomelingen,na hetuitster- zelfstandigheid van Brazilië werd erkend,en
ven der manneljke ljn,erfgenamen werden ging in 1828 wederom als am bassadeur naar

van den troon.Toen alzooDarid11(eenzoon Parjs,terwjlhj tevens metden titelvan
van RobertT)in 1370 overleedzonderman- lord Rothenay t0t pair werd benoemd.Toen
neljke nakomelingen achterte laten,kwam echter in 1830 de W higs aan het bewin;
de zoon van Walter t
gflcrfals Robert11 aan

hetbewindenwerdderhavedegrondleggerdgr
dynastiey welke na den dood van koningln
Eloabetk en Jacob VI (I),den zoon van
M arLa Sflrf, 00k de kroon van Engeland
verkreeg.Van :en zjtak 4er St'
mattszjn de

kwamen, werd hj tyruggeroepen.Eerst in

1841 vertoonde hj zlch wederop hetstaatkundig tooneela1sgezanttePetersburg,waar

hj degoede verstandhouding tusschen Engeland en Rusland zoeht te bevorderen. Het

klimut,
;der Noordsehe hoofdsta; ha4 echter
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een nadeeligen invloed pp zjnegezondheid,
zoodat hj haarin 1844 verliet.Hj overlaed
op zjn landgoed HighcliF in Hampshire den
7den November 1845.
Stuart.Onder dezen naam vermelden wj:
MartinunS/lcrf,eenverdiensteljkgeschiedschrjver, geboren te Rotterdam in 1765.Hj
werd in 1787 Remonstrantsch predikant te
Dokkum , in 1790 te Utrecht en in 1793 te
Amsterdam , en overleed aldaar den 22sten

November1826.Hj beoefendedegeschiedenis
metz00 grootevljt,datde Koning hem t0t
'sLands historieschrjver benoemde.Behalve
leerredenen schreefhj:pHerinneringen uitde
lessen van Fr.J.Galloverdehersenen(1804)'',
- 9,De mens
ch zooals hj voorkomtop den

schen Geographie (zdedruk,1842)''
,- pDie
Gebirgsmasse v0n Davos (1837)'',- pLehrbuch der physikalischen G:qgraphie und Geologie (1844-1847,2 dln)'',- ,,Hauteurs
barométriqueB prises dans le Piémont, en

Valoijeten Savoie(metEsaerm:lderZ'
1lfA,
1843)'',- pEinleitung in das Studium dçy
Physik und ElementederMechanik (1859)''
,
chte derphysikalischen Geographie
pGeschi
derSchweiz(1863)'',- ll
ueberdenUrsprung
derSchweizerSeen (1864)'',- pzurGeologie
derBernerAlpen (1866)'',- rlndex derPetrographie und Stratographie der Schweiz
(1872)M, - en pGneis und Granitder Alpen
(1873)''
. Ook bewerltte hj metEscher f
lo
der Zlf/zde uitmuntende ocarte géologique

bekenden aardbol, afgebeeld door J.Kuyper de la Suisse(zdedruk,1870)''.
'-:
(1806,6 dln)',- plbmeinschegesehiedenis Stuers.Onder dezen naam vermeldenwp
(1811,30 dln;nieuwedruk,1820,20 dln)'', RkbertJosephJeanLambert,ridderde&le#,
b meinsche geschiedenis, verkort door een verdiensteljk Nederlandsch krjgsman,
pl
Y.van Hamelsveld (1806,4 dln)'',- oTafe- geboren te Roermond den 16den November

reelen vandeStaats-omwentelinginFrankrjk 1788.Hj trad alsvrjwilligerin deFransche
(1809, 26 dln)'',- rvaderlandsche Historie gelederen,doorliep alle rangen en vertrok in
van 1752t0t1784(1826,4d1n)''
,- enslaar- 1K 7 als luitenant-kolonel naar Oost-lndië.
boeken van het Koningrjk derNederlanden In 1821werdhj kommandantderMolukken,
maartrok nietderwaarts,omdathg dezebevan 1814 t0t 1822 (1826,10 stukkenl''.
M artinun Cohen Sfxcrf,geboren te '
sGra- trekking verwisselde met die van adjudant
venhage den 23sten Januarj 1824.Hj werd van dey gouverneur-generaal.In 1822 voerde
Remonstrantsch predikant te Zevenhuizen, hj bevbloverdeexpedîtietegen deChinézen
Alkmaa*r,
Utrecht en Rotterdam ,en nam in op Bornéo,- in 1823 herstelde hj de rust
1873 ZP@n ontslag.Van zjnegeschriftenver- op Celébes, en van 1824 t0t 1829 wash/
melden wj: rDe Verloren Zoon (1860)'',- militairkommandanten resident van Padang
len.Van 1831 tot 1838 was
der Evangelische Alliantie en onderhoorighet
(1
f
G8e7d
4e)r
',kbo
-eken rzes maanden in Amerika hj generaa!en kommandantvanhetIndische
eper,woonde vervolgensambteloosteMaas(1874- 1875)'/, benevenstalrjkebjdragen in l
trlcht, en overleed aldaar den l3den April
JMrboeklesen tjdschriften.
John AJc DonallSfxgrf,een vermaardont- 1861.Htjschreef: pDe vestiging en uitbreidekkingsreiziger, geboren in Schotland in

ding der Nederlanders ter westkust van Su-

tra (1849-1850,2 dln)'',- en pAanmer1818.Hj vergezeldein 1844-1846 St-top mâ
eene expeditie in Australië en bezocht in kingen op het werk: Het Ned. 0. 1.leger
1858, door slechts één reisgenootvergezeld, ter westkust van Sumâtra door den Lt.-k01.
Lange (1853)''.
Vidor zlv-qb: Louo & Stwern,een Nedergenoemd werelddeel.In 1859 ondernam hj
tw ee nieuwe ontdekkingsreizen in denom trek landsch kunstkenner, geboren te Maastricht
een groot gedeelte van het zuidw esten van

van het Torrensm eer,deed in 1860 eene p0ging om uithet zuiden van dat land tothet
noorden door te dringen en bereikte in 1861
voor de tw eede maalden 17denbreedtegraad

den zosten.odober 1843. Hj studeerde en
prom oveerde te Leiden in de regten,w asachtervolgens advocaat bj den Hoogen Raad,
secretaris bj decommissie van rjks-adviseurs

(Z.B.).In hetdaaropvolgendeJaarvolbragt
hj een togtdwarsdoorAustraliëenbereikte
denoordkustbjArnhemsland.Hj gafverslag
van zjne ontdekkingen in zjne rExplorationsin Australia (zdedruk,1864)'',en overleed teNottingham Hillden 5denJunj 1866.

in zaken van kunst en referendaris,chef der
afdeeling voor kunsten en wetenschappen aan
het departement van Binnenlandsche Zaken

hoogleeraar in de geologie te Bern. Vooral

van
Sts
childerj'en(1875)''
.
uhlw elszenburg, een Hongaarsch

te 'sGravenhage.Hj schreefvan 1867 t0t

1870 onderscheidene artikelen in dagbladen
Over kunst,kunstgeschiedenis en kunstvoort-

brengselen, vooral 0ok in den slspectltor/',
,en
Studer(Bernhard)e
1 enuitstekendgeoloog, de plfunstkrongk''en den pKlmstbode''
Augustus 1794 te Bi
eindeljk: rDeverhouding dervolksvertegenF
e
b
o
r
e
n
d
e
n
z
l
s
t
e
n
i
r
e
n
m het canton Bern,WaS eerst leeraar aan woordigers t0thunne kiezers(1869)'' - en
hetgymnasium teBern,studeerdevervolgens Beknoptebesehrjving van dekunstvoorwerte Gottingen en te Parjs en werd in 1825 pen,tentoongesteldin hetKoninkljkKabinet
Stuc ofdflccp,zie k
%tukadoovwerk.

wjdde hj zjn tjd en zjn talentaan hetnavorsehen derAlpen,terwjlhj voortsreizen
deed in Italië,Groot-Brittanje en Tyrol.Van
zjne geschriften noemen wj:pBeltrâge zu
einer Monographie der Molasse (1825)'',-

comitaat, door de c.
om itaten Pest, Tolna
Veszprim en lloraorn Omgeven, teltop 751/
,
n geogr. mjl ongeveer 200000 inwoners,
m eestal Hongaren.Het bestaat in het zuiden

Geologie der westlichen Schweizeralpen uiteenegolvendevlakte,terwjlhetnaorden

(1834)''j- pAnfangsgriinde der mathemati- des lands eene bergketen draagt en een ge-
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deel/ vu hetBakony-wnud.De vcornaamste ledematen gaan ligte trekkingen,de handle:

rivier is e: de Donau,welke de oosteljke zjn gebald metnaarbinnen geslagen iuimen
grens vormtvan hetcomitaat.Hetuitgestrekte en de beentjes opgetrokken. Versthrikt.
moeras Sâr Rét is na de aqeiding van het schrejend en steunend ontwaakthetuiteene
water langs het Sarviz-kanaal veel kleiner sluimering.Na winden,eenerjkeljkegroene
gew orden. De voornaamste voartbrengselen of sljmerige ontlasting of na eene braking
zjn er: qraan (vooraltarwe),maïs,uitmun- komtergewoonljk eenigerusten eenealget
enden.wjn, allerlei ooft en tabak, terwjl meene uitwaseming.Deze toestand kan zlch
er de veeteeltongem een bloeit.- Deltoofd- eenige dagen gedurig herhalen, waarbj het
ntad SflAlmeîdzeslve.g (Székes Fehérvâr, in kind gewoonljk koortsachtig is.Destuipen
hetLatjn Albaregia),eeneKoninkljkevrj- vertoonen zich echter00k welbj dekinderen
stad en de zetel van een bisschop, in het in veel heviger vnrm.Dekleinen krjgen in
vereenigingspunt Van den oostenrjkschen wakenden of slapenden toestand een aanval,
Zuider-en den HongaarschenW esterspoorweg die men niet onderscheiden kan van vallende
gelegen,heeftvjfvoorsteden,eenR.Katholiek ziekte.Zj verliezen hetbowustzjn,de lllilû
gymnasium , eene reaalschool, eene handels- wordtstrak,somsbeginnen zj schceltezien
school, een bisschoppeljk seminarium , een ofdeoogapyelsrollen onbestemdinhetrond.
militair ûpvoedingBgestieht, een schouwblug
en omstreeks 24000 inw oners,die zich vooral
bezig hnuden methetvervaardigen vanQanel,
corduaanleier,zeep en messen.Op het voornaamste plein verheft zich hetstandbeeld van

De gelaatspleren worden vertrokken,tandgeknars doetzich hooren en de slikbewegingen

T0t op Ferdinand I werden er de Konlngen

gen. De ademhaling wordt onregelmatig en

zjn onvolledig.Destuipen strekken zich t0t
alle leden uit,waarbj derugspieren toniBch
zjn zamengetrokken, terwjl de ledematen
denHongaarschendichterVörösmarty(vanFg.
g). zich stootende,slaande en draajendebewe-

van Hongarje gekroond en zj verrees,naar kan door kramp van de stemspleet geheelen

men meent, op de plek van hetRomeinsche al ophouden.De bloedsomloop is gestnord en
Floriana.Stlphanus deS'
dlkeverleendehaar het hart trekt zich snel, maar onrythmiseh
het krooningsvoorregt, en na dien tjd was zamen. Stoelgang en urine worden vaak 0nzj de residentie en begraafplaats der Hon- willekeurig ontlast, en de mond wordt wel
gaarsche Koningen,totdatBela IV zjn zetel eens met bloedig schuim bedekt ten gevolge

overbragtnaarOfen.In 1543 vielde stad bj van kwetsing van detong ofvan hetsljmeapitulatie in handen der Turken,doch kwam
in het begin der 17de eeuw nogm aalsin het

vlies. De temperatuur der huid is aan den
romp normaal en aan de ledem aten te laag,

bezitder Keizerljken,die erna korten tjd en degevoeligheidderhuidgeheeloygeheven.
w eder voor de Turken plaats ruimden,om
De duur van zulk een aanvalis eenlgeseconden, hoogstens eenige minuten, waarna de
StuiiM eel (pollen)wordtgevormd inden kinderen verslaptbljvenligqen.De oorzaken
helmknop der planten en is de bevruchtende dezer stuipen zjn gelegen ln de hersenen of
stof,znnderwieruitstroojing op den stamper in een of ander orgaan, datop de hersenen

haar eerst in 1688 te heroveren.

men geene rjpe zaden verwachten kan.Het werkt.Bj zulk een aanval ontdoemen het
(
bet zich veelal voor als een geelpoeder, kind van alle knellende banden en kleederen,
welks korreltjes eigenljk blaasles zjn. Bj besprenkele de borstmetkoud waterom door
ie meeste planten zjn deafzonderljkekor- diepe inademing het gevaar van verBtikkiny
reltlesvrj,doeh bjsommige,bjv.bj eenige afte wenden,en legge zuurdeeg aan de km Orchideën en Asclepiadeën, tot een klomple ten en koudwatercompressen aan het hoofd.
vereenigd. Het korreltle bestaat gewoonl'
dk
Stuipen bj zwangere ofbarende vrouwen
uit een buitenvliesje (euticula externa),een brengen het leven van moeder en kinâ in
binnenvliesle (c. interna) en den inhoud groot gevaar,doch komen niet dikwjls voor.
(fovilla).Het eerste heeftsteeds ééne ofmeer Zelden wordenzj waargenomenvôördezesde
openingen waardoor het binnenvliesle naar maand,doch vertoonen zich meestal bj de
buiten dringt, om de stwifmeelbuoen te vor- verlossing.Devoûrnaamsteverschjnselenzjn:
m en, zoodra het stuifmeel door hetkleverig bew usteloosheid,tonische en clonisehezamenvocht van den stemgel wordt uitgezet.Zie trekkingen der spieren, blaauwzucht,luidey
voorts onder Bevrua ttng.
rogchelende adem haling,schuim op den mon;
Stuifzw am (Lycgperdon bovista), zie en eene radde pols. - Stuipen ten gevolge
.Bon
lst.
'
van loodvergiftiging zjn zeer zeldzaam en
Stuipen (convulsiones, eclampsia) zjn worden slechts opgemerkt bj personen,die
donische spierzamentrekkingen van algemee- reedsgeruimen tjd aan andereverschjnselen
ne
n ofplaatseljken aard,waarbjhetbewust- van loodvergiftiging çeleden hebben.De aan..
ZPn
mju ofmeer wordtopgeheven.Men heeft vallen geljken op d1e van vallende ziekte,
er bj kinderen, bj zwanjere en barende maar herhalen zich vaker en veroorzaken in
vrouw en en bj vergi
ftiging (Insonderheiddoor den ragel den dood door verstikking ofbeloûdwit).Veelvuldig komen zj voorbj ionge roerte.
kinderen. Daarbj slaapt het kind mefhalf Stukadoorwerk (stucco)noemtmen de
geslotene nogen en naar boven qerigte 00g- versierselen:die doormiddelvan natten kalk
appels,terwjlde gelaatspieren zlch zamen- ofgipsaanplafonds,muren,kroonljsten enz.
trekken! zoodat het schjnt te lagchen.De van kamers en huizen worden aangebragt.
aQemhallng is snel en Qnregelmatig,dool'de

Reeds de Grieken bezig4en eene sûnrt van
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Btucco,om gebouwen te bepleisteren,dieniet terug en vestigde zich te 'sGravenhage,waar
van marmer waren oygetrokken, bjv.den hj in hetlaatstvan November 18'i9 overleei.
tempel van Ze%s (Jûp1tel'
) te Olympia.Het Hj schreef: Verleden en tegen&qoordige toe-

eigenljke stukadoorwerk droeg bj deouden standvanheteilandlava(naarhetHoogduitsch,
den naam van palbarium opus'' hoewel Fi- 1841)'/'- pproeveeenerbeschrjvingvanhet
trwviwn het pcoronarium opus''noemt.Vooral gebied van Palembang (1843)',,- pDe landde Romeinen maakten er veel gebruik van bouw tusschen dekeerkringen (naarhetEnen tooiden het met verguldsel en kleuren. gelsch,1845)'',- pReis naarJava en Madura
Vervolgens ging deze kunstverloren en werd (naarhetHoogduitsch,1846)'',- rNatuurljke
eerst in 1300 doorM argaritonewederontdekt. voordeelen van bodem en luchtstreek vanJava
Zj werd.voorts t0t meerdere volkomenheid enz.(1847)''
,- pvlugtigeaanteekeningenop
gebragt door den schilderNannivan Udine, de rBeschouwinpen over Ned.Indi
ë'' door
die in de dagen van Rafaël leefde.O0k de den generaal-maloor baron NahuysvanBurgst
Arabieren verstonden de kunst, daarmede (1847)'',- mKorte beschouwing van eenige
hunne gewelven te bewerken. In Nederland der voornaamste natuurljke voortbrengselen
werd zj eersttegen heteinde der17deeeuw van den Indischen bodem ,methet00g op de
ingevoerd en in de 18de eeuw algemeen in plaatseljke vrjheid en de denkbeelden van
toepassing gebragt.Daarbj ontwikkeldezich kolonisatie op Java (1848)'',- svoorlezing
de smaak.In den jongsten tjd echterisde over den innerljken rjkdom onzer0.1.beterra-cottaversiering haremededingster.- De zittingen, in verband met den oorsprong en
stukadoorgebruiktdefilnsteen blankstegips den aard der zedeljke en maatschappeljke
en kalk,vermebgd meteenig zand.Dezewerdenvroegerweek aangebragtopdeplaats,waar
men de sieraden verlangde en waren weldra
taai en hard genoeg om de vereisehtegedaan-

gesteldheid der bevolking van die gewe8ten
(1849)'/, - rBeschouwing van den toestand
der Indische bevolking, in verband metde

tenaan tenemen,terwjlzjvervolgensmeteen

-

boetseerspatelworden afgewerkt enbeschaafd.
Thans echter worden de versierselen veelal
voorafgegoten en daarna op debepaaldeplaatsen vastgehecht.Ishetstukadoorwerk metde
noodigeom zigtigheid aangebragtengedroogd,
zoo kan hetlang duren.Daartoe behoortein-

belangen van moederlandenkoloniën(1850)''j
ving van metalen en andere
rover de del
mineralogische voortbrengselen in onderschei-

dene deelen der wereld (1851)'',- pBeschouwingen overNederlandsch Indië,in betrekking

tothetReslementqp hetbeleid derregéring

van N.Indlë(1852)'',- rcataloguedescriptlf
des espèces de bois de 1'Archipeldes Indes

deljk o0k hetgipsmarmer,waarmede men Orientales(metqoudbekroondl'',- pBjdrage

zuilen en muren bedekt,w elke daardoor op

t0t kennis en rlgtige beoordeeling van den

echtyarmergeljken.
zedeljken en maatschagpeljken toestand van
Stuler (Friedrich August), een beroemd hetPalembangschegebled (1855)'',- yllandbouwkundige, geboren den 28sten Januarj boek voor den landbouw in N.Indlë enz.
1800 te Muhlhausen in Thiiringen, ontwik- (1863)'',- en rAlgemeene opmerkingen 0m-

kelde zich te Berljn onder de leiding van trent detinmjnen op Bangka (1867)''.
BchLnkel,reisde in 1829 en 1830 in Frankrjk
Sturt (Charles)!een beroemdontdekkingsen Italib' en trad in dienst van den Koning

reiziger in Australlë)werd geboren in Enge-

van Pruissen. Hj leverde o.a. ontwerpen land, wilde in 1827 een meeropsyoren,dat
voor een nieuw raadhuis te Perleberg,voor volgens zjne gissing in het mldden van
den opbouw van hetW interpaleis te Petersburg, voor de kasteelen te Boitzenburg,Basedow , Arendsee en Dalw itz, voor de R.
Katholieke kerk te Rheda.voor het nieuwe

Australië gelegen was,en ontdekte,langsde
M acquarie-rivier reizend, in het begin van

1828 de Darlingrivier. In 1829 vond hj bj
een nieuw en togtdeM urray-rivier.Vergezeld
muséum te Berljn, voorden koepelop den doorPoole,Browneen Stnart,ondernam hj
triomfboog van het Koninkljk slot,voorde in 1844- 1845 eene derdegroote reis,bereikte

Beurs te Frankfort aan de M ain,voor onder- Cooper Creek en drong noordwestwaartsdoor
scheidene kerken te Berljn en tePotsdam , t0t nagenoeg in het midden van het vaste

voor den aanleg der tuinen van Sanssouci, land van Australië.Hj overleed den 16den
voor de v0lt00j'l
'
ng van hetkasteelvan den Junj 1869 te Cheltenham in Engeland,naGroot-hertog te Schwerin,voor hetuniversi- genoeg van het licht zjner oogen beroofd.
teitsgeboua teKönigsberg, voorhetnationaal Hj schreef:rTw0 explorationsinto theintemuse
'um te Stokholm en voor het académie- rior ofSouthern Australia etc.(1833)'',- en
of n exyedi
gebouw te Pest.00k leverde hj een groot Dllarrative(
tion into Central
M ntaldecoratieve teekeningen voo1'gietwerk, Australia 1849,a
2 dln)'.
porseleinen vazen,zilverwerk enz.Hj over- Stuttgart, de hoofd- en residentiestad
leed den 18denMaart1865 teBerljn als0p- van hetkoningrjk W irtemberg,ligtin eene

perbouwraaden lid derogperbouwdirectie.

Sturler (W illem Loulsde),een verdiensteljk schrjver over koloniale aangelegenheden en geboren te Tiel den 15den Junj
1802,vertrqk a1goKcierdergenienaarOostIndië,ontvlng er wegens zjne in den slag
van Palem bang bewezen diensten de Militaire
W illems-orde,keerdealsgepensioneerdmajoor

.

komvormige verbreeding van het Nesenbach-

dal,hetwelk zich 1 Ned.mjlvandaarmet
het Neckardalvereenigt.De stad is van alle
kanten door wjngaarden, tuinen en villa's
om geven en w ordtdoorde 1100 Ned.ellange
Konings- en de hieropvolgende Maria-straat
in de Boven-en Benedenstad verdeeld,welke

laatste de ovale oudstad omvat.Behalve ge-
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noemde straten behooren de Neckar-,Olga-,
Alexander-, Hohenheim-, Uhland-, Göthe-,
Silberburg- en Reinsburgstraten en onder de
pleinen de Planie, het Oude en hetNieuwe
Slotplein, het Dordhea-, Charlotte-, St.Leonhard-,W ilhelms-,Post-,Markt-,Hospitaalen Feuerseeplein t0t de voornaamste. De

glasblazerjen, porselein-, machinen-, chocolade-, suiker-, azjn-en meelfabrieken. O0k

ResidentieBlot,in 1746- 1807 gebouwd envan
binnen m etvelekunstgewrochten versierd,het Oude Slot,op welks voorplein zich het
ruiterstandbeeld van m erltard met den Baard
verheft,- de Hofschouwburg,met4 bronzen
standbeelden van Bra'un, - de Académie,
m et woningen van H0fbeam bten en met de
hoofdwacht, - het W ilhelmspaleis,in 1840

voorphotographie enz.Hetontbreekter niet
aan w issel-en credietbanken en aan verzeke-

bloeit er een uitgebreide handel.Na Leipzig
bekleedt Stuttgart met betrekking t0t den
boekhandel ;en eersten rang in Duitschland;

er zjn nietminderdan 102 boek-en kunstwinkels,veleboekdrukkerjen,lettergieterjen,
merkwaardigstegebouwen zjner:hetNieuwe steendrukkerjen, ateliers voor houtgravure,
ringsmaatschappjen, en spoorwegen verbinden Stuttgartmet de voornaamste steden van

Midden-Europa.W jders zjn erfraajewandelplaatsen,zooals het Park bj hetNieuwe
Sloty de Silberburggarten, de Planie, de
aanleg bj de Seidenstrasze enz. Tusschen

inltaliu nschen stjlopgetrokken,- hetpaleis Stattgart en het naburige Kannstatt ligt de
van den Kroonprins, - hetPpleis der Vertegenwoordiging, het Muséum van beeldende kunst,- deKoningsbouw ,metwinkel8
en metde Beurs,- degebouwen derKonink-

voorstad Berg.- Men ontmoetStuttgart het

en eenige hospitalen en schoolgebauwen.

t0t hoofdstad gekozen van alleW iirtemberq-

eerst in eene oirkonde van het jaar 1229.
Door graaf Eberl
tard de DoorllcFzfke,wienB
nabjgelegen burgt W iirtemberg in 1311 was
ljke bibliotheek, deKanselarj, het verwoest,werd zj in 1320t0tresidentieverPaleisvan Justitie,- hetPostkantoor,- de heven,en door zjne Opvolgers,vooraldoor
Polytechnische school,- hetSpoorwegstation, graaf Ulroh (1436)juitgelegd,verfraaid en
-

Er zjn 9 Luthersche,1Gereformeerde en 2 sche lander. De verplaatsing des residentle
R.Katholieke kerken,onderwelkezicheenige naar Ludwigsburg door Eberkard > #f
:9
zeexfraajebevinden,benevenseenein Moor- (1724) berokkende haar weinig nadeel,doch
schen stjlgebouwde synagoge.Op hetS10t- veel schadeljker was het, dat hertog Karl
plein verheftzich sedert1841 eene gedenkzuil
ter hoogte van 18 Ned.el,meteeneVictoria
gekroond, en op het Schillerplein vindt men
hetdoor Thorwaldsengemodelleerdestandbeeld
van dien dichter.M en heeft voorts in Stuttgart een gym nasium , een reaalgymnasium ,
eene hoogere reaalschool, 3 hoogere burger-

r'
l.:6. in 1764 zich wederom derwu rts begaf

.

en er 10 jaar bleet'
.T0t 1822 had Stuttgart
zjn eigen bestuur,doch na dien tjd zjn de

stad en haargebied metden Neckarkreitsver-

eenigd. Van den 5den tot den 18dea Junj
1849 hield het zoogenaamde Rompparlem ent
erzjne zittingen,en in September1857 had
scholen voor meisjes, eene polytechnische er eene bjeenkomst plaatsvan Aleœander J
school,een njverheids-,handels-,muziek-en van Rusland met Napoleon 111.
Stuurm an noemtmen dengene,diebelast
veeartsenjschool enz. Van belang is er de
Koninkljkeverzamelingvoorkunstenweten- is met de een taak schip Over zeete brengen
Bchap,meteene boekerj van 400000 deelen, naardeplaatszjnerbestemming.OpdeNedervoorts met schilderjen, beeldhouwwerken, landschekoopvaardjvlootheet'
tmen geëxamioudheden,muntenen voorwerpenuitdenatuur. neerde en nietgeëxamineerdestuurlieden.De
Daarenboven heeft men er de verzam eling eersten zl
'
jn in hetbezitvaneendiploma,vôör
van Vaderlandsche oudheden,de schilderjen- 1878 afgegeven doorgemeenteljkeexamencomverzameling der kunstvereeniging, de door- missiën en nadientjd dooreenerjkscommisloopende tentoonstelling, de praeparaten der sie,ingesteldnaaraanleidingvan hetKoninkljk

veeartsenjschool,den dierentuin enz.Van de Besluit van 17 Februarj 1879.Deze commisinrigtingen van weldadigheid noemen wj : sie houdt ieder jaar eenige malen zittingj
het burger-hospitaal,hetarmenhuis,de Olgastichting,hetdiakonessenhuisen eene armeninrigting voor orthopaedie.Stuttgartisdezetel
van de departem enten van algemeen bestuur,
van een hooggeregtshof,van een Evangelisch
consistorie,vaneenR.Katholiekenkerkeraad,
van statistieke en topographische bureaux,

en wèl op verschillende plaatsen, ter afnem ing van examen. De adspirant-stuurlieden

moeten zich bj haren voorzitter aanmelden

met overlegging der geboorte-ade en der 0p-

gave van teqenwoordige woonplaats.Zjmoeten den l8-larigen leeftjd bereikthebben en

eene verklaring inleveren, datzj voldoende
van de directie dermjnen en van onderschei- gezigtsscherpte en kleurenonderscheidingsverdene lagere regtbanken.Met een vrj groot mogen bezitten.H etexam en kan een diplom a

garnizoen telt de gemeente ruim 107000 in- geven voor derde-, tweede-of eerste-stuurwnners, van welke ruim 98000 in de eigen- man v00r de groote vaart en van tweede-of
ljke stad gevestigdzjn.Degemeentebestaat eerste-stuurman voor de kleine vaart. W ie
uit91500 Protestanten,ruim 13000R .Katho- den rang wenscht te verkrjgen van derde-

lieken en 2300 Iraëlieten.De njverheid is er
niet onbelangrjk;vooral heeft men ervele
bierbrouwerjen, verwstoFen-, piano-,harmonium-, meubel-, sigaren- en rjtuigfabrieken,
klokkengieterjen, w0l-en katoenweverjen,
leerloojerjen,papier-enstroohoedenfabrieken,

stuurman voor de grootevaart,moetbewjzen , dat hj minstens tweehonderd dagen
buiten de Nederlandsche zeehavens heeft
gevaren, - van tweede-stuurman voor

die vaart, dat hj minstens één Jaar als

derde-stuurman of in hoogeren rang dienst
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heeft gedaan, - en voor eerste-stuurman klommen en den Landdag verdaagd had,gaf

voor de groote ofkleine vaart,dat hj ge- k%tûve zjne pvertheidigung desStaatsgrunddurende minstens anderhalfJaar in dienstis gesetses''in hetlichten bevorderdede pogin-

uek
gçweest als eerste- of tweede-stuurman op gen van het gemeentebestuur van osnabrdie vaart, waarvoor het diploma verlangd t0t handhaving der bestaande constitutie.Den

wordt,- eindeljk N00r dien van tweedestuurman voordekleinevaart,dathj gedurende minstens tweeJaren buiten Nederlandsche zeehavenB heeft gevaren.A1s bawjzen

zosten Maart1848 aanvaarddehj ondergraaf

Bennégsen de portefeuille van Binnenlandsche
Zaken en vereenigde zieh m etdiensprogram ma,strekkende totopheëng eenerbevoorregte
w orden aangenomen de stukken, afgegeven vertegenwoordiging, t0t hervorming van de
door ambtenaren,metde aan-enafmonstering administratie en van de regtsbedeeling, t0t
belast.Het moetvoortsbltjken,datde helft bevordering van de zelfstandigheid der gevan den boven voorgeschreven diensttjdaan meenten,van de vrjheid derdrukpers,van
boord van een zeilschipisvolbragt.Kennisvan de invoering derregtbanken van gezworenen

nz. Daarentegen was hj afkeerig van de
het stoomwerktuir en van het manoevréren e
van stoomschepen 18daarbjfacultatiefgesteld. vorming van een Klein-Duitschen Bondstaat
Het examengeld bedraagt,naarmate van den onder de leiding van Pruissen,maarjverde
rang, 5 of10 gulden.De adspiranfen moeten voor de regten derkleine Staten en vooraanhunne eigene zeevaartkundigetafelsmedebren- sluiting aanOostenrjk.InOctober1850legd.
e

gen.Dewetenschappeljkezeeman,diea1sstuur- hj zjneportefeuille nederen bleefa1sburgemxn berekendisvoorzjnetaak,moettheo- meester van Osnabriick een uitstekend 1id
retisch enpractischgoedontwikkeldzjn.Men der Vertegenwoordiging,totdat hj in 1864
vraagt van hemxde kennis van debeginselen
derstel-,m eet-ensterrekunde,voorzoover deze

wegens verschil van meening met eenige gemeenteraadsleden o0k afstand deed van het
noodig zjnt0thetaanleeren derverschillende burgemeestersambt. In 1869 aanvaardde hj

methoden t0tlengte-,breedte-entjdsbepaling voor korten tjd het lidmaatschap van den
op zeeen terberekening van deafwjkingen gemeenteraad,en overleedden16denFebruarj
dermagneetnaald,- voortB van dekoers-en 1872.Hj waszeerontevreden overden loop
verheidrekening t0t opmaking van hetgegist der zaken in Duitschland, over de eenheid
bestek,- van de zeekaarten methet kaart- desrjksonderPruissenen overdeannexatie
passen en bestekzetten, - van het groot- van Hannover. Voorts hield hj zich bezig
cirkel-zeilen, van de heerschende winden en met letterkundigen arbeid.Hj gafhetderde
stroomen, vandeseinenenz.W jdersdient deel in het licht van de posnabriickische
hj ervaren te zjn in de behandeling van geschichte(1824)'
/vanMoserenvan de pGegommige instrumenten, zooals het peil- en
azimuth-kompas,de spiegelinstrumenten,den
artiiciélen horizon,den diepzeekoker,- en
in de waarneming van den barometer, den
therm ometer en den hygrom eter. Van prae-

schichte Ojnabriicks aus Urkunden (1826)''

van Frider%ci, en schreef: pDaratellung des
Verh:ltnisses der Stadt Osnabriick zum Stift

(1824)''
, - pGeschichte desHochstiftsOsnabriiek (1853- 1872):',- rW esen und Verfas-

tischen aard zjn daarentegen de kennisvan sung der LandgemeindeninNiedersachsen und
schip en tuig, van het manoevréren onder W estfalen (1851)'', - en puntersuchungen

verschillende om standigheden, van vuren, iiber die Gogerichte in W estfalen und Nieder-

lichten en landmerken,terwjlhjtevensop sachsen (1870)''.
de hoogte m oet w ezen der wetten en verorstylieten. zie Slmeon.
deningen, die op schip,lading en manschap
stymphafiden waren volgens de Griekbetrekking hebben.Eindeljk is kennisvan sche fabelleerroofvogelsm etkoperen vleugels
vreemde talen,vooralvan hetEngelsch,voor en vederen,welke zj o? dewjze van pjl
en
den stuurman van grootbelang.Daarhetbe- konden afschieten.Zj hlelden zich op bj het
houd van een schip en van menschenlevens
in vele gevallen afhangt van de bekwaamheid van den stuurman, Nvordt er zaeer en
zaeer op aangedrongen dat het thans verordende exam en verpligt maoge gesteld Avorden
voor allen, die als zoodanig in dienst willen
treden, - 'twelk echtermoejeljk kan geëischt worden,z00 hetzeevaartkundig onder-

Stymphalisoh Meer in Arabië en werden door

He
'raelh (Hérculés)verjaagd.

Styrax ,zie Storaœ.
Styx, volgens de Grieksche fabelleer de
dochter van Oeeanus en van Tetâyn,was de

nymfderevenzooçenoemderivierindeOnder-

wereld.Zj stond ln blakendegunstbj Z-s
(Jflpiter), dien zj met hare zonen in den
wjsin onsVaderlandnietaanmerkeljkwordt strjd tegen de Titans te hulp snelde. A1s
uitgebreid en verbeterd.
rinéer is de Styx een onderaardsche arm van
Stûve (Johann KarelBertram),een Han- den Oceaan en kronkelt t0t negenmaalt0e
noveraansch stnxtsm an, geboren den 4den door den Tartarus. De Goden zwoeren bj
Maart 1798 te Osnabriick,vestigdezich aldaar de Styx.
in 1820 a1s advocaat,aanvaardde er in 1820
Suabedissen (David Theodor August),
egn?tedeljk ambtenwasBedert1831in vrj- een Duitsch wtjsgelrjgeboren den 14denApril
zmnlgen geest werkzaam op den Landdag.In 1773 te M elsungen ln Neder-llessen,gtudeerde
1832 Khreef hj: pueber die gegenwërtiye teMarburg in de wjsbegeerte en godgeleerdLage des Königreichs Hannover''en werd m heid, was eenigen tj4 als huisonderwjzer
1833 burgemeester van zjne geboorteplaats. Yverkzaa':jWerd gouverneur Van Qen IlroonNadat B nnt Xx#-f in 1837 den troon he- prins van He%en en zag zich in 1822 be-
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noemd t0t hoogleeraar in de wjsbegeerte te
Marburg, waarhj den 14denMei1835overleed.Van zjne geschriften noemen wj:pResultate der philosophischen Forschungen t
'
iber
die Natur des menschlichen Erkentniss v0n
Plato bis Kant (1808)''- pueberdieinnere

MTahrnehmung (1808)'',- pDieBetrachtung
desMenschen (1815- 1818,3 d1n)''
,- pph'
llosophie und Geschichte(1821)/',- en nzur
Einleitung in diePhilosophie (1827)':.
Suada of Snadela, bj de Romeinen de
godin der overreding, werd bj de Grieken
onder den naam van Peitho gehuldigd.M en

zegt, dat Thesenn haar het eerstgoddeljke
eer heeft doen bewjzen tergedachtenis aan
de vereeniging der verspreide bewoners van

Attica. Later werd zj 0ok met Apltrôdite
(Venus)in dezertempelsaangebeden.

Suakin , Roeakin of Raoeakin, eene be-

langrjke havenstad in Nubië, ligt op een

eiland in de Roode Zee en telt met de voor-

stad Kef(D8Jef)omstreeks8000inwoners.Vanhier loopen karavanenwegen naarBerberaan
deNjlen naarKaBsela in Taka.
Suard (JeanBaptisteAntoine),eenFransch
letterkundige,geboren te Besançon den15den
Januarj 1734,begafzich in 1750naarParjs,
waar hj werkzaam was aan een Engelsch
dagblad.D00r:etschrjven van eene pEloge
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in 1464 deeersteinItaliëgedrukteboeken.
Sublect (onderwerp) noemt men in de

redeneerkunde het li1 van een volzin,hetwelk beoordeeld of waarvan iets bepaald

wordt.In eene andere beteekenis issublect
het beschouwend ik,hetbewustzjn,datde
voorstellingen vormt en tegenovergesteld is
aan hetpl-/ecfofhetvoorwerp,datbeschouwd
wordt. Vo0r zoover de mensch zich zelven
beschouwt is hj subject en objecttegeljk.
Het subjectieve in ons staat in verband met
het objectieve buiten ons,en hieruitwordt
de voorstelling der buiten ons aanwezige zaken geboren. Eene subjectiev: beschouwing
heeft eigen gevoel t0t rigtsnoer en eene 0bjectieve beschouwing de zaak zelve,zoodat
de subjedieve beschouwinyen aanmerkeljk
kunnen verschillen. Kant ls de eerste, 4ie
hetonderscheidtusschensubjediefenobjedief
in een duideljk lichtheeftgeplaatst.
Sublim atie is eene scheikundige bewerking,welke dientom vlugtige ligchamen van

niet-vlugtigetescheiden.Zjonderscheidtzich

alleen daardoor van de destillatie, dathaar

yroduct,hetsnblLmaat,vastennietvloeibaar
1s. De toestellen ter sublimatie bestaan uit
een gedeelte, w aarin de ligchamen verhit
w orden, en in een ander gedeelte vah grooteren omvang, waarin de dampen zich ver-

de Montesquieu'', welke door eene académie digten.Somtjds, bjv.bj de berei
diny van
van wetenschappen bekroond werd, kwam calomél, is eene enkele glazen kolf,d1e in
hj met dien geleerdein aanraking,en deze een zandbad verhit wordt, reeds voldoende.
bragt hem in kennis metHolbaen,Helvetius, Het sublimaat hecht zich daarbjaan de b0keynal en madame Geofrin. Eenigen tjd venste wanden van de kolf. In andere ge-

daarna stichttehj metArnamd het plournal vallen, bjv. bj het bereiden van bloem

étranger'' en vervolgens de pGazette litté- van zwavel,bezigt men ketel- ot'blaasvorraire de l'
Europe (1764- 1766)'',terwjl hj mige vaten om te verhitten en rtzim : kamers
ook de werken van Robertson in hetFransch voor hetverdigten derdampen.O0k kan men
vertaalde.In 1772 koos deAcadémie hem t0t somm ige zelfstandigheden, zooals benzoëzuur
lidj doch de keuze werd eerst eenigeJaren en pyrogalluszuur, op eene plaat of schaal
daarna door den Koning bekrachtigd. Voorts leggen, deze verwarmen en de dampen 0pschreefhj:rtzettresdel'anonymede Vaugi- vangen in eene papieren kap, die men er
rard''en redigeerdeachtervolgensde rGazette boven plaatst. Somtjds sublimeert men in
de France'' het rlournal de Paris'' den

een stroom van gas of dam p, zoodat het

Publiciste''en den rlndépendant''.Onderhet sublimérend ligchaam verder voortgesleept
Schrikbewind werd hj in de gevangenis ge- en in een zacht poeder veranderd wordt.
worpen, en na het herkrjgen ztjner vrtjheid Vele sublimaten vorm en vaste koeken,zoo-

nam hj de wjk in den vreemde.Eerstna a1s vermiloen, kwikzilverchlorure, kwikden 18den Brumaire keerde hj in Frankrjk zilverchloride, koolzuur amm onium en salterug en werd te Parjs 1id van de Tweede miak,- andere daarentegen bolletjes,zooals
Klasse van het Instituut en secretaris der bloem van zwavel,- ofkristallen van meerAcadémie.Hj overleedaldaarden zostenJulj dere ofminderegrootte,zooalsbenzoëzuuren
iodium , maar alle onderscheiden zich in den
1817.
Subiaco, het Romeinsche S# laq%enm , regeldoor eene ongemeene zuiverheid.- In
eene stad in de Italiaansche provincie Rome, m eer beperkten zin geeftm en den naam van
aan de Teverone en door bersen omgeven, .wblimaat aan eene verbinding van kwikzilver

prjkt met een triomfboog, ln 1789 door met chloor. Men verkrjgt het door kwik in
paus Pi%.
% VI opgerigt, bezit een kasteelj een stroom vanchloorgasteverhitten,wurbj
overbljfselen van gebouwen uitden tjd van hetmetaalmeteenebleekevlam verbrandt,-

N-o, eenige fabrieken en ruim 7000 inwo- voortsdoorzwavelzuur kw ikoxydeenkeukenners.Zj ismerkwaardig alsdebakermatvan zout in eene retort te verhitten, - en 0ok
de Orde der Benedictjnen. Ook thans nog door kwik in een mengsel van zoutzuur en
vindt men er van de twaalf aldaar verrezen salpeterzuur op te lossen, t0t droogw ordens
kloosters een tw eetaluit de 6de eeuw ,nam e- toe uittedampen en hetoverbljvende tesu1jk Santa Scolasticaen Sacro Speco,metde bliméren.Langs die verschillende wegen ver-

grot,waarin de heilige Benedot%szjn ver- krjgtmen sublimaat,een witkristalljn poebljfhield.In eerstgenoemd kloostervervaar- der,hetwelk bj 2650C.in eene kleurlooze
digden de Duitsehers Rweynheym en Pannartx vloeistof overgaat en bg Q930C.kookt.Subli-
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m% t lost op in water,alkoholen aether.De ven en de plaatsvan ditlaatsteintenemen.wa
teriqe oplossing wordt in het zonnelicht In de wiskunde spreektmen van substitutie,
zoodanlg ontleed, dat hetsublimaatin calo- Wanneer ';0n V00rdezon 0fgenon V0r:; 0en
mél overgaatdoorhetverlies van de helftvan anderen in de plaatsstelt,diedezelfdewaarde
het chloor,die zich met dewaterstofvan het heeft a1s de voorgaande.Zj komtveelalte

watert0tzoutzuurverbindt,terwjlerzuur- pas bj het oplossen van vergeljkingen met
stof gasvormig ontwjkt. Sublimaat is zeer meer dan ééne onbekende.

vergiftig; het beste tegengift is eiwitjwaarSuccade is de in suiker ingelegde schil
mede het eene onoplosbare verbinding aan- eenercitroensoorten dientom eenaangenam en

gaat,wanneerzjinoplossingenelkanderont- geuren smlak tegeven aan velerleigebak.
Successle,zieErfregt.
Subordinatieofondergescltiktheid isinde
Successie-oorlogen zjnzoodanige,welkrjgsdiepst de verpligting van elken krjgs- ke uit twisten over de troonqvolging ontman,zich stipteljk en zondereenigetegen- staan.Zj zjnindegeschiedenislngrootengespraak naarde bevelen van zjne superieuren tale opgeteekend, doch t0t de voornaamste
te gedragen.Zj is alzoo de grondslag der behooren de Spaansche,Poolsche,Oostenrjkkrjgstucht.
scheen Bejersche Saccessie-oorlogen.
Subsidie,oorspronkeljk bjdeRomeinen De Spaannche dffccdddid-oprlo.g werd gevoerd
een legercorps,dat in het gevecht de strj- van 1701 tot1714.Daarmetdenkinderloozen
dende korpen m oest te hulp snellen, iseen Karel11 het Huis Habsbnrg in Spanjeuit-

moeten.

woord?hetwelk thans de meer algemeenebeteekenls heeft van onderstand.In de geschiedeni
sljk
n
ame
vindt men nnb.
nidie-traetaten vermeld,
overeenkomsten omtrent gelden,

waarmede een Stu t zjn bondgenoot ondersteunt in den 00rl0g tegeneengemeenschappeljken vjand. In Engeland geeft men den
naam van subsidie (grants ot'inwilligingen)
o0k aan desommen,welkeJaarljksdoorhet

stierf,was de aandachtderEuropésche diplomatie algemeen op de troonopvolging in dat

Rjk gevestigd.Van driezjden deed men op

grond van het Castiliaansch regt,datde opvolging van vrouwen toeliet,aanspraken gel-

den op den Spaanschen troon.Lodewiik XIF

verlangde dien voorzjn kleinzoon bl
dli
ppe,
den tweeden zoon van den dauphjn,omdat
hjzelf een zoon was der Spaansche infante
Parlement ten behoeve van de land-en zee- Anna ran Otufesrïjk, eene dochtervan PMIèzl:III van Spanje,en omdatzjnegemaDaSgtwordenloegestaan.
ubstitutle (plaatsvervanging) wordtop lin de oudste dochter was van Philipp%s JF
verschillend gebied en in verschillende betee- van Spanje.- KeizerLeopold,desgeljkseen
kenissen gebezigd. Het Romeinsch regtkent kleinzoon van Philippu 1I1 en gemaal van
drie soorten van substitutie,nameljk .
wbsti- M aryaretha 7'
Flere#l ,eenejongeredochtervan
flfio lml
garo , p%pillaris en ql
ga.
ipnpillaris Philippu fF, grondde zjne aanspraak ten
(exemplaris).Deeerstewaseenebeschikking, behoeve van zjn tweeden zoon Xr elhoofdwaarbj de erfater,na een erfgenaam teheb- zakeljk op dengemeenschappeljkenoorsprong
ben genoemd, een ander aanwees voor het van zjn Huisen hetSpaanscheHuis,alsmede
geval,datde benoemde de erfenis nietw ilde op de omstandigheid,dat LodewUk XIV bj
aanvaarden, - de tweede had plaats,wan- zpn huweljk afstand had gedaan van alle
neer een vadereen erfgenaam voor zjn min- regten opSpanle.Daarenbovenwerdaanspraak
derlarig kind benoemde,bjaldien hetvoorhet gemaaktop den troon door den keurprinsJobereiken der meerderlarigheid overleeed, - d&7z I'
erdinand nan ./dïkres, wiens moeder

en de derde was eene verordening van Jluti- M aria dlfolil eene dochterwasvanLeopoldI
slsl.
v,waarbj aan de adscendenten van een en van zjneSpaansche gemalin.Koning Kakrankzinnig kind het regt werd toegekend, rel 11 had dezen Prinstotzjn opvolgerbevoor dat kind een erfgenaam te benoemen, noemd i
n alle Sgaansche gewesten, terwjl

bjaldien hetin dien staatvan krankzinnig- Willem JTT, konlng van Groot-Brittanle en
heid kwam te overljden.Voorts kendehet stadhouderderNederlanden,metLodewqkXIV
Romeinsch regt fdeicommissaire substitutiën.
Immers de Romeinsche wetten verklaarden
vele Personen onbevoegd t0thet aanvaarden
van erfenissen,en om deze te ontduiken,benoemdede eriatereen persoon tot erfgenaam ,
bevoegd en bekwaam t0thet aanvaarden der
erfenis,maarmethetvergoek om dezegeheel

in het Partagetractaat, gesloten op het L00
den llden October 1698,had vastgesteld,dat

of gedeelteljk aan een derden,bepaald aan-

aan

de Oostenrjksche aartshertog Karelhether-

togdom Milaan en Pltilippe #'x#.sJb> Napels,
Sidlië en de Baskische provincie Guipuzcoa
zouden ontvangen; het overig gedeelte der
Spaansche monarchie z0u ten deel vailen

den Bejerschen Keurprins. Toen deze

gewezen persoon ter hand te stellen.M en ge- laatste den 6den Februarj 1699 onverwacht
loofde daarbj M n de goede trouw van den overleed,slotpn bovengenoemdetwee Vorsten
benoemden erfgenaam , weshalve men aan die een nieuw Partagetractraat (2 Maart 1700),

beschikking den naam gafvanpdeieommLs(zie waarbj werd bepaald,dataartshertogKarel

aldaar).- Bd lastgdving betqekentsubstitutie de Spaansche kroon, maarPhâlippwn behalve
hetregtvan den lasthebberom bj verhinde- reeds gem elde landen o0k n0g hethertogdom
ring een ander in zjne plaats te stellen,- Milaan bekomen zou. Daar echter Leopold I
en op het gebied der scheikunde, dateene weigerde,dit verdrag goed tekeuren,rekende
stoft0t eene reedsbestaandeverbinding geko- zich 0ok Lodew#k XIF daardoornietgebonmen is,nm daaruiteen besànddeelteverdrj- den.Aan het H0f teMadrid jverde deKei-
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zerljkegezant,graafHarrael
t,vooraartshert0g Karel, - de Fransche gezant,markies
d'Ràreourt voor Pl
ili
ppe d'Aniou.Laatstgenoemde behaalde eindeljk de overwinning,
wantKarelI1'verhiefdoorzjntestamentvan
2October1700Pl
tilippe(f'
21.
4/01 toterfgcnaam
van de geheele Spaansche M onarchie.Na den
dood van Karel11 (1November1700) nam
Pltilippns V aanstonds het larld in bezit en

433

Lodewj;k Willem ecp.Baden, tegenoverden
maarschalk Villarsstaande,den9denSeptember
1702Landauveroverdenzjntegenstander,die
bjHiiningenoverdeRjntrok,t0tdenterugtogt
gedwongen;maarin 1703 veroverdendeFranschen Breisach en Landatl.Voorts vereenigde
zich den lzden M ei 1703 de K eurvorst van

Betjeren bj Tllttlingen met Villarsen drong
met dezen doorin Tyrol,waarzj Kufstein,

hield reeds den 18den Februarj 1701 zjn in- Hallen Innsbruek in bezit namen.W é1wertoqt in Madrid. Aanvankeljk kwam alleen den zj doorden opstand derTyrolersonder

kelzer Leopold daartegen in verzeten maakte
aanstalten t0t verovering van het hertogdom

M artin S/erzizwer m et groot verlies weder

over de grenzen jejaagd,doch daarde 0n-

Milaan,hoewelhj sleehtsden Keurvorstvan bekwame Oostenrjksche generaalStyrum den
H annover en koning I'rederik 1 van Pruissen zosten 8eptember bj Höchstâdthetonderspit
tot bondgenooten had. Eerst toen in 1701
Fransche troepen een inval deden in de

mûest delven en Augsburg zich den 13den
Deoember overgaf, nam de veldtogt geen
SpaanscEe Nederlanden en de pretendentJa- gunstig einde voor de Verbondene Mggendeob III door Lodewiik XIV a1sKoning van heden.Ook vielin hetbegin van 1704 Passaa

Groot-Brittanje erkend werd,kwam den Tden in handen vandenKeurvorst,terwjldeKeizer
September 1701 tussghen den K eizer,Enge- in Hongarje den opstand van I'
ranzAtzkcczi

land en Nederland eene Triple-alliantie tot moest dempen. Des te voorspoediger was de
stand,waarbj later ook het Duitsehe Rjk aanvang val'l delz veldtogt van 17b1.Nadat
en Portugal zich voegden. D e alliantie was Euyenius (zie aldaar) den Hongaarschen 0pvooral bewerkt door W illem III van Enge- stand beteugeld en del
z Keizer onder het0og
land, en hoewel deze den 19den Maart 1702 gebragt had, dat hetnoodig w as,door eene
overleed en Anna, de dochter van Jacob 11, vereeniging van de Keizerljke, Engelsch-

de teurels van het bewind in handen nam , Hollandsehe en Rjkstroepen dea tegenstand
onderjlng deEngelschepolitiekgeenerleiver- van Bejeren te vea'nietigen en deFranschen

anderlng. Ons Vaderland werd te meer be- uitdit land over deRtjntejagen,trok Marlbodreigd, omdat de stadhouder der Spaansche rofx-g/zj ingevolge dit plan, langs de Neckar
Nederlanden, keurvorst M az Fzzltzgzfz/'! ran Opwaartsen besprak dlln 13denJunjteGrosz-

pek
l
/rdzl,en zjn broeder,dekeurvorstJosepl
t heppach (in hetRemsdalbj W aiblingen)de
naderebjzonderhedenvan hetoorlogsplanmet
Euyeniksen metden markgraat'LodewqkTG!tyenéus
Lodewj;k XIV.Eindeljk stondenbjdenaan- lem van Baden.Hierop begafzich X'
vang van denoorlog00kdehertogenKarelIF , naar de Boven-Rtjnt om er den maarsehalk
Gonzaga van M antua en Victor -4wztK#lfz.:11 Tallard den overtogt te betwisten, m aar
van Savoye aan de zjdevan Frankrjk.
Marlbovoufhendemarkgraat'vereenigdenhunne
De strjd werd in 1701 door den keizerlj- troepen bp de Ulm ,noodzaaktendoorhetverken veldtleer, prins E u-qeniîgs riztl Saroye,in overen dex'verschansingen OpdenSchellenberg
Italië geopend.DeveldheerOverschreed in het bjDonat
zwöfth(2Jultj)den Keurvorstenden
.

Clemens '
tlcx Keulen,door stthitterende beloften
bewogen,bondgenooten waren geworden van

voorjaar bj Roveredo,waar de maarsclalk Franschen generaalM ar.nin t0tden terugtogt
Catinat zjn togtpoogde teverhinderen,langs naar Augsburg,en nadat aan de ééne zjde
nieuw e w egen de Alpenpassen, bezette de

Tallard zich met laatstgenoem de en aan de

vlakte van Verona, versloeg zjn tegenstan- andere zjde Xzf
.
j.
nnius zic'
h met M arlboroltyh
der den gden Julj bjCarpi,- diensopvolger, vereenigd had (terwjlde markgraafvan Baden onbekwamen Villeroi, den lsten Septem- uen Ingolstadtbelegerde),leedden13denAugusber bj Chiari en nam laatstgenoemde den tushetFransch-Bejersehe leger bi
jHöchst:dt
lstenFebruarj 1702 in Cremona bjverrassing (Blenheim) eene beslissende nederlaag en ver-

gevangen.Deze gebeurtenissen hadden t0thet loor om streeks 30000 man;Tallard zelfwerd
sluiten van het Groote Verbond niet weinig gevangen genom en. De Keurvorst m oest nu

bjgedragen. Daarentegen behaalde El
qqeniws de wjk nemen overdeRjn,en een Keizert het beheer
in 1702 en 1703geenebelangrjke voordeelen, ltike stadhouder belastte zich ml;
hoewel hertog Victor ZVItKI/J?Z.M van Savoye in ztjn land.De Fransehen trokkentertlgover
zich in laatstgenoemd jaar bj den Keizer deRjn,en Landat
l(
,1
zanderevestingenvielen
voegde. De Fransche legermagt ielde veel weder in handen derVerbondene M ogendheden.
De
l
oo
p
van
de
n
oorlog in 1705 beantmeer soldaten dan de zjne? en hj wachtte te
vergeefs op de noodige versterkingen uitW ee- woordde niet aan de verwaehtingen, door
nen.Daarenboven wasde llertog nan Vendôme deze grootselxe bedrjven opgewekt, hoewel

een geduehte tegenstander. Een gevecht bj het overljden van Leopold I en de troonsbeLuzzara (15 Augustus 1702) bleef onbeslist. klimming van Joseptb f geenerleiverandering
Aan de Beneden-Rjn echter behaalde de En- in de staatkundige verkouding en den alge-

gelsehe veldheer Jsh,n OAz
yrcAil!,hertog ran m eenen staat van zaken bragten. In Italië
X tzrlltva'?z.gJ,,deoverwinningopdeFranschen, hielden EsyeniIts en Vendôme elkander in
veroverde den 15del,M ei1103Bonnenmaakte balans;aan de Benedtn-lttjn bemagtigdeM arlin September zieh meester van Lim burg en ùprpzw/z w el is waar eenige plaatsen,zooals

andere vestingen.Aan deBoven-Rjnhadprins Luik, Hoei en Tirlemont,maar de najver
XII1.
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derHollandersbolettehem ,zjneveroveringen
voorttezetten,en aan deMidden-Rjnmoest
het Rjksleger terqgtrekken voor Villars.
In Bejeren deed voorts de druk van het
Oostenrjksch bestuur een boerenopstand ont-

ken. Aan de Beneden-Rjn gebeurde niets,

bloedige wjze gedempt werd.Daarop deed
de Keizer de Keurvorsten van Bejeren en
Keulen in den Rjksban en maakte zich gereed,Bejeren te verbrokkelen en hetHuis
Wittelsbaek uitdien Staatteverdrjven.O0k

deRjn terug.Niettemin z0u Lodewbk XIF,

gende Jaar (1706)wasnietminderrampspoedig voordeFranschen.Villeroi,diezjnevaste
yositie bj Leuven verlaten had, werd den
Q3stenMeibj RamilliesdoorM arlbovough ge-

Enyeni'
asden lldenJuljbjOudenaardeoverwonnenwarenenlaatstgenoemdeGent,Brugge,
Rjsselenanderestedenveroverdhad,werden

daar M arlboro%gh wegens diplomatieke zendingen veelal elders toefde. De onbekwame
markgraaf ClnrLstiaan zzrzldf van .pciresldFz
werd echter door Tillars genoodzaaktt0taan

staan, aangevoerd door de studenten Meindl degrenzen van Bejeren terugte trekken,en
en Plinganser, die door de nederlaag der eerst na een geweldig brandschatten in Zwaboeren bj Sendling (25 December) op eene ben en Franken keerden de Franschen over
wiens hulpmiddelen allengs waren uitgeput,
gaarne vrede h6bben gemaakt;maar de 00r10g werd door de Verbondene Mogendheden
voortgezet, en eerst in 1708, tgen de Frande hertogen van A lzlflc en M irandola wer- schen onder Vendômeen den hertog van.
& lrden,alsschuldig aan verraad,in den ban ge- goyne, nadat deze voorwaarts waren gerukt
daan en van hunne landen beroofd.Hetv0l- naar de Nederlanden, door M arlborouglt en

slagenj waarna Brabant, Spaansch Vlaanderen en Henegouwen KarelIII moesten huldigen 6a toen ten gevolge van deze nederlaag Vendôme naar de Nederlarlden geroepen
w erd, bekwam Engeniu.
n de gelegenheid,tlit

eronderhandelingenaangeknoopt,dieechterin

weerwilvan degrooteinschikkeljkheid van
Lodewl
jk XIV, die afstand wilde doen van
al zjne aanspraken op de Spaansche Monarchie,schipbreuk leden 0P de veelverder reikende eischen der Verbondene Mogendhedenj

San Martino (bj Verona)hetdoorden maar- welkevan hem verlangden?dathjdoorFranschalk LA F>ïlIJ& belegerde en door gene- schet
roe?enPltilippwsV ultSpanjez0uverjaraalDann verdedigdeTurjntehulptesnellen gen.InmlddelswasLodewukXITrnadenbloeen na zjne vereeniging metden hertog van digenslagbj Malplaquet(11September1709),
z
gltl
p:
ye de gezamenljke Franschc generaals waar Villars hetonderspitmoestdelven voor
M artin,den hertog van OzIeJp:
. en La Feli!- M açlborougk en Eageniu j genoodzaakt,iede-

-

ladeden TdenSeptembervöôrTurjneenege- ren eisch in tewilligen,daar0ok in Spanle
duchte nederlaag t0e te brengen,zoodat de de OostenrjkschegeneraalStarl
temberg bj A1-

menara (27Julj)en Saragossa (20 Augustus)
de overhand behield en Karelden 28sten 8epmoestenontruimen.O0k in Spanlewasinmid- tember zjn intogt deed in Madrid.Lodewj;k
Fransehen volgens de bepalingen dergenerale
capitulatie van 13 Maart 1707 geheelItalië

dels m et afw isselenden voorspoed Oorlog gevoerd. Reeds in het begin werd door de Engelschen en Nederlanders eene in de haven
van Vigo gelegen Spaansche vloot vernield.
In 1703 voegde zich Pedro 11 van Portugal

X 1F kwam nu met hetaanbod van den E1-

zas,van grensvestingen en vaneenegeldeljke
bjdrage totverdrjving van zjn kleinzoon uit
Spanle; maar nog vöO'rdat de onderhandelingen waren afgeloopen, namen de zaken voor

bj hetGrooteVerbondjenin 1704verscheen den Koning van Frankrjk eengunstigenkeer.
aartshertog Karel in Spanle,terwt
llde En- Niet alleen werd in Engeland, ten gevolge
gelschen (4 Augustus 1704)Gibraltarverover- van het feit,datde hertogin van M arlborowgh
den.Hetgelukte Kareldan 00k,vooraldoor in ongenade wasgevallen bj koningin Antla,
de medewerking van Basset uit Valencia,in hetW higministérievervanren dooreenTory1705 de heerschappj te verwerven over Va- ministériej dat z0o spoedlg mogeljk vrede
lencia,Catalonië en Aragon.Den 25stenJunj wenschte tesluiten;maartevensoverleed 00k
1706 w erd zelfs M adrid door een vereenigd
Engelsch-portugeesch leger onder Gallowayen
Las Aiwc:bezet;doch daarerweinigverband
W aB t
usschen de krjgsverrigtingen der AI0gendheden,z00 hadden deze voordeelen geene
duurzaamheid. Madri
d giny spoedig weder
verloren,en na de overwinnlng vandenmaarschalk Berwick op het Engelsch-portugésche

legerbj Almanza (25 Ayril1707)vielen ook
de zuideltjke gewesten ln handen van PâéIiwpl: V.Ilet land werd op eene gruweljke
w'
jzeverwoestendeoorlog gevoerd meteene
verregaande verbittering, die n0g geprikkeld

den lTden April1711 keizerJosepltI,endaar

nu zjn broeder,depretendentvandenSpaanschen 'troon,alsKarel V1 keizerwerd,vreesden de andere Mogendheden, dat het Huis

Habsburg door devereenigingvan Oostenrjk
metSpanje temagtig zou worden.DeEngelschen knoopten alzoo geheime onderhandelin-

gen aan metLodewi;kX1Tr,terwjldekrjgsbedrjven n0g altjd,maartoch Eaauwerdan
te voren werden voortgezet.Den 8stenOctober
1711 w erden de vredesprelim inairen te Londen onderteekend, en in weerwil van alle
tegenkanting de: Keizers werd den 29sten

werd door den alouden wederzjdschen haat Januarj 1712 het Vredescongrès te Utrecht
geopend. Engeland bekreunde zich aldaar
der Cataloniërs en œ stilianen.
In 1707 bemagtigde generaalDaun Napels; weinig om zjne bondgenooten en al zeer

maar de belegering van Toulon door prins
E %-qenins en de Engelseh-Nederlandsche vloot
onder adm iraalBlto'velm oestden 22stenAugustus) toen ontzet opdaagde,worden Qpgebro-

w einig om Nederland.M arlborongh wasreeds
door graaf Ormond vervangen en deze verleende op verre na niet de noodige ondersteuning, zoodat de maarschalk d6 Filllr:)
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nadathj N fAI--Iemetzjnkorpsjhet- Mantua en Sardinië.Frankrjk behield van
welkdemagazjnenvanMarchiennesbjDenain zjneveroveringen a1le2nLandau,endeKeurbeveiligde,gevangen genomenhad,zichmeester vorsten van Bejeren en Keulen herkregen
maakt van de vestingen Quesnoy, Douai, hunne Staten. Te vergeefs sprong de Keizer
Bouchain enz., waarna de Nederlanden voor

in de bres voor de getrouwe Cataloniërs,die

hem openlajen (Julj 1712).Ook in Spanle zichnietwildenonderwerpenaanPkillippusF ;
was de krjgskans ter gunste der Franschen zjne bemoejingen konden nietbatenyBarcegekeerd sedert Vendôme zich aldaar methet lona werd in September 1714 doorden maaropperbevel had belast. Lord Stanhope werd schalk ran Wdrf
mick veroverd, en de Catalo-

bj Brihuéga den 8sten December met zjn niërs verloren hunne aloude vrjheden en
korps gevangen genomen en Starhemberg bj voorregten.
Villa Viciosa t0tden terugtogt gedwongen (9
In den Spaanschen Successie-oorlog hebben
December 1710), zoodat Karel eerlang niets de Nederlandsche troepen zich onderscheiden

anders overhield dan Catalonië.Na het over- onder de aanvoering van denveldmaarschalk,

ljden van Josepl
t I verliet hj den zisten graaf ran XJ::J:Ibjjde belegering van KeiSeqtember 1711 Barcelona en keerde naar zersweerd (inzonderheid hunne batalons0nDultschland terug. Niettemin bood Catalonië der TG% Dedem en van der Wabe),- voorts
en vooral Bareelona,als hetlaatste Oosten- bi
j die Van Venlo en luuik onder Coeltoovn,
r--ksche bolwerk ill Spanie, n0g lang een - bj dievan Namen onderlaatstgenoemde,
hardnekkigenweerstand?zeifsnadatdeOosten. ondcr de luitenant-generaals Obdam en Fagel,
rjkers ten gevolge der capitulatie van 14 onderden generaal-majoorran Dedem en den
Maart 1713 geheel Spanje ontruimd hadden. kolonel '
ptzzl Pallandtt- bi
j de verovering
Deze door de Franschen behaalde voordeelen van Bonn,desgeljks onder Coel
toorn,- in
werkten voor hen gunstig op deaangeknoopte het gevecht bj Ekeren onder generaal Slanonderhandelingen, en daar Engeland spoed
maakte, zagen 00k de overige M ogendheden

gdsllrg#,waar de kolonelvan lnedoorn,heer
ran Xtxzllezlùvr.g,sneuvelde,- in hetgevecht

.

(metuitzondering van den Keizerenvan bet bj Donauwörth onderden luitenant-generaal
Duitsche Rjk)zich genoodzaakt,den Vrede ran Gpor,- in den slag bjRameliesonder
.vl,van Utrecht(11 April1713)teonderschrjven. O'awerkerk,Slanyenbnrgh envanA àfzclzl'
De vûorwaarden van dezen Vrede waren de in den slag bj Oudenaarden,hetbeleg van
volgende:Philippus F verkrtjgt Spanjemet Ejssel en het gevecht bj Wjnendaalonder
de bezittingen buiten Europa,hetwelk echter Jan Willem Fridp,prins ran OrJ?!#,- in
nimmervereenigd mag worden metFrankrjk. den slag bj Malplaquet onder de bevelhebFrankrlk erkentdetroonopvolging in Enge- bers van Dedem, Veyelin, Wassenaer, van
land en Btaataan ditRjk de landen aan de W elderen, I-a-qel, Pallandt, Gtp.glizl.çc en van

Hudsonsbaai, Newfoundland en Nieuw-schot- Reehteren,alsmedeonderden prinsvan OrJXJ':j

land af. Engeland verkrjgt van Spanje de - bj de belegering van Bouehain onder
gebandhaafd in het bezit zjnerZuid-Ameri- vestin8. Zj hebben alzoo geen gering deel
kaansche landen,- Pruissen verkrjgt een genom en aan dezen oorlog.

vesting Gibraltaren Minorca.Portugalwordj Fayel,- en bj lateregevechten onder GrogedeeltevanGelderen NeufchâtelmetValengin,
Savoye een aantal grensvestingen en het
eiland Sicilië,- Nederland debarriére-vestingen en eçn voordeelig handelsverdrag. Op
die wjze door hunne bondgenooten verlaten,
konden de Keizer en Elb-qeniq.
n niets doen,

De Poolsehe k
s'
t/cceddie-otlrlpot?. Deze duurde
van 1733 t0t1738.NadatAw-qwst'
us 11,koning

van Polen,den lsten Februarj 1733 overledcn
w as, verdeelde zich de Poolsche natie in

twee partden,van welke de magtigste:door
den primas Potocki aangevoerd,den vroeger

vooralo0k omdat ztjtrageljk door de Rjks- xeeds door Karel X I1 van Zweden benoemvorsten werden bjgestaan.DeInaarschalk de den, m aax dof)r Amyust'as ff verdrongen
FïIJlr.
: veroverde den zosten Augustus 1713
Landau, brandschatte de Pfalz en Baden en
veroverde den 16den November Freiburg in

Rtanislaus Leszczynski,- deandere den zoon
van Auynstns 11 t0t koning uitriep. Keizer
Karel VI en keizerin Anna van Rusland
de Breisgau,waarnahj den26stenNoveuaber namen het op voor laatstgenoemde, maar
daaraanvolgende m et Ihçqenius vredesondem Lodewgk XV vanFrankrjk &'oorzjn schoonhandelingenaanknoopteteRastadt.W élmaakte vader Stanislaus. Terwjl nu een Russisch
laatstgenoem de daaraan een einde, omdat leger onder M iinnieh in Polen vielen in verLodew%
jkX1V overdreven eischen deed,maar band m et de Keur-saksisehe troepen van
het gelukte den maarschalk de Ts/ltv,
s,den A uyustas I11 Dantzig belegerde w aar StanisKoning totgematigdheidte bewegen,zoodat laus zich bevond,vereenigde zich Frankrjk
na hernieuw lng deronderhandelingen devrede met Spanjeen Savoyetegen den Keizer;deze
tusschen Frankrjk en den Keizer den iden drie M ogendheden verklaardenhem den oorl0g,
Maart 1714 te Rastadt gesloten werd.Om maar het was haar daarbj niet zoozeer te

00k het Duitsche Rjk in ditvredeverbond doen om de troonopvolging in Spanje,als Om
op te nemen,kwam een congrès t0tstand te de inkrimping der oostenrjkBche magt in
Baden in Aargau, waar den 7den September Italiëen om veroveringenaandeRjn.Daarom
van datJaardevredesbegalingenvan Rastadt werd dan o0k Dantzig niet een: behoorljk
zonderbelangrjke wjziglngen werden onder- doorFrankrjk onderstet
mdpeenekleinevlgtlt,

teekend. Dientengevolge verkreeg de Keizer die in Mei 1734 vöôr de stad verscheen,
de Spaansche Nederlanden, Napels,Milaan, zette er weliswaar eenigetroepen aan land,
28*

436

8UCCESSIE-OORLOGEN.

doch deze 'verden door de Russen zonder kelen scheenvooralgunstig,omdatFrederlk11
moeite verdreven, en nadat Rtanislaws den van Pruissen reeds in 1740, w egens door

zistenJunjvermomd naarKönigsberggevlugt hem geopperde aansyraken op de Silézische
was,moestdestad den 6denJuljcapituléren hertogdom men Liegnltz, Brieg, W ohlau en
en 2 millioen thaler aan Ruslapd ten oler
brengen. Ilaarentegen trokken drie Fransche
lagers naar Lotharingen,de Rjnstreek en
Italië; Kehl,Trier,Phi
lippsbury en Milaan
werden veroverd, Napels en Sicllië door de

Jëgerndorf, den eersten Silézischen Oorlog

geopend en na de overwinning bj Mollwitz
(10 April 1741) het grootste gedeelte van

Silézië veroverd had. Er werd dan 00k den
22sten Mei 1741 een verdrag gesloten door

Spanjaarden bezet. Het Duitsche Rjk was Frankrjk, Spanle en den keurvorst Karel
niet genegen t0t ondersteuning van den aan Hl?
lrecl,
fran .
/eïjerel (hetVerdrag van Nymzich zelven overgelaten Keizer,en 00k prins phenburg),strekkendeom Karelzll
/rec/zft0t
Du
i
t
s
c
h
Ke
i
z
er te verheFen en de OostenEwyenius rJ> Davoye, aan de Rjn tegenover
den hertog ran Wdrf
zl
ick geplaatst,bleefwer- rjksche monarchie te verdeelen.Keurvorst
keloos. D e Keizer zag zich derhalve gedron- A'agltstlts III van Saksen trad t0e t0t dit
gen t0t onderhandelingen,en sloot den 3den verbond. In Augustus 1741 rukten nu Karel
October 1735 metFrankrjk een voorloopigen dlàrdc/zf en Belleisle voorwaarts t0t Linzj
vrede te W eenen, die den 18den November trokken voorts naarBohem en en veroverden
1738 door toetreding der andere belangheb- er,bjgestaan doorAltgwstIbsJfT,den 26sten
bende Mogendheden in een deinitieven vrede Novem ber de stad Praag,w aarKamelA lbrecltt
veranderd werd.Daardoor werd Angnst'asI1I den 19den Decem beralsKoning van Bohemen
Op den troon van Polen bevestigd,en Stanis- werd gekroond. M aar toen laatstgenoemde
lans schadeloos gesteld met Lotharingen en voorts den 24stenJanuarj 1742 teFrankfort
Bar,die na zjn dood (1766)aan Frankrjk aan de M ain als Karel VI1 t0t K eizer ge-

zouden vervallen,terwjlhertogI'
ransx
$'f@Ac- kozen en den 12denFebruarjdaaraanvolgende
n%s rJ> Lotkaringen na den dood van hertog

gekroond werd en tevenseen Spaansch-Napo-

Johan Gaston 4e1 M ediei(1737)in het bezit litaansch leger de Oostenrjkschebezittingen

werd gesteld van Toscane.- NapelsenSicilië i
n Italië(Lombla
rdje,Parma enz.
)aantastte,
w erden door keizer K arel TV a1s secundoge- riep M aria T/
erdàc de Hongaren te hulpj
nituur afgestaan aan den Spaanschen infant die met geestdrift voor hunne Koningin te

d0n carlon en hj verkreeg daarvoorParma wapensnelden.HetOostenrjkscheleger,door
en Piacenza,terwjlde Pragmatieke Sanctie de Hongarenversterkt,zuiverdeonderKherenwerd erkend.Aan het Duitsche Rjk,datbj A'
gller Bohemen van de vjandeljke troepen
dezen vrede Lotharingen verloor, werden de en heroverde Opper-oostenrjk,- voortsbeandere veroverde plaatsen teruggegeven.
magtigde generaal B örenklau den 13den FeDe Oostenrl
jksche t
gll
ctw.
:ïd.oprltw. Deze bruarj Miinchen en was weldra meester van
duurdevan 1740t0t1748.DaarkeizerXarelVI geheel Bejeren.Met Frederik 11 echter,die
geene manneljke nakomelingen had en de tot het Fransch-spaausche verbond nietvormanneljke ljn van het Huis Habsburg in meljk wastoegestreden,slootM aria TFzeredl
Oostenrjk met hem zou uitsterven,spaarde den 28sten Ju1j 1742 den Vrede van Breslau,
hjgeenemoeite,zjnedochterM ariaT/zerddïl waarbj zj afstand deed van Silézië en Glatz.
a1serfgename en troonopvolgster in de landen Ook keurvorst Aw-qlgstws III nam genoegen
zjnermonarchiedoordeoverigeMogendheden in dezen vrede, zoodat de staat van zaken
te doen erkennen,hetgeen doorhetaannemen nietgunstig wasvoordeVerbondeneMogendder Pragmatieke Sanctie geschiedde. Doch heden.W e'1 verdreef de Bejersche generaal
terstond na zjn overljden (20 October1740) Seekendorf in October 1742 deOostenrjkers
deed keurvorst KarelAlbreatvan Wd drezl, weder uit Bejeren, zoodat Karel zllrdcFzf
die de Pragmatieke Sanctie niethad erkend, naarMiinchenk0nterugkeeren,doch hjwerd
zjne aanspraken gelden op detroonopvolging in Junj 1742 door de zegepraalder Oostenin degeheeleOostenrjkschemonarchie,om- rjkers bj Simpach op nieuw verdreven.De
dat hj afstamde van de oudstedochter van m aarschalk Belldsle moest in D ecem ber 1742
Ferdinand 1.Deze toeh zou, naar men be- Praag en geheelBohemen ontruimen,waarna
weerde,bepaald hebben,datnahetoverljden hj afgeroepen werd van het oorlogstooneel.
van de mannelnke erfkenamen in het Huis Erkwam n0g bj,datwegensdedeelneming
H absbwrg de nakomelingen van deze dochter van Frankrjk aan den Engelsch-spaanschen
erfgenamen zouden zjn van den troon.Er Oorlog George 11 van Engeland en op diens
stond echter in de oirkondenietmannelnke, aandringen o0k de Republiek der Vereenigde
maarwettige.Hoewelalzoozjneeischennietig Nederlanden zich met Oostenrjk verbonden
waren,vonden toch Frankrjk,waardemaar- en het zoogenaamde Pragmatieke leger naar
schalk de 2eII:i:I: t0t de heftigste tegenstan- de Beneden-Rjn deden oprukken, hetwelk
dersvan oostenrjk behoorde,en Spanjeaan- den 27sten Junj 1742 aan deFranschdn bj
leiding, de verbindende kracht der Pragma- Dettingen de nederlaag toebragten hen n00dtieke Sanctie in twgfel te trekken,terwjl zaakte,overde Rjn terug tetrekken,waarop
men 00k den Keurvorstvan SaksenenKoning ook Sardinië en Saksen,door Engelsch geld
van Polen,A%gutus I11,overhaalde,zjne overgehaald,zich aandezjdevan Oostenrjk
regfen te doen gelden a1s gemaalder oudste
dochter van keizer Josepl
n1.De gelegenheid

schaarden.W élbemagtigdeecf
zrïfd,maarschalk
van Saksen, aan het hoofd van een Fransch

om de Oostenrjksche monarchiete verbrok- legeronderscheideneplaatsen(Meenen,Yperen
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enz.)in deNederlanden,maardaarentegenviel der ondereljn van hetHuis W éttelsbaù ,op
eeneOostenrjkschearmeeinhetvoorlaarvan grond van eenegeheimeovereenkomstdeljn
1744 onderprinsKarel'
pczzLotltarinyenin den Pfalz-k%nlzbaa,van welkeKarelTheodoorhet
Elzas en in Lotharingen.Tevenswasdeoorlog

hoofd was,aldaar den troon zou beklimmen.

terzeetussehen Frankrjk en Engeland uitge- Daar laatstgenoemde geene wettige nakomebarsten enhadvooreerstgenoem dem ogendheid l
inyen bezat en v00r zjne verregaandevereenrampspoedigenloop.DestrjdinDuitschland kwlsting veelgeldnoodighad,washjbereid
nam echtervoor deVerbondene M ogendheden een verdrag te onderteekenen, volgens heteen gunstiger keer,doordien I'rederik 11,om welk geheelNeder-Bejeren, de heerljkheid
een aanvalvan Oostenrjk te voorkomen,zich Mindelheim , het graafschap Leuchtenberg en
weder met de tegenstanders van Oostenrjk vele andere goederen aan Oostenrjk werden

verbond en in Augustus 1744 een aanvang afgestaan tegen ontvangst van eene aanzienmaakte met den tweeden Silêzischen O0rl0g. ljkes0m gelds.Joseph 11 vestigdezjneaanHj vielmetongemeene snelheid in Bohemen, spraken op datgebied op voorgewendebeleeveroverde Praag, Tabor en Budweis, maar ningen uitvroegeren tjd.NuechtertradI'
rewerddoordenOostenrjkschenveldmaarschalk derik 11 van Pruissen,die deklimmendemagt
Trawn en Karel tltzs Lotharlnyen weder uit van Oostenrjk in Zuid-Duitschland nietgedat gewestverdreven.Niettemin had hj aan doogde,tusschen beiden;daarK arelTâdpdoor
de Bondgenooten gelegenheid gegeven om nietnaarhem luisterde,spoorde hjdiensvervoorwaarts te rukken,zoodat Karelx4lùrdcFzf moedelijken erfgenaam , hertog Karel rJ> de

in 1744 weder zjn intogtdeed in Miinchen.
Daarechter laatstgenoemdeden zostenJanuarj
1745 overleed en zjn zoon Maœimiliaan 11I
bjden VredevanFiissen(22April1745)zjne
aanspraken op Oostenrjk liet varen en dien-

z7
/'
tzlz-ézcdllrïi
c/rezl,ernstig aan,verzet in te

.

dienen tegen dien afstand en verklaarde zich

bereid,hem inhethandhavenvanzjneregten
teondersteunen.TevensdronghjerteW eenen

op aan, dat Joseph de docum enten,w aarop

hj zjneaanspraken vestigde.aaneenonderzoek van den Rjk3dag onderwerpen en t0t
aan dehieropvolgendebeslissing Bejerenontruimen zou.Zjn regtop hetbezitvanNederBrûl
tlzichaandezjdevanoostenrt!kschaarde. Bejeren gronddeJosepkop eenebeleeninguit
Toch bleefde strjd aanhouden;maarnadat del tjd van keizer Myismnnd (1426)en op

tenyevolgedoorMaria T/leredl wederin het
bezltwerd gesteld van Bejeren,z00 wasde
eigenljke oorzaak van den 00r10g vervallen,
dewjl0ok Saksen onderdeleidingvangraaf
tusschen Maria T/leredsc en I'rederik 11 na
herhaalde overwinningen van laatstgenoemde

dat der overige landenOpde bewering,datzg

tem ber 1745 tot Keizer gekozen en den 4den
October a1s Frans I gekroond,als zoodanig
erkende,werd alleen oorlog gevoerd in Italie

delingen,in w eerwilvan de afkeerigheid van
M aria Tlzredl van den oorlog,niet vorder-

gedeelteljk Boheemsche,gedeelteljkRjksleede Vrede van Dresden (25 December 1745) nen waren.EenenanderwerdûpdenRjksdag
gesloten wasj waarbj de Keizerin nogmaals opgoedegrondenbetwist.Tegeljkertjddeden
atbtand deed van Silézië,terwjlFrederik 11 ook Saksen enMecklenburgaansprakengelden
haren gemaalFrans z
$'
/@At
zllI.
:,den13denSep- opgedeelten van Bejeren.Daardeonderhanden,deed Frederik 11 in 1778 zjnetroepen
en aan de Rjn.De maarschalk van Saksen oprukkennaarBohem en,waaronderbevelvan
veroverëenazjneoverwinningenbjFontenoy, Laudon en Z'
asoy Oostenrjksche troepen op

Raucoux en Lafeld (1745- 1747)de Oosten- de grenzen van Saksen en Silézië vereenigd

rjksche Nederlanden en bedreigde de Repu- w aren. Men bepaalde zich evenwelt0ttroe-

bliek door de bem agtiging der vestingen Ber- penbewegingen en nietsbeduidende schermutgen-op-zoom en M aastricht.In Italië had het seli
ngen,daar geene van beide jartjen lust
Keizerljke leger voorspoed,maar een aanval had,een veldslag tew agen4dewlntermaakte
op Provence mislukte.Daar de Mogendheden dan o0k aan het spiegelgevecht een einde,
echter m eerendeels den oorlog m oede waren daar de Pruissische troepen, om beter veren Rusland,doorEngelsch geldomgekocht,de zorgd te zjn,naarSiléziëterugtrokken.Kaeel
zjde van Oostenrjk koos en een Russisch 7'Ae/#t?@r bleefwerkeloos,eensdeels uitvrees
hulpleger door D uitschland deed oprukken voor de overmagt van Oostenrjk,anderdeels

naar de Rjn,openbaarde ook Frankrjk vre- uitonverschilligheid voorhetbelang van zjne
dellevende gezindheden, en er kw am in de

agnatische erfgenamen en uittoegenegenheid

lente van 1748 te Aken een Congrès bjeen, jegens zjne talrjke onwettige klnderen,die
dat den Vrede van Aken (18 October 1748) hj door eene overeenkomst metOostenrjk
tot stand bragt, waarbj alles in den vroege- met rjke schenkingen dacht te begiftigen.
ren toestand bleef,behalve dat M aria The- Eindeljk kwam doortusschenkomstvanRusresla aan den Spaanschen prins Philèpns land en Frankrjk en vooraldoordebemoeiParma, Piacenza en Guastaila en aan den Jingen van M aria T/lerddïldeVredevan TeKoning van Sardinië een gedeelte van Milaan schen (13 Mei1770)totstand,waarbj 00safstond.
tenrjk een gewestaan da Inn (Innviertel)
De Bel
jersel
te z
skcc:d.
sl-oorlop.Dezeduurde met Braunau en Schërding verkreeg, maar
van 1778- 1779. Om zich se.
hadelooste stel- daarbj afstand deed van alle aanspraak op
1en voor hetverliesvan Silézië,pklogdekeizer andere Bejersche landen, aan Pruissen de

Joseplt 11 zieh meester te maken van een ge- erfopvolging in de markgraafschappen Ansdeelte van Bejeren.De gelegenheid scheen bach en Baireuth werd toegekendy ûe aanhiertoe gunstig in 1778jtoen,nahetuitsterven spraken van Saksen met 6 millioen gulden
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werden afgekocht, en Mecklenburg in plaats wapen vele verbeteringen in en zag zichreeds

van het landgraafschap Leuchtenberg hetpri- in 1789 bevorderd tot generaal-maloor. In
vilegie pde n0n appellando'' verwierf. Een

1789 en 1790 streed hj in Finland,waarhj
nâspelvan dezen 00rl0g wasdelater(1785) door een Zweedschen kogel werd gewondj
door Joneph11 aangewendepoging,Bejeren behoordede volgendedrieJaren t0thetleger
teruilen tegen deOostenrjkscheNederlanden. aan de Dwina en werd in 1793 bolaBtmetde

O0k hiertoe z0u Karel FFzeofopr zich hebben herstelling der vestingen in Polen.00k ont-

laten vinden; maar 0ok ditmaal verjdelde wierp hj hetCatharina.
kanaal,waardonrde
Frederik 11 door hetprotestvan hertog Kard

W itte Zee met de Caspische Zee verbonden

1lJsde P/klz.zfzzàr#ckep te ondersteunen dat
voornemen en stichtte in 1775 den Duitschen
Vorstenbond, om aan dergeljke ont#verpen
voor goed een einde te maken.
Suchet (LouisGabriel),hertog van 2!ùlfera,een Fransch maarschalk en pair,geboren den zden Maart 1770 te Lyon, trad in
1792a1svrjwilligerin dienstbjde nationale

werdenhadhetopzirtoverdenaanlegdaarvan.
In 1797werd hj lultenant-generaalenin 1799
generaal en-chef. Hj nam deel aan den

merkwaardigen 00rl0g van 1805, zag zich
daarna belast meteene zending naar Pruissen
en was in 1808 en 1809 kwartiermeester-ge-

neraal bj het Russische lejer in Zweedsch

Finland. Hier bestlmrde bg het beleg van
garde,streed in 1791 en 1794 in Italië onder Sweaborg, dat hj door eene krjgsligt be-

Laharpe,werdin1797briqade-generaal,voerde magtigde.Van 1809 t0t1811washjambagsain 1798-1799 bevelàlsdlvisie-yeneraal,eerst deur in Zweden en vervolgensin Frankrjk?
in Zwitserland, daarna in Itallë,verdedigde en gedurende den 00rl0g van 1813 bevondhj

hier metongemeene volharding de Riviéra di zich in het gevolg van den Kroonprins van
Ponente, vocht in April 1800 in de kloven Zweden en woonde de veldslagen van Leipzig

van deApennjnen,bj Settepanien San Gia- enDennewitzbj.Nahetsluitenvandenvrede
como, trok eerst voor de overmagtvan ge- werd hj weder gezant bj het Zweedsche
neraal Melasden lzden Meiover deVarterug
en bezette Genua weder op den zzsten Juni
j.
Na den Vrede van Luneville (1801)werdhj
t0tinspedeur-generaalderinfanteriebenoemd,

Hof, en overleed in die betrekking op den

10denJanuartl1836.Zjneverdiensten zag hj

beloond met ridderorden en eereteekenen,en
keizer Aleœander verhief hem in 181: t0t

en in 1804voerde hj bevelovereenedivisie baron en eeniqejaren latert0tgraaf.Hjwas
ill het leger van Boulogne.In de veldtogten zeer bedreven ln depenningkunde,alsmedein
van 1805- 1807 onderscheidde hj zich onder de geschiedenis der letteren en hield brief-

hetopperbevelvan Lannes,en na den Vrede

wisseling m et de voornaam ste bibliographen

van Europa.Zjn merkwaardig muntkabinet
gaf hj ten geschenke aan de .
icadémie van
W etenschappen te Petersburg.Hj bezateen
uitgezocht kabinet van schilderjen,en zjne
uitgebreide boekerj bevatte vele prachtwerchite en Lerida,en veroverdeTortosaenTar- ken,zeldzaam heden en handschriften.
ragona, waardoor hj den maarschalksstaf Suckow tAlbert vrjheer von), minister
verkreeg.In 1812bragthjBlakebjSagunto van Oorlog in W irtemberg en geboren te
van Tilsit kommandeerde htlhet5dekorpsin
Silézië en bragt hettegen heteinde van 1808
naar Spanje.Na den va1van Saragossaaan.
vaardde hj in April1809 hetbeveloverhet
legerin Aragon,zegepraalde bj Mavia,Be1-

denederlaagt0eenveroverdeValencia,waarna Ludwigsburg den13denDecember1828,werd
hem de titelvan hertog werd toegekend.Na- in 1848 lultenant der artillerie, en bevond

dat hj in het begin van 1814 overde Pyreneeën was teruggetrokken,onderwierp hj
zich in zjn hoofdkwartier Narbonneden 14den
Aprilaan hetgezag van Lodewj;k X V11I en

zichin 1866 alsmajoorin debetrekkingvan
militairgevolmagtigde in hetBejerschehoofd-

den terugkeervan Napoleonbelasttet
iezehem

van Oorlog von Yc.gler, voorts kolonel en
kwartiermeester-generaal, in Maart 1870 als

sloot een wapenstilstand met W ellznqton.Na

m ethetopperbeveloverhetAlpenleger,w aarna

hj den 14denJunjin Savoyevicl,maardoor
de Oostenrjkers teruggeworpen werd.Bj de
Restauratie verloor hj de waardigheid van
pair, doch herkreeg haar in 1819.Hj overleedden 3den Januarj 1826,en teLyon verrees een gedenkteeken te zl-ner eere.Zjne

kwartier, nam deelaan de onderhandelingen
over den w apenstilstand en dell vrede met

Pruissen, werd adludant van den minister

generaal-majoorchefvanhetdepartementvan
O0rl0g, en maakte zich door de organisatie

derW i
l
'rtembergschedivisiezeerverdiensteljk.
Eerlang zag hj zich dan 0ok bevorderd t0t
luitenant-generaalen minister van 00rl0g,in

welke betrekking hj zich meermalen naar

Mémoires sur les campagnesen Espagne de- het Pruissische hoofdkwartier in Frankrjk
de militaire conventie met
puis 1808 jusqu'
en 1814 (zdedruk,1834,2 begaf, waar
dlnl''zjn éoor SaLnt-Cyr-Nv-çle.v in het licht Pruis8en hielphjsluiten.Hj ontving eened0gegeven
tatie van 300000 mark,nam in 1874 zjn

sucftelen (Jan Pieter,graafvan),de ontslag en woontin den laatsten tjd teBatelgvan eenaanzianljk Nederlandschgeslacht den-Baden.Hj sehreef:rW 0 Siiddeutschland
en geboren te Grave in Noord-Brabant den Schi
itz fiirsein Dasein indet(1869)''
.
zden Augustus 1751, genoot eene zorgvuldige
Sùderm anland of Södermanland, zie
opvoeding, zag zich geplaatst als oëcier bj Nyköplng.
de genie en w erd in 1783 luitenant.kolonel.
Sudeten is de aardrjkskund.lge naam van
In datJaar ging hj over in Russischedienst, een aantal bergketens en berggroepen, die
werd er in 1786 kolonel,voerdeerbj dat in gedaante en geognostische gesteldhei; aan-
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merkeljk verschillen en van deElbeinzuid- zich geheel aan deletterkundete wjden en
oosteljke rigting zich uitstrekken totaan de hj werd met Corboredevadervan den zeelaagte, w elke de Duitsche bergstreek van de roman in Frankrjk,vooraldoor zi
ln pplick
Carpathen scheidt.De.
lengte der Sudeten be- et Pl
ock (1831)'', 7Atar Gull(1831)''draagt 340 en de breedte 60- 90Ned.mjl. Le Salamandre(1832),,- en rLa vigie de
D e koepels en kamm en verheFen zich gedeel- Koatven (1833)''.Nadat hj eene reeks van
teljk boven de bovenste grenzen van den dergeljke werken, alsmede eene pHistoire
na
aldboomengordel(1230 Ned.el)en hebben de la marine française sous Louis XIV
met betrekklng t0t den vorm der toppen en (1835-1837,5 dln;2de druk,1844,4 dln)
dalzoomenjalsm ede t0tdien van den planten- had ter perse gelegd!bepaaldehj zich eerst
groeieen Alpenkarakter,terwjldeheuvelsj bj den geschiedkundlgen roman en leverde:
die zich aan hun voet uitstrekken,goed be- DCécil
e (1835)''.- nLemarquisdeLétorières
,en
bouwd zjn.Het zuideljkste en grootstege- (1839)''- en rleanCavalipr(1840,4dln)''
deelte is het Moravisch-silézisch pGesenke'', daarna bj den zedekundigen roman,terwjl
00k in meer bepaalden zin Sudeten genaamd, hj grootbehagen vond in hetschilderen van
met den Altvater (1492 Ned.elhoog).Van onzedeljlIe karakters,o.a.in de beruchte
dezen berg loopen straalsgewjsverschillende Mystères de Paris (1842- 1843, 10 dIn)''
.
bergketens uit.De noordeljkeuitloopersbe- W egeus den verbazingwekkenden opgang van
reiken in den Bischofskuppe eene hoogtevan ditbpek,schreefhjnudesocialeromans:pLe
886 N ed. e1. In het ncardw esten loopt eene #
Juiferrant(1845,10dln)'',- rMartin,l'enfant
dwarsketennoordoostwaarts,nameljk deHuns- trouvé (1846, 12 dln)'',- nlues sept péchés
riickenj die over een korten afstand eene capitaux (1847- 1849,16 dln)''
,- pLesmyshoogte bezit van 1000 N ed. el. Noordw est- tôres du peuple (1849,17dln)'',- rMissMary
waarts loopt voorts het Reichensteiner Ge- (1850)'', - pFerdinand Duplessis (1851,6
bergtemetden Jauersberg(882Ned.elhoog). dln)'',- eil nLa famille JouFroy (1854, 7
Naar het zuidwesten strekt langs de grenzen dln)'
'.Hj werd doordedemocratisch-socialisvan Silézië en Bohemen het Glatzer Sneeuw- tische partj te Parjs afgevaardigd naar de
gebergte zich uit met den Grooten Schnee- W etgevendeVergadering,waarhj zichbjde
rgpartj voegde,maarzagzich ten gevolqe
berg (1417 Ned.el hoog) en den Kleinen Be
Schneeberg (1315 Ned.elh00g).Inhetzuiden der Decembergebeurtenissen van 1851 ult
van het graafschap Glatz heeft men het Frankrjl
tgeballnen.Hj vertrok naarPiémont
Habelschwerdter Gebergte met den Heidel- en overleed te Annécy den 34e:7 Augustus
berg (932 Ned.elh00q), en vanhier,door 1857.00kheefthj a1stooneeldichterstukken
hetdalderErlitz geschelden,loopthetAdler. geleverd voor de boulevardsthéaters, doch
gebergtemetden Desdlnaerkuppe(1111Ned. zonder grooten bjvalte vinden.Metbetrekel hoog) en de Hohe Mense (1088 Ned.el king tot fantasie, vinding en verhaaltrant
hoog). Verder noordwaarts heeft men den wordt hj door weinigen zjnerlandgenooten
Grooten en Kleinen Heuscheuer (921 en 877 geëvenaard.Hj weet op de verbeeldingvan
Ned.el hoog)en verdernaarhetnoordwesten zjne lezerstewerken enhoudthen metzjne
het Adersbacher Gebergte (780 Ned.elhoog). vaak al te realistische tafereelen t0theteinde
Voorts vetrjsterhetEulengebergte metden t0e geboeid.
Hohen Eule (999 Ned.elhoog),hetSchweid- Suerm an. onder dezen naam vermelnitzer gebergte met den Heidelberg (951 den wj:
Ned.elhoog)en Spitzberg (876 Ned.eihoog) Bernardus Frllcïdt'v.vSuerman,eenverdienen het Katzbacher Gebergte.Voortsnoem en steltlk Nederlandsch geneeskl
tndige,geboren
wj nog den SchmiedebergerKamm metden te Haarlem den 4den October 1783.Hj legde
Forstberg (982 Ned.elhoog)en den Lands- zich reeds vroeg met jver toe op de heelhuter Kamm metden Friesenstein (800 Ned. kunde,w asalsleerling vandenHaarlem schen
el h00g). W aar het Rabengebergte en de heelmeester Perez bj de landing van het
Schmiedeberger Kamm zich vereenigen, be- i
Eng
elt
seh
-Ru
sisct
he
leagre
rm(t
1j
7d
9e
9l
)
n he
al
stos
en
e Ha
le
jkwerkzaam
'

opgerigte
gint het Renzengebergte (zie aldaar) of het
eigenljke hooggebergte van deze keten.Het hospitaal, studeerde eerst te Lingen,daarna
einde van dit bergstelselisop hetgebied van te Utrecht en aanvaardde na zpne promoBohemen de groep der Jeschken (1013 Ned. tie het hoogleeraarsambt te Harderwjk.Na
de oybef
elh0og).
hng der Académie aldaar (1812)
Sue (Eugène),eenFranschromanschrjver, Zag hj zich zonderzjnevoorkennisbenoemd
geboren te Parjsden lodenDecember1804, t0t vrederegfer te Apeldoorn en geneesheer
nam in 1823 als oë cier van gezondheid deel aldaar,dochhj bleefteHarderwjk gevestigd
aan den veldtogtin Spanje,volbragtdaarop totdat htJ in 1815 geroepen werd t0t het

onderscheidene reizen naarAmerika en W est- hoogleeraarsambt te Utreoht. Eerst in 1853
Indië,bezocht in 1827 Griekenland en was werd hj emeritus, en overleed den llden
bruarl
j1862.Behalve onderscheidene porategenwoordiq bj den slagvan Navarino.Ver- Fe
volgens verllet hj de militaire dienst, om tiones'' gafhj in 1832 pRaadgevingen aan

zich bj de schilderkunst te bepalen,maar
gafopaandringen van zjnevrienden den r0man:rlfernock lepirate(1830)/'in hetlicht.
Het gunstiy ollthaal,hetwelk aan dit boek
te beurt vlel,wasoorzaak van zjn besluit,

mjnemedeburgersbj hetnaderenderchölera

asiatica''in hetlicht.
Aleœander Qharles Gli!IJl- A erman, een
uitstekend genees- en wis-en natuurkundige

en een zoon van den voorgaanie.Hj wero
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geboren in 1809.Alsstudentte Utrechtver- Pyreneeën en verspreidden zich onder Reaila
wierf hj in 1830 de gouden medaille door over Lusitanië en Baetica.Reohéar,de zoon
het beantwoorden eener sterrekundige prjs- van Reehila,verloorin456tegen Theoderik11,
vraag.Nadat hj in 1835 in de geneeskunde koning der W est-Gothen, den slag 'en het
en in 1836 in de w is- en natuurkunda was leven,en zjn opvolgerRemismnnd werddoor
gepromoveerd, zag hj zich in 1839 benoemd Enrielt genoodzaakt, de souvereiniteit der
t0t hoogleeraar in de geneeskunde aan de W est-Gothen te erkennen.Koning Tlteodemir
Utrechtschehoogeschool.Hjwerdopgenomen ging van het Arianismus t0t hetR.Katholionder de leden van hetProvinciaalUtrechtsch cismus over, en in 585 werd het rjk der

Genpotschap en deed doorzi
jneongemeenebe- Suéven ingeljfd in datderW est-Gothen.In

kwaamheid groote verwacfltingen koesterne Duitschland is de naam der Suéven behouden
van zjne werkzaamheid,toen hj den 13den
Februarj 1840 overleed.
Suetonius, eigenljk Cg)'
us Z
SYJJ/Z
JI,
:
Tranqwill'
tts,eenRomeinseh geschiedsehrjver,
leefde omstreeks 70- 140 na Chr., wjdde
zich te Rome aan de studie der taalkunde en
welsprekendheid,trad vervolgensalsredenaar
op, zag zich onder Hadrianlu t0t magister
epistolarum benoemd, maar verloor deze be-

gebleveu in dien der Zwaben.
SuézN eene stad in Beneden-Egypte,aan

het noordeljk uiteinde van de Roode Zee,
welke hier de Golfvan Suéz vormt,en aan
hetSuézkanaal,was vöör eeuwen eenebloei-

Jende koopstad,maargeràakte na deontdekking van den zeeweg naar Oost-lndië in verval. Vöôr den aanleg van hetnaar hapr ge-

noemde kanaal was zj een vlek met 1500
trekking,en bepaalde zich daarnabjgeschied- inwoners, die thans echter tot 12000 zjn
kundigen arbeid.Hj schreef.
in 120 denage- aangegroeid. Toch is zj slechtseeneplaats
noeg volkomen bewaard gebleven levensye- van doorvoer, terwjl 4e handel meer zjn
schledenissen der twaalf keizers van Jwl%1u zetel heeft te Alexandrië en Po1
*t Saïd.O0k
Caesar t0t Dométian'
us, die in éenvoudigen, is Suéz heteindstation van den spoorweg van

duideljken verhaaltrant eene menigte merk- Alexandrië naar Caïro.Bezienswaardig zjn
waardige bjzonderheden bevatten.Daarenbo- er de sluizen van het uit de Njlderwaarts
ven bezitten wj gedeelten van zjn geschrift: geleide zoetwater-kanaal. Een djk ter lengte

rDegrammatieisetrhetoribus'',o.a.uitgejeven van 3000 Ned. el loopt naar de haven,die
door Osann in 1854,alsmedebiographieènvan
Terenti'tœ ,S orati'
usenL'
aeanuseneen gedeelte
eener biographie van P linLus de Oudere,alle

den naam draagt van PortIbrahim en 500
schepen kan bevatten.
Het Snêz-kanaal, hetwelk de Landengte

waarschjnljk slechts overblgtjelen van zjn
geschrift:pD e viris illustribus''.D e levensbeschrjvingenvan Viryiliwb
'enPersius,welkezjn
naam dragen,zjn vermoedeljk onecbt.Men

van Suêz doorsnjdten deMiddellandscheZee

heeft uitgaven der werken van Sléêtonius van

met de Roode Zee verbindt,w erd gegraven

in deJaIan 1859- 1869 onderde leiding van

den genialen en volhardenden Fransehen ingenieur Ferdinand de Jieyqsey?,
s en behoorttot

B'
urmann'
as(1735),Oudendorpius(1751),Ernenti de merkwaardigstewerken van den Jongsten
(1758 en 1772)enz.
tjd. Het is 160 Ned. mjl lang, met eene
Suéven (Suévi)isdenaam vaneen bondge- spiegelbreedte van 58- 100 en eene bodemnootschap van Oermaanschevolkeren,hetwelk breedte van 22 Ned.elbj eene diepte van
demeestwestwaartsverhuisde,krjgszuchtige 8 Ned. el. Het neemt een aanvang bj Port
stam men om vatte,hoewellater die naam 00k Saïd tusschen tweein zeeuitloopende djken
we1aan één volk gegeven werd. Caesar,die
de Suéven, in 58 vöo'r Chr.onder Ariovistns
naar Gallië getrokken,overw onnen had,bestempelt de achter de Ubiërs en Sicambriërs
gevestigde Germanen met dien naam en deelt

ter lengte van 2300 en 1600 Ned. el, die
de voorhaven van Port Saïd omsluitan en

tot bolwerk dienen tegen het Njlslib. Het
kanaal bereikt daarop in zuideljke rigting
het M ensaleh-m eer, waar hettusschen dam-

mede, dat zj 100 gewesten elk met 10000 men is kngesloten, doorsnjdt de hoogte El
strjdbare mannen geteld hadden, maar bj Kantara en komt vervolgensin het Bellachzjn overtogt over de Rjn naar het woud meer. Daarop volgen de statipns E1Ferdane
Bacenis teruggetrokken waren.Men zegt,dat en El Gisr, waarna het de ruime,blaauwe
zj geene vaste woonplaatsen hadden, maar vlakte van het Tim sah-m eer doorloopt, die

telken Jare op oorlogs.expeditiën uittrokken.
TJcifl: geeftaan geheelOosteljk Germanië
van de Donatzt0taan de Oostzee den naam
van Suévia.Hijvermeldt de Hermondurena1s

hetbj Toesoen verlaat,Om alsdan denrotsdrempelvan hetSerapetlm tedoorsnjden.De

en de Longobarden als hetstoutste der Suévische volken. Marbod, een Marcoman,vereenigde hen onderdenzelfden schepter,en in
de dagen van Mareus zf/rdll.
s droegen de

de eb en vloed van de Roode Zeereedsw aarnem en,welke nu spoedig volgt.Ten zuidoosten van de stad Stléz is hetkanaal4 Ned.

Semnonen met dien naam bestempeld. Een
gedeelte daarvan nam deelaan den verw oestenden strooptogtvan Rada-ql
b (406).In 409
overschreden de Suéven met de Alanen de

werd reeds in de 14de eeuw vö0'r Chr.aangelegd door de vermaarde Egyptisehe vorsten
Rethos1 en RamsesfT,beiden doordeGrieken
î'e8ostrzs geheeten, om hunne vloot vazz de

daarop volgende Bittere M eren vormen een

grooten waterplas, door woestjnen omringd

heteerste,debemnonena1shetaanzienltikste en van vuurtorens voorzien.A ldaar kan men

mjlverin zeeaangelegd,Om bjeenediepte
MarcomannenenQuadendennaam vanSuéven. van 9 Ned.elde reedevan Suéz te bereiken.
In den tjd der volksverhuizingen werden de
Een dergeljk kanaalalshettegenwoordige

sgkz.
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eene zee naar de andere te kunnen brengen. Saïd de eerste steek met de spade gedaan.
Dit kanaal, in het Oud-Egyptisch pta Tenat Tntusschen deden zich grootemoejeljkheden

(de Doorstekingl'',waaidewaarschjnljk door vûor,daar men midden in de woestjn een
verwaarloozing weder digt, en eerst tegen grootaantalarbeidersgeruimentjdvanvoed-

het einde der 7deeeuw vo'ôrChr.deedPltarao sel en watert van huisvesting en kleeding
F dcFls,een zoon van Psammétic'
as1,eennieuw moest voorzien. Alle machines, alle brandkanaal graven van de Njl naarde Roode stof, alle andere benoodigdheden moesten uit
Zee, doeh m en staakte het w erk,waaraan Europa komen.In 1862 bezigde men van de
reeds 120000 m enschenlevens waren ten oFer 1800 kameelen der Compagnie niet minder
gebragt, toen eene godspraalk verkondigde, dan 1600 voor den dageljksehen aanvoer van
dat hetenkelden vreemdelingen voordeelz0u w ater voor 25000 arbeiders, zoodat de dage-

aanbrengen.EerstDarlus.
f:
/l
'd/tzt
s
l
pï:(521- 486), ljksche uitgaaf voor drinkwater 8000 francs
de groote hervormer van het Perzische Rijk, beliep.Hetwasdusnoodzakeljk,indeeerste
voltooidehetwerkvanN eclto,datonderdePto- plaats een zoetwater-kanaal te graven, om
le-txdfxt
vt
ses aanmerkelijk verbeterdwerd.Reeds drinkwater uit de Nj1 naar de landengte te
in de dagen van Cieôpatra eehter.geraakte leiden.Dit verlaatbj Sagasig deNtjl,loopt
datkanaal gedeelteltjk verzand,en watonder in oosteljke rigting naar Ismaïlia en vanhier
de Romeinen ten behoevedaarvan geschiedde,
was voorzeker van weinig beteekenis. Nadat
de Arabieren Egypte veroverd hadden,herstelde Amr 4,3elH.:ï, de veldheer van den
khalif Omar,in de 7de eeuw dat kanaalvan
Caïro naarde Roode Zee,ten eindedaarlangs
koren aan te voerçn, maar i11de 8ste eeuw
was die vaart al weder onbruiltbaar gew orden. Heden ten dage ontwaart men sleehts
faauwe sporen, van het groote werk,waaraan de Pharao's,de Perzen,de Ptolemaeussen,de Romeinsche Keizers en de Arabische
Khalifel
z gearbeid hebben. Op hetgroote be-

zuidwaarts naar Suêz.Hetheefteene spiegelbreedte van 17 en eene bodembreedte van 8

Ned. e1, bt
j eene diepte van 21/4de Ned.el.
H et w as den 29sten December 1863 voltooid
011Yosohikt0111in de behoefte aandrinkwater
tt3VO0rZi011.M0tmA0hiN0S,di0 toZzmoll22000
paardenkracht vertegenwoordigden, werd in

weorwilvan diplnmatieke en geldeljke be-

zw aren rustig voortgew erkt?zoodatreedsden
18den November 1862 het water der Middellandsche Zee in het Timsah-meer kon stroo-

men, hetwelk t0t zjne vulling 80 millioen
Ned. teerlingmeters water noodig had. Op

lang van een dergeljk kanaalwerd in nieu- den noordwesteljken oevervan ditmeerontweren tjd het eerst gewezen door Leibniz, stond de residentie van hetkanaalbestuur,de

die in 1671 zieh daaroverw endde t0t Lode, stad Ismaïlia,die door een spoorw eg verbonzpf/k XIF.GeneraalBonaparte,diegedurende den werd metCaïro en Alexandrië.D en 18den
zjne expeditie naar Egypte (1798) desgeljks Maart 1869 w erd het &vater toegelaten t0t
datbelang begreep,benoem deeeneeommissie, het Bittere Afeer, en den 16den November
om de landengte te waterpassen en alzoo het 1869 had in tegenwoordigheid van vele vorverschil van waterstand der beide te verbin- steljkepersonen en van eene m enigte genooden zeeën te bepalen.Lepère stelde dat ver- digden en belangstellenden uit Europa de
schil vast op nagenoeg 19 Ned.el,doch dit opening van het Kanaal plaats, vergezeld
w erd in 1841 door barometerwaarnemingen van feestengdie.naarm en zegt,den Khedive
van Engelsche officieren bewezen,eene dwa- 20 millioen francs hebben gekost.De s0m ,
ling te zjn. Dientengevolge vereenigde zich aan het Kanaal besteed, bedroeg 12800000
in 1846 eene maatschappj van Engelsche, pond sterling aan gelden,dooraandeelbouders

Fransche en Oostenrjjksche bankiers,op wier opgebrag'
t, terwi
jl de overige aandeelen,ten

last de ingenieurs Stepltenson,Linant en N e- bedrage van 6200000 pond sterling in hetbegrelli de w aterpassing herhaalden en de ge- zit waren van den Khedive,die ze in 1875
ljke spiegelhoogte derbeit
le zeeën aanwezen. overdeed aan Engeland.Sedert de opening
De Engelsche Regéring echter werkte om Van het Kanaal is het aantal schepen,dat
staatkundige redenen het graven van een van dien waterweg gabruikt maakt,vanJaar
kanaal tegen, maar bevorderde den aanleg tot jaar toegenomen. Het klom van 486 in
van een spoorw eg over de landengte. Einde- 1870 t0t 1663 in 1877! en de opbrengsten

ljk kwam de onderkoning van Egypte,H 0- van hetKanaal waren ln eerstgenoemd Jaar
ltammed Said op hetkanaalplan terug en riep ruim 5 millioen en in laatstgemeld Jaar ruim

in 1854 deLessepsnaarEgyqte,dieden 5den 323/4de millioen francs. Het tarief heet'
t er.
Januarj 1856 eoncessie ontvlng tothetgra- vöör en na eenige wjzigingen ondergaan;
ven van het Kanaal en tot het stichten van het vroeg van 1870 tot 30 Junj 1872 voor
eene maatschappp van aandeelhouders.Deze elke netto-ton 10 francs en vervolgens z00or elke bruto-ton. Daarna werd het
Ontstond onder den naam van rcomgagnie vveaesltgevo
steld op 13 frans voor elke netto-ton
universelle du canal maritime de Suez''en

ontving een privilegie voor den tjd van 99 voor k6opvaardjschepen, terwjl het voor
J> r,waarna het.Kanaalvervaltaan E/ypte. oorlogschepen 10 francs bleef,doch sedert 16
Reeds in November 1858 wasdot)rinschrj- April 1877 is het op .10 francs voor 00rl0gVlng het grootste gedeelte van het kapitaal

schepen en 12l/: francs voor andere sche-

dagloon. Den 25sten April1859 werd tePort

komende gevallen van dezen waterw eg ge-

bjeengebragt, en de Khedive (Onderkoning) pen bepaald. De internatiûnale gesteldheid
beloofde, 20000 arbeiders (4
/5devan hetbe- van het Kanaal,nameljk de voorwaarden,
noodigd aantal) tezullen zenden tegen gering waaronder de verschillende natiën in voor-
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SUEZ-SUFFOLK.

zjde door Rohard III t0ttroonopvolgerbenoemd,maar de slag bj Bosworth besliste
ten voordeele van Hendrik Fff uit hethuis
Lancaster, zoodat hj eene wjkplaats zocht
/
bi
J de zuster zjnermoeder,dehertogin van
70 D geogr.mjlomstreeks350000 inwoners t?lr.ço?)#ï# in Vlaanderen.Vanhier trok hj
telt.Hetheeftin het algemeen eengolvenden, met2000gehardeDuitschekrjgsknechtennaar
veelalzandigen bodem en gaatnaarde zjde Engeland, verbond zich met de aanhangers
bruik mcgen maken,is n0g nietbehnorljk
geregeld.
SuFeten,zie Qartka-qo.
SuFolk is de naam van e0n Engelsch
graafschap aan de Noordzee,datop nagenoeg

der kust in eene vlakte over, die hier en
daar marsgronden bevat.De vgornaam ste ri

van den pretendent k%mmelen rukte m et een
korps van 3000 man tegen York te velde.

vieren zjn er:de Stour(0p degrenzen van Hendrik Fffechterbragthem den 6denJunj
1487
ar hj
bj me
No
ttt4
ing
000
ham eene nederlaag toe,
Essex),deOrwell,deW aveney(0pdegrenzen wa
volgelingen sneuvelde.van Norfolk)en de OusemetdeLark.Landbouw en veeteelt bevinden er zich 0P 00n Zjn broeder, Edmnnd dela Pole.graafnan
hoogen trap van ontwikkeling.Men heeft er k%lggolk, werd aanhoudend vervolgd door
een ras van ongehoornde koejen,die veel Hendrik V1I beraasade desvvege eene zanaenmelk geven,en het Sulolk.schaap leverteene zwering tegen den Koning en nam , na de
korte, maar zeer flne w0l.Van de opper- ontdekking daarvan ,de vlugtnaaraartshertog

ili
ppwsrt
zAlOostenrj;k (1501),diehem t
litvlaktezjn650/0bouwland en 160/0groenland. Pk
In 1876 telde men er bjna 43000 paarden, leverde onder voorwaarde,dat men hem niet
60000 runderen, 434000 schapen en 120000 moqtt
erdood brengen.Nadien tjdsmachtte

zwjnen.Er worden veelmachinesvoorden hj ln den Tower,waarSendrik VIIhem in
Laatstgenoemde
SuFolk is een Engelsche graven-of her- Koning verleende in hetzelfdejaarden titel
togentitel,dooronderscheidene geslachten ge- van hertog nan dfx
#'
plk aan zjn gunstelingj
voerd. Eerst was hj in het bezit van het den ridder Charles Wrlp#ozl. Deze geleidde
grafeljk geslatshtClvord,hetwelk hem tegen inDecember1514debekoorljkeprinsesMaria,
jk,
hetmidden der 14de eeuw verloor.Hj viel 1S Konings Jongste zuster, naar Frankrt
voorts ten deel aan de familie Pole,afstam- waarzjinhethuweljktradmetLodewqkXI11.
mend van William Pole, een rjk koopman Nadat echter deze Koning overleden w as,
teHull,diedikwjlsgeldleendeaanEd%ard11 verwierfhtJzelf'de hand der door hem vurig
en deswege in 1319t0tKoninkljk baander- beminde prinses.Koning'Inrans I van Franklandbouw gebruikt. De hoofdgtad is Ipswoh. 1513 deed onthoofden.

heer werd benoemd.M iehaëlde la Pole,de
kleinzoon van den koopman waseen gunsteling Van Riehard ff, bekleedde het ambt
van kanselier en werd in 1385 graaf van
SuFolk. De lords, die tegen den Koning
zamenspanden,beroofden hem van zjn ambt

1.
*iJ-k bevorderde d6ze verbindtenis en zorgde
tevens, dat het echtpaar vergiFenis ontving
van Hendrik VII1 en naar Engeland terug-

keeren kon.S%lolk vergezelde zjn koninkljken zwager op veldtogten tegen Frankrjk
en was zeer bemind aan het Hof.Bj zjn
qn tevens van zjne bezittingen.Hj overleed overljden in 1545 verloor de aartsbisschop
in 1388. - Zjn zoon, Miehaël,graaf van Cranmer een magtigen steun. Deze Rnfolk
,%#b
lk,verkreeg de gedeelteljke teruggave liet twee dochters na,van welke de oudste,
der vaderljke goederen en stierf in 1415. Franeisca, in het huweljk trad metHenry
Hj liet drie zonen na, en zjn erfgenaam , Gray, markies nan Dordef, die in 1551 t:t
W illiam de la ToI:, eerst graaf, daarna

hertog von t
vl#blk,had grooten iinvloed
nvloed aan

het H of van den zwakken H endri
k VI.
Erik
VI. Hij

herto: nan z
gl#blk verheven werd.Dehertog
v@n N ordFzv-ùdrlt- d haaldein 1552E dnard KT

over,zjne beide zusters,M aria en Eloabetlt,

er het
vertrok in 1444 naar Frankrjk om er
huweljk van zjn Koning met Margaretha
van 2.11 in orde te brengen, waarna hU

van de troonopvolging uit te sluiten en Jane

der Koningin, maakte zich meester van het
gezag. Het Lager Huis beschuldigde hem in
1450 van hoogverraad, waarmede de Lords
zich vereenigden.Het H0fzocht den gunste-

uitroepen, riaar de kloekheid van prinses
M qria maakte daaraan eerlang e0n einde.
Hoewel Jane en haar echtgenoot ter d00d

ling door eene verbanning naarFrankrjk te
redden,maar zjne vjanden deden hem den
Qden Meivan datJaarbj Doververmoorden.
Zjn zoon,Jaek,hertog van A#blà,trad

geenszins het plan, hare bloedverwanten het

Gray,dedochternan s'
?
:#blktottroonopvolgster te benoemen.Nadat ditwas vastgesteld,
en de kardinaal ran W l tWeqvferr met deze moestlaatstgenoemdemetlordGMil
ford.
Dv#îd.
'
y)
zamenspanden, om den hertog Tan
den Jongsten zoon van Northnmberland, in
,an (loueesf:r te doen vallen4 zj deden deenn Prins in het huweljk treden.Toen Eduard VIkort
1447 in den kerker vermoorden.Kor
t daar
op daarop overl
eed,deed Snfolk,doorNortltnmKort
daarop
overleed Winehesterjen Snfblk,de minnaar berland bjgestaan,zjnedochtertûtKoningin
veroordeeld waren,had Maria aanvankeljk

schavottedoen beklimmen.ZelfswerdSlfblk

weder op vrje voeten gesteld,maarom zjne
dochter uit de gevangenis op den troon Ae

in het huweltjk met Elizabdh, de oudste brerkgen? nam hj deelaan de zamenzwering
zuster van Eduard ZF,en w erd daardooreen van W %at. Hj werd dan ook onthoofd op
jverig voorstander van het Huis York. - den 17den Februarj 1554.- Jaeob1verleende

in 1603 den titelvankertog'
/
llzzRufolkaanlord
oocrd de Walden,en hetgeslacht
van t
gl#blk, de zoon van den voorgaande, Tltomas A'
wer; op grond zjnerafkomstvan moeders- van dezen houdthem 00k thans n0g ln bezit.

Jaok de la P olejgraafvan D ncoln en hertog

SUFFRAGAAN- SUHM.

SuFragaan, afgeleid van .
wfrayinm (zie

443

SuFridus Petri,eigenljkk
T'
o-dA cfe,
ç,

aldaar) noemt men e1k stembevoegd lid van een Friesch geschiedkundige, geboren den
een geesteljk collegie.O0k gafmen sedert 23stenJunj 1527,vermoedeljkteLeeuwarden,
de 13de eeuw dien naam aan uithet oosten waar hj de Latjnsche school bezocht,stuverdrevene Msschoppen, welke bj die van deerde te Leuven en onderwees daarna de
het W esten als rvicariiin pontiicalibus''op-'
traden.
SuFragium noemde men in het oude
Rome de stem , die de burger in de eomitia

oude talen eerst te Leeuw arden en daarna

teErfurt.Hj wasvoortseenigentjdsecretaris
en bibliotheearisvan Granrelle,keerdedaarop
naar Leuven terug en legde zicb t0e op de

(zie onder Rome) of als regterin criminéle regtsgeleerdheid,die hj van 1577 tot 1586

zaken uitbragtj en ook het stemregt zelf te Keulen onderwees.Inmiddelswerd hj t0t
w erd wel m et dien naam bestempeld. H et historieschrjvervan Frieslandbenoemd,hield

stemmengeschieddelangentjdmondeljk;eerst te Leuven, waar hj geesteljke werd,van
in de 7de eeuw na de stichting der stad 1586tot1588 voorlezingen overhetkerkeljk
Yverd de schrifteljke stemming (pertabulas) regt,bragt zjne laatste levenslaren doorte
ingevoerd, en we1 door de Lex Gabinia (139 Keulen en overleed aldaar als kanunnik der
vöörChr.)bj de verkiezinq van magistraats- Apostelkerk den 23sten Januarj 1597. Van
personen,doordeLex Paplria(131)bj wets- zjne talrjke geschriften vermelden wj:rDe
ontwerpen, door de Lex Cassia (137) bj Frisiorum antiquitateetorigine(1590enlaterl/',
vonnissen,behalvebjhoogverraad(perduellio), - en pDe scriptoribusFriyiae(1593en laterl''.
endoordeLex Caelia(107vöörChr)00kbj
Sûxsmus of Rojlsmwsishetmystieismus
dit laatste.O0k nu n0g noemtmen in Frank- derMohammedanen,vol
renshetwelkdemensch

rjk het algemeen stemregt8lf
tkagelzlirerdel. een uitvloeisel(emanatle)isvan G0den steeds
SuFren deSaintTropez(PierreAndrê), naar hereeniging streeft met zjn oorsprong.
een zeerverdiensteljk Franschzeeman)gebo- Zi
jne aanhangers dragen den naam van S4$
ren den 13den Julj 1726 in Provenceuit een (in w0l gekleede), daar zj volgens de geMnzienljk geslacht,trad in 1743 in Fransche woonte Van de eerste beljdershunnersede
zeediensten werd daarop lid van de Maltéser (3eeuwel
lnaMohammed)slechtswollen kleeOrde.Tn 1756 woonde hj als luitenant de deren droegen,hetwelkthansnietmeerhetgeverovering van Minorca bj. Eerst in 1772 valis.Zj onderscheiden drierangeninhunne
werd hj kapitein en alszoodanig voerde hj orde,nameljk diedermethode,volgenswelke
in 1778 bevel qedurende den Noord-Ameri- de M uzelman de voorgeschreven reinigingen
- in,
kaanschen vrjheldsoorlog in heteskadervan en gebeden volbrengt, - die der belnden
den yraafd'Estaing.Deze verleendehem de waardoorhj erkent,datde uitwendigegodsbesehlkking over een gedeelte der zeemagt, vereering geenewaarde heeft,zoodathjzich
en Sufren drong metdeze doorin de haven wjdt aan de lezing der heilige schriften en
van Newport en verbrandde de aldaar aan- aan hetbespiegelend nadenken over de godwezige Engelsche vloot.Op aanbeveling van heid,- en die derzekerheid,waardoorhj
den admiraalverkreeg hj na zjn terugkeer zich één qevoelt metGod,zoodathj boven
te Brest in 1779 het bevelover een eskader al
le gebrulkeljke pleqtigheden verheven is.
der vereenigde Spaansch-Franschevlootonder
d0n Lnis de Oer#orl, en den 9den Augustus

Men houdt een Arabler uit Irak voor den
stichter van deze secte, die zich uitbreidde
1180tasttehj opdehoogtevankaapSt.Vin- in Klein-Azië, Indië en Perzië. T0t hare

cent eene aanzienljke Britsche koopvaardj- merkwaardiqste aanhangers behoorden de
vloot aan,van welke hj twaalfschepen ver- Perzische dlchters Dqjelal d#d1 Roemi en
overde.Hierop gafderegéringhem een eskader Frerid d#d1 Attar uit Nisjapoer,alsmede de
van zeven groote schepen,metwelke hj de beroemde dichtersHapsen Saadi.
door de Engelschen bedreigde Nederlanders
Suhm .Onderdezen naam vermelden wj:
Ulria FrïetfrfcFz von ,9f:#- ,den getrouw en
moest bjstaan. Hj behaalde den 16den April
1781 de overwinning op den Britschen com - vriend van Frederik de Groote.Hj'werd gemodore Johx8tone nietver van San-lago,een boren teD resden in 1691,studeerdeteGenèvej
der Kaapverdische eilanden, en verjdelde wtjdde zicb aan de diplomatie,toefde eenige
daardoor den aanslag van den vjand op de Jaren te Parjs en kwam in 1780 als gezant
Kaap de Goede Hoop,welke hj vroeger be- van Keur.saksen aan hetHofte Berljn,waar

j 10 Jaar bleef.Hierverwierfhj detoegereiktedandeEnrelschen.Den17denFebruarj h
en den 12denAprll1782 bragthj eeneneder- negenheid van den Kroonprins,laterFrederkk
laag t0e aan den Britschen admiraalH wghes I1. Na zjn t
eruqkeer onderhield hj eene

in de Oost-lndische wateren. In September wjsgeerige briefwlsseling met den Koning,
bemagtigde htj zelfs het door de vjanden welke na den dood van dezen in het licht
veroverde Trinconomale en wistzich onder verscheen ondcr den titel: pcorrespondance
kleine gevechten aldaar staande te houden. familière etamicale de Frédéric 11avec Suhm
Na het sluiten van den vrede in 1783 werd (1787, 2 dln)''
.Zjne brieven,schoon minder

hj in Frankrjk mct ongemeene geestdrift aantrekkeljk dan diedesKonings,verraden
ontvangen.In 1787 ontving hj vanderegêring een man van kennisen scherpzinnigheid.Hj
den last? de vloot in de haven van Brest in
gereedheld te brengen, maar ongesteldheid

begafzich in 1737 naar het RussischeH0f en
was op het punt, in de dienstvan Fredrik

verhinderde hem dien te volbrengen,en hj over te gaan, toen hj in November 1740
pverleed den 8sten December 1788.

overleed.

SUHM- SUIKER.
Pet- Fdeddc/zvan Rukm ,een Deensch ge- het gisten te brengen;zj polariséren regts,
schiedschrjver,geboren te Kopenhagen den worden dooralkalien bj1000C.nietontleed,
18den October 1728.Hjgenooteene uitmun- reducéren eene alkalisehe koperoxyde-oplostende opvoeding en legde zich vooraltoe op sing gewoonljk niet en moeten als alkohode oude letteren.In 1751 vertrok hj naar lische ligchamen worden beschouwd. In de

Noorwegen en woonde t0t1765teDrontheim , tweede plaats heeftmen dedrwinen8wikergroep
om met Dcltöning de oude geschiedenis van (C6HIcOo):druivensuiker(dextrose),vruehtenNoorwegen na tevorschen.Daarop keerdehj suiker (levulose) en galadose,meestalweinig
naar Kopenhagen tertlg en hield zich m et t0t kristalligatie geneigde,zeer ligtgistende,
letterkundigen arbeidbezigt0taan zjn dood, door alkaliën gemakkeljk te ontbinden en
4 September 1798.Doorzjne verhandelingen, eene alkalische koperoxyde-oplossing ligt
dichterljke verhalen en yeschiedkundigena- reducérende verbindiugen, die m en gedeel-

sporingen,alsmede alsDultsch geschiedschrj- teljk ook uit andere koolhydraten en 00k
ververwierfhj grooten roem.Zjneboekerj, uit stoffen der voorgaande groep verkrjgen
die meer dan 100000 deelen telde en steeds
ter beschikking was van het publiek,stond

kan.Door hare verhouding t0t de giststoFen
onderscheiden zieh van deze suikersoorten de

hj tegen eeneljfrenteafaan de Koninkljke saeoharoiden (inosiet, scylliet!sorbine en euBibliotheek.Hj besteedde aanzienljke som- kaline),die op dergeljke wjze zjn zamenmen aan afschriften en handschriften,aan de gesteld als de druivensuiker.
uitgave van deze,alsm ede aan de ondersteuVan alle suikersoorten heeftde rietsuikerde

ning van onbemiddelde geleerden.'
rotzjne meestewaardevoorhetmaatschappeljkleven.
belangrjkstegeschriften behooren:ednepoor- Zj is algemeen verspreid in hetplantenrjk,
deelkundige geschiedenis van Denernarken in maar wordt dikwjls bj verderen groeidoor
het Heidensche tjdperk'', - eene Geschie- organische zuren in dextrose en levulose omdenis der Noorsche volksverhuizing ,- een gezet.Rjk aan rietsuikerzjn vooralsommige
w erk :over pDen oorsprong der volkeren''1 grassen,zooals hetsuikerriet,de suikergierst
en voor
al zjne rGeschiedenis van Dene- (Sorghum saccharatum) en de maïs, voûrts
marken (1782- 1828, 14 dIn)'', gedeelteljk hetsap van sommige boomen,zooals vanden
eerst na zjn doodverschenen en loopend t0t suiker-ahornj van Juglans cinerea, van vele
1400.

palmboom en enz.,alsmedesom migevariëteiten

Suidas,een Grieksch taalkundigeenwoor- van den mangelwortel.Rietsuiker bevindtzich

denboekschrjver uit de lode en llde eeuw wjders met andere suikersoorten in ooft,
na Chr.,vervaardigde een rluexicon''
,bjeen- meloenen,wal-en hazelnoten,amandelen,St.
gebragt uit oudere woordenboeken,scholiën

Jansbrood,in hethonigsap van vele bloemen,

en taalkundiye geschriften,waarinnietalleen in den wortel van Chaerophyllum bulbosum j

woordverklarlngen voorkomen,maar 0ok op- in dchorei, in de roode bieten,in verschen
helderingen omtrent zalten,benevens biogra- honig van bjen enz.Zj vormtgroote,kleur-

phische bjzonderheden van de schrjvers der looze,watervrje prisma'smeteen soorteljk
Oudheid. Hetis o.a.uitgegeven door lekkee gewigt van 1,58, phûsphoresceert, a1s zj
verbrjzeld wordt, in het donker,lost op in
(18
S54/.
ulker is in de scheikunde de naam eener
groep van koolhydraten,en wé1vanzoetsmakende,in w ater,alsook inwaterigenalkohol,
m aar niet in aether oplosbare,meestal vaste

en kristalljne,maar gedeelteljk alleen in dik

vloeibaren toestand bekende, regtstreeks of
na eenige omzetting voorgisting vatbare stoffen,die zich alle,m etuitzondering van m elk-

0,3 deelen koud wateren inalleverhoudingen

in warm water,moejeljkerin wjngeest,in
het geheel niet in aether,polariseertregts,
smelt bj 1600C.,verstjft toteeneamorphe
massa (bonbons), is in dien toestand hygroscopisch, ligter smeltbaar, gemakkeljker op
te lossen in alkohol en w ordt op den duur
kristalljn.Bj een aanhoudend verwarmen op

suiker en inosiet, in het plantenrjk bevin- 1600C. verandert rietsuiker in levulose en
den,terwjlsommigein hetdierljk organis- dextrose; klimtde warmte boven 1900C.,
m us w orden aangetrofen.Vele kunnen kunst- dan ontwjken wateren eenigezlre,brandige
m atig uit andere koolhydraten verkregen
wordenp0ok kan men sommige door de werking van natuur- of scheikundige agentia in
andere suikersoorten omzetten.Sommige ont-

producten, de suiker w ordtbruin en bestaat

nu uitearamélligchamen.Bj sterkeverhitting

in de opene lucht zwelt de rietsuiker op,
ontwikkelt een prikkelenden reuk en ver-

st>an bj de ontledingvan zeerzamengestelde brandt.Eenewaterigesuikeroqlossing bljftbj
plantaardige en dierljke stoFen Ofvertoonen afsluiting vandeluchtlangentljdonveranderd,

zich alsomzettingsjroducten vananderezoete maar in de openeluc'htverogrzaken schimmelzelfstandigheden,d1e niett0tde koolhydraten

kiemen hare omzetting in een mengsel van

behooren.Deafzonderljkesuikersoorten heb- geljke moleculen dextrose en levulose (invertben onderling zooveelgeljkvormigh
,eid,dat suiker). Verdunde minerale zuren veranderen
h
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olkomene suiker bj verwarming zeer snel in invertzekerheld van elkanderte onderscheiden.M en suiker, terwjl organisehe zuren vçellangzakan de bekende soorten in twee groepen ver- mer werken.Bj aanhûudend koken metverdeelen,nameljk:derietsuikerqroep(C!:Hc2OII): dunde mineraalzuren ontstaan hum usachtige

rietsuiker (saecharose),melksuiker(lactose), stoFen; door geeoncentreerd zwavelzuur versynanthrose, melitose, m yeose en trehalose. koolt de rietsuiker en ontw ikkelen zieh kool-

Deze soorten zjn nietot'zeermoejeljk aan oxyde) koolzuur en zwavelig zuur. D00r

SUIKER.
salpeterzuurverandertrietsuikerin suikerzuur ontleent zjn voedselin hetvoordesuikeren zuringzuur. Een m engsel van geconcen- vorming belangrjkstetjdperk aanden ondertreerd salpeter- en zw avelzuur brengt ont- grond.Eeneaanzienljkebemesting geefteen
ploFende nitrosaccharose voort. D00r k0- grooten oogst, m aar slecht sap,zoodat men
kende, bjtende en koolzure alkaliën wordt hem doorgaans verbouwt a1s tw eede ofderde

derietsuikeromgezet(geïnverteerd);zj gaat vrucht,waarbj men dan den groeibevordert

n
ietreytstreeksovertotgisting,maarwordt door kunstmest,waarin zich vooral een aandoor glst ligt in een voor gisting vatbaren
merkeljk gehalte vankali,phosphorzuuren

toestand gebragt.Bj aanwezigheidvan kaas,
leb,eiwitachtige stolen en krjtontstaateene
melkzure,somtjdso0k eene sljmige gisting.
ln eene suikeroplossing lossen bjtende kalk,

stikstof bevinden m oet. Als voorafgaande

vruchten zjn vooralgerst,roggeen aardappelen aan te bevelen.Hetland moet'zorgvul-

digworden omgewoeld:ploegen,eggen,wie-

baryt, magnesia en loodoxyde in groote hoe- den,schoFelen en aanaarden mag nletworden

veelheid op;dezeoplossingen zjn bittervan verzuimd.Men zaaitdesuikerwortelsin rjen

smaak, reagéren alkalisch en worden door en gaten, die 45 Ned. duim van elkaùder
koolzuur ontleed. D e verbindingen van riet- verwjderd zjn,legtin elk gateenigezaden,

suiker met alkaliën lossen gemakkelkk op ip doch verwjdert later de plantles op één na
water en w orden uiteenealkoholischesuikeroplossing door de bases in de gedaante van
gelei neêrgeslagen. De verbindingen met de
alkaliscbe aarden, zooals suikerkalk, lossen

van ieder gat. Alen heet'
t voor e1k bunder
gemiddeld 14 Ned. pond zaad noodig. Dit

bljft 4jaarlang zjne kiemkrachtbekouden,
en men bezigtbj voorkeur zaad,dat2 jaar

moejeljker op in water en zjngedeelteljk oud is. De groeivan den suikerwortelduurt
in warm water minderoplosbaardan in koud
water. De verbindingen met de Oxyden van

26- 30 weken.Om zaad te bekomen!brengt
men goede planten in den kelder ln zand

z
ware metalen zjn onoplosbaar!maarjeven vöör den winter,om ze in hetvoorjaarin
m et alkaliën oplosbare dupliekverbindlngen. den grond te plaatsen.Men gebruikt bepaalMet keukenzout vormt rietsuiker eene kristalliseerbare verbinding.
Rietsuiker wordtuitsuikerriet hetsap van
velepalm boomen,suikerbieten,hetsapvanden
suiker-ahorn ensuikergierstverkregen.Doordr.

deljk daarvoor de suikerwortels, die het
grootst soorteljk gewigt hebben,omdat deze
de grootste hoeveelheid suiker opleveren.Dat

gewas heeft dikwjls veelte ljden van insecten en zwamm en. D e oogst neemt een

de Frïjwordtinzonderheidom meerdanééne aanvang, zoodra de plant hare donkergroene
reden het bereiden van palm suikeraanbevo-

kleurmeteene vale,geelachtige verwisselten

len.Het meest heeft zich de bereidinq van de oudere bladeren verwelken enafvallen.M en
suiker uit beetwortels ontwikkeld,en d1e be- heet'
t suikerwortelploegen, w aarmede m en
reidingswjze is in vele opzigtqn ook op het dit gewas roojen kan,waarnamen hetvan
suikerriet toegepast.D e beetwortels,waaruit

zjne bladeren ontdoet.Degave suikerwortels
men suikerverkrjgt,zjn dooraankweeking Avorden daarna op hoopen (bulten) gebragt
verkregen uit BetavulqarisL.Deze wortels en 'met aarde bedekt, waarbj men echter
bezitten eene spil-ofmln ofmeerbolvormige waken moettegen hetbroejen.
De voornaams
te bestanddeelen der suikergedaante;zj zjn wit,geelofrood,en 0ok
@*

w el van binnen w it en aan de oppervlakte w ortels ZI
J11*
. rietsuiker, eiwithoudende liggekleurd of met concentrische gekleurde rin- chamen, asparagine, betaïne(een alkaloïde),

gen voorzien. Bj het groejen bljven zj ôf' gom (metapectinezuur)?pedineligchamen,eelonder de aarde ôf verheffen zich gedeelteljk stof citroenzuur, zurlngzuur en de gew one

daarboven.De beste hebben eeneregelmatige, rninerale zeltbtandigheden. Het bedxag der
naar de punt allengs dunner w ordende ge- vaste stoFen w isseltat'tusschen 2,
6 en4,60/0,
daante, zoo weinig mogeljk wortelvezels, en m het algemeon kan raen aannemen,dat
een gew igt van 0,75- 1 Ned. pond, daar de suikerwortel940
s
ap
bevat
.
De
bepaling
/0
grooter exem plaren w einig suiker in hunne van hetsuikergehalte geschiedtdoorgaansm et
sappen hebben, w it, hard digt vleesch en het polarisatie-instrument(bjv.datvan 8oleil
een iet's boven den grond uitstekenden kop. met de verbeteringen van Ventzke .plùo.scg
Van de voornaam ste verscheidenheden noe- Rcl
teibler enz.
). De waterige saikeroplossing

men wj den g
bûlézisclten .
sz
?
zodz'
f
zw fdl, die nameljk doet den gepolariseerden lichtstraal
peervormig is en breede bladeren metlicht- naar deregterzjde draajen,en deafwjking
groene bladstelen heett,- den Quedlinbnrger naar die zjde is,bj geljke lengte van den
si/lerzpprfel,meerspilvormig,metlicht-rooden
kop en bladstelen met roode randen,- den
imperiaal-snikerwortel, die slank is en peervorm ig,m et geheelonder den grond gedoken
k0p en sterk gekroesde bladeren m et ingesneden randen,- en den I'ransaen dfzikerwortel m et bolvorm igen hoofdw ortelen wortelvertakkingen en veelsuiker bevattend.De
suikerw ortel vereischt een lossen, diep omq

weg door de oplossing heen, evenredig aan
de hoeveelheid suiker,die in hetzelfde volumen is opgelost. Het onderzoek door middel
van den saccharim eter geeft enkel voor de

practjk voldoende uitkomsten. Immers het
soorteljk gewigtvan het sap isafhankeljk

van alle daarin opgeloste zelfstandigbeden ,
en de verhouding van de hoeveelheid suiker
t0t die van al deze zeltbtandigheden te zagewerkten,humusrjken,meerleem-enkalk- m en doet 0ns de zuiverheid kennen van het
achtigen dan zandigen grond, een water- sap, en van die zuiverheid is de suikeropafvoerenden ondergrond en veel zon. Hj brengstafhankeljk,daarde vreemdebestand-
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deelen de kristallisatie der suikerverhinderen. verwerkt in één saizoen 5 millioen centenaars
Sap met 160/0 opgeloste zelfstandigheden en suikerwortels.ln plaata van peaen en cylin-

140/0 suiker bevat dus 20/0 vreemde stoFen ders bezigtmen t0t het verkrjgen van sap

en zjne zuiverheid bedraagt,in verhouding 00k we1 centrifugaalmachineg, waardoor de
tot 100 deelen drooge zelfstandigheid, 87,5. brj in een doorboorden trommel,welke 1000
De zuiverheid van het sap wisselttusschen omwentelingen maaktin dem inuutjzeersnel
70 en 900/o? doch suikerwortelsmetminder van het sap gescheiden en daarna in water
dan 750/O zjn niet meer totsuikerbereiding gewasschen wordt. De verdunning van het
ge
schikt, en een grooterbedrag dan 850/0is sap bedraagt 100=1200/0 en het achterbljeene zeldzaamheid. Eén Ned. pond suiker- vende, 85- 860/0 water bevattende! weegt
wortelg bevat gemiddeld: 83,290/0 water, 30- 330/Odersuikerwortels.- Eenevierdeme11,040/0rietsl
ziker,0,880/0eiwitstoFen,0,100/0 thode t0thetverkrjgen van sap uitde suivette olie,1,540/0houtvezelsen 0,906/,mine- kerwortels is de m aceratie van k%a ûtzenbaa
rale stoFen. Het suikergehalte van het sap

en bestaat in een stelselmatig uitwasschen

bedraagt9-17,50/0.

van den brj in eigenaardige,meteen roer-

De bewerking der suikerwortels neemteen toestelvoorzienevaten;zjwaswegensdegeaanvang met het wasschen in daartoe be- ringe kostenvan aanlegin vroegerentjdzeer
stemde machines; de meest gebruikeljke algemeen, doch wordt thans meer en meer

(van Champonnois) bestaat uiteen omwente- afgeschaft.Bj hetverkrjgen van sap uitden
lenden,gedeelteljk inhetwatergedompelden. brj gaan in het sap steedsvezelsover,die
hellend geplaatsten trommel van latten. De
schoone wortels zuivert men van alle aangestokene plekken,ontdoetze van de weinig
suiker bevattende boveneinden en brengt ze
op de w eegschaal. Het sap wordt verkregen
door twee methoden: de eene bewerktdoor

later de suikeropbrengst verminderen. Men
bezigtdan 0ok eene zeef,w aardoordevezels

gescheidenwordenvan hetsap.- Indenjongsten tjd ismen veelalt0tdediFusie-methode
overgegaan;men snjdt nameljk de suikerwortelsdoormiddelvan snjmachinesinstroo-

het ënkneuzen eene volkomeneverbrjzeling ken terdikte van 1 en terbreedtevan 6- 10
der cellen,terwjldeanderede cellen in ge- Ned.streep,welke men metverwarmd sapin
sloten toestand laat bljven en haar inhoud water doet, zoodat het mengseleene gemid-

verzamelt langs den dialytischen weg. Het delde temperatuurheeftvan 50OC.;ditmengënkneuzen geschiedt door m iddelvan trom- selwordtdoortelkensm indergeconcentreerde
mels, dievan snjdendewerktuigen voorzien sappen ten laatste door water bj dalenden

zjn en 800-t0t1000.maalomdraatjenineepe warmtegraad van zjn suikerontdaan,dewjl
minuut.Inmiddelsdoetmenwater(30t0t400/0 hierbj de suikerhoudende sappen doordifuvan lletgewigtderwortels)derwaartsvloejenj sievolkomentlitdecellen worden verwjderd.
nm doorverdunning deafscheidingvanhetsap

Op 100 deelen suikerwortels gebruikt men

gemakkeljk te maken,deongebrokencellen 40 deelen water, die in hetsap komen,en
uit te doen trekken en er z00min mogeljk 230 deelen water,die achterbljven.Uithet
suiker achter te laten. In plaatsvan water achterbljvende kan men nog 150 deelen door
bezigtmen ook w e1verdundsap.D oorhydrau- luchtdrukking uitpersen,en het watergel
m lte
lische persen wordt het sap afgescheiden van der perskoek bljftdan 940/0.Hetgewigtvan
den brj door dezen in wollen zakken te doen deze kan door de pers van K lusemann t0t
en op pze
'' ren platen onder de persteschuiven. OP de helft verminderd w orden.
Bj de toevoeging van bovengemelde hoeveel- Hetsuikerw ortelsap bevatzelfstandigheden,
heid water verkrtjgt men van 96O/p sap der die de afscheiding der suiker uit hare oploswortels83-85Oyo,terwjler17- 15Q/oachter- sing bemoejeljken,zoodat men ze vöörde
bljft. Omdat de persen een aanmerkeljken uitdampinq en kristallisatieverwjderenmoet.
handenarbeid vereischen, gebraikt men in Dit geschledt doorkalk en koolzuur en door
Frankrjk in den laatsten tjd eylinders.In eene fltratie doorbeenderenkool.Hierbj gee1k gevalis het van belang,de koeken nog- bruikt men een bak, die 1000- 1200 Ned.
maalsfJn temaken,metwateraanteroeren kan bevat, waarin het slp, t0t 85OC. veren wederom uit te persen.Juist ditsap be- warmd,met kalkmel
k (1u/o van hetgewigt
zigt men in plaats van water bj de eerste der wortels) vermengd en zeerlangzaam t0t
uitpersing. De perskoeken bevatten in 100 kookhitte gebragt wordt.Het aanvankeljk
deelen versche of 30 deelen drooge zelf- kleurlooze sap vertoont zich na de bierbj
Btandigheid 2 deelen eiwitstoffen, 18 deelen

plaats gehad hebbende scheiding heldergoud-

stikstofvrje extradiefstoFenj 60/0 planten- geel en is met eene digte laag graauw slib
vezels, 0,20/0 vet en 3,40/0asch.Zj zjn ge- bedekt, welke men verwjdert.Bj de scheischikt t0t voedsel voor hetvee,alsmede t0t

ding stoltheteiwit,dekalkdoethetzjnetot
het bereiden van brandewjn, azjn, papier atbcheiding van phosphorzuur,organische zuen lichtgas.In Frankrjk en Belgiëlleeflmen ren,magnesiaenjzeroxyde,en erontwikkelt
den toestelt0thetverkrjgen van sap in het zicheeneaanmerkeljkehoeveelheidammoniak.
midden der suikerwortelvelden geplaatst,en
men leidt het door m iddel eener perspomp

Het afgescheiden sap bevat nu suikerkalk,
kaliy natron , ammoniak en andere zouten en

langs jzeren buizen, die weleens duizende organisehe verbindingen.Totverwjdering van
Ned. el lang zjn, naar de suikerfabriek.De den met suiker verbonden kalk w ordt het
fabriek te Cambrai bezit 25 zulke toestellen

Bap verzadigd, dat is, men brengt daarin

en eene buizenlengte van 150 Ned.mjl;zj koolzuur, hetwelk d00r verbranding van

SUAKER.
coaks of door het branden van kalk gewon- koken voort,zoodat de kristallisatie reedsin
nen w ordt en veroorzaakt daardoor eene af- den toestel een aanvang neem tjen m en reBcheiding van koolzuuxcalcium ,waarbjzich gelt de vorm ing der kristallen door er te
o9k nog andere onoplosbare zeltbtandigheden behoorljken tjd bepaalde hoeveelhedeu gevoegen. Vöör de verzadiging echter wordt klaard sap bj te voegen.ln beide gevallen
hetafgeseheiden sap gekookt,om de g0m en komt het er op aan,dat na de kriBtallisatie
de kleurstof door de werking van alkaliën demassa,uitden toestelverwjderd,zich in
in een toestand te brengen, waarin ,beide zulk een toestand bevindt, dat de stroop
door beenderenkool worden opgeslûrpt.D eze goed wegvloeit van de kristallen. De blank
Vroegere eenvoudige m ethode van scheiding afgekookte massa brengtmen uitde vacuum -

en verzadiging is in den laatsten tjd ver- pan in vjfhûekigeruimten van jzerblik,aldrongen door veelvuldig gewtjzigde andere waar zj bj eenetemperatuurvan 30- 360C.
m ethodes, w elke in verband staan m et die

van Perrier-possoz en van Jelinek. Zj veroorloven het gebruik van eene veelgrootere
hoeveelheid kalk.Men verwarmtbjv.hetsap
t0t80-850C.,voegter0,75*/0kalk bj,ver-

kristalliseert en een hoop 10s met elkander
verbonden kristallen vormt. Kookt men de

massa volgens de tweede methode afbj 88-

90OC., dan is de tusschen de kristallen aan-

wezige strooy reeds zoodik,datz'
ich daar-

zadigt slechts Qaauw , klaart het sap,voegt uit gûnoeg nleuwe kristallen atbtheiden,om
bj het blanke sap 0,5*/0 kalk,kookt het de reedsvoorhandene toteene vaste massa te
sap lang en sterk, verzadigt en klaart het. verbinden en broodsuikerte vormen.D e losBe
om hetsap uit bovenvermeldverzadigingsslib M3assa kristallen vormtna het wegvloejen
te halen, bezigtm en fltreerpersen.Komt er van den stroop de ruwe suiker ot'heteerste
bj depersing geensap meer,danjaagtmener product. Laat m en dien stroop inkoken,dan
stoom doorheen,doch de slibkoeken bevatten kristalliseert de daarbj verkregen massa,
altjd nog eene aanmerkeljke hoeveelheid wegens de minder gunstige verhouding van
suiker,die men op deeeneofandere wjze de suiker t0t de overige bestanddeelen,

zooveelmogeljk daarvan afseheidt.Hetver- moejeljker en langzamer,en men verkrjgt
nogmaals eene losse saassa,het tweede prosuikertw ordtdoorbeenderenkoolgehltreerd, dud. Zoo ontstaat er een n0g onzuiverder

kregene sap (dunsap),gemiddeld met 10Z/o

om het van klevende stoFen,kalk,sljmige derde en vierde product,totdateindeljk de
en zoute bestanddeelen te zuiveren. De fi1- melasse w egvloeit, die in w eerwil van baar
treermaehines zjn van stortblik vervaardigd, aanmerkeljk suikergehalte wegens het te
hebben eene hgogte 3,8- 6 en eene middel- aanmerkeljk bedragaananderebegtanddeelen
ljn van 0,5- 3 Ned.elen zjnin batterjen niet meer kristalliseert. De ruw e suiker en

van 3 t0t10 en m eer stuksnaastelkanderge- de ruwe produd en in hetalgemeen kan m en
plaatst. Nadat het sap door scheiding, ver- zuiveren door de kunstbewerking van het
zadiging en iltratie zooveel mogeljk gezui- dekken, hetwelk hierin bestaat,dat men de
verd is,moet hetvan water worden bevrjd. bovenlaag der suiker wegneemt,hetweggeDe verdamping geschiedtalgemeen in besloten nomene met water aanroert tot een dunnen
toestellen door stoom en onder verminderde brj en dezen laatsten wederom bovenop de

luchtdrukking, waal'bj men in plaats van suiker giet. Dit zuivere vocht sjpelt dan
Btoom , die regtstreeks uit den stoomketel door de suikermassa en neemt de overbljfkomt, den stoom gebruiken kan, die reeds selen van den oorspronkeljkenstroop mede.
tot het in beweging brengen der m aehine
gediend heefï,ofook die,welke zich ontwikkelt uit het uitdam pend sap. De algemeen
verspreide verdampingstoestel van Robertbestaatuitdrie gedeelten,en het onderste daarvan bevat een stel buizen, evenals4e ketel
van een locomotief. De stoom omringt deze
buizen, waarin het uitdampend sap zich bevindt,- de stoom van dit laatste verhithet

D e zuivering geschiedt eehter sneller, w anneer men bovengemeldemas8anog warm ineen
centrifugaaltoestel brengt, waarna m en zeer

het derde gedeelte. Gesehikte buizen geven

aangenamensmaakheet't,isdesmaakvanruwe

zuivere witte en drooge suiker verkrjgt.l)e
stroop dringt uit den binnensten trommelbj

eene zeer snelle omw enteling in de ruimte
tussehen den trom lnelen den mantelen w ordt
hier door stoom vexwarmd.

Terwjlruwerietsuiker,uitsuikerrietverkrevolgende, - en die van dit laatste eindeljk gen,M'egenshaararomatischebestanddeeleneen

aan hetdunsap geleqenheid uitheteerstein beetwortelsuiker onaangenaam. Deze smaak
het tweede en vanhler in het derde gedeelte echter verdwjnt vol
komen bjeene zorqvulop te klimmen, waaruithetOnder den naam dige zuivering, zoodat men tusschen zulvere
vandiksapmeteensuikergehaltevan50-550/0 beetw ortelsuiker en zuivere rietsuiker geen
gestadig wegvloeit. Dit wordt gefltreerd en onderseheid kan pxûeven.D ie zuivere suikervormtalsdan hetgeklaarde sap,hetwelk men soort
en verkrjgt men dûor het ralnlren.
daarna in een vacuumtoestelter kristallisatie H iertoe lost men de ruwe suikerop in water,
uitdam pt. Dit laatste is een groote koperen
b0l met een cylindervorm ig kopstuk. M en
kookt daarin het diksap todat een proef der
massa tusschen de vingerseen draad van bepaalde lengte geeft,waarna men devolltomen
heldere, maar voor kristallisatie geschikte

klaart de oplossing metbloed en beenderenkool,laat ze uitdampen in eene vatm umpan,

voegt er (0m aan een vooroordeel van het
publiek tegemoette komen)watultramarjn
bj en gietdemassa in blikken suikerbroodvormen,die suikerbrooden leveren van10- 12
stroop aftapt (blankkoken), ofmen zet het Ned.pond.Devnrmen metde verstjfdemassa
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worden na afkoeling op den grond gezet en
aan de punt geopend, waarna de stroop a1lengswegvloeit.Deverderezuiveringgeschiedt
door er eene digte,koude,zuivere suikeroplossing op te gieten,welke den stroop geheel
en al verdringt, zoodat de suiker ten slotte
volkomen wit wordt. Om voorts den dek-

verhinderd, zoodat men de melasse vooral
bezigt tot het bereiden van rum ,t0t voeder

voorhetveeen t0thetverkrjgenvanpotasch.
Zjheefteenwalgingwekkenden,zoutensmaak.
Men kan echter ongeveer 12- 150/0 suiker
uit de melasse verkr/gen.wanneerzj naar
eisch verdund en daarna gezuiverd wordt.

stroop teverwjderen,zetmen devormen op Deze.handelwjze is echter te kostbaarom
eene batterj in gaten,waarin zj luchtdigt w inst af te werpen. Volgens eene andere
sluiten,terwjl zp in luchtdigte buizen uit- methode (osmose) onttrekt men aan demekom en, w elke in verband staan met eene lasse door difftlsie een gedeelte der zouten
luchtpomp. Brengt men deze in beweging, door haar te doen vloejen door ruimten,
dan perst de lucht den stroop door het sui- waarin zj door pergamentpapier gescheiden
kerbrood heen;daarop neemtmen de suiker- is van een w aterstroom . Hier neemt deze
brooden uit de vormen en brengt ze in de laatste bj een vrj hoogen warmtegraad hare
droogkamer,waar zj 6-8 dagen bj 50OC. zouten yedeelteljk over. Daarop wordt de
droogen. Uit den stroop,die zich bj het m elasse lngekookten geefteene kristallisatie,
raënéren afscheidt,bereidtmen suikersoorten waarbj wederom melasse Overbljft,die men
van geringere waarde (melis en lompen),en aan dezelfde bewerking onderwerpen kan.
de laatste moerloog levert stroop. Kandj Men vermeldt, dat 1 centenaar m elasse na
driemaalherhaalde osm ose 15- 17 Ned.pond
vervaardigt men van zeer zuivere suiker,-

bruine kandj van Indischerietsuikerofvan suiker levertvan 90-930/0polarisatie en 12
beetwortelsuiker, die met lndische suikeris
gekleurd. Men kookt totdat men zwakke
draadproeven heeft, verwarm t het sap t0t
112--1150 C.on doethet in koperen ofgelakte jzeren potten,waarin draden zjn uit.
gespannen,om hetkristallisérentebevorderen.
Deze potten laat m en 8--10 dagen staan in

Ned. pond melasse. - Volgens de barytm ethode doet m en uit de melasse onoplosbaar
suikerbarytneêrslaan,die,gewasschenjgeperst

stroop af,wascht de kristallen meteenweinig
kalkwater en droogt ze.

baar. Aanbevelensw-aardiger is de elutie-m ethode. Volgens deze vermengt m en versch
gebluschten kalk met zooveel melasse, dat
men op althans 3 m oleeulen kalk 1 m olecule

en door zwaveligzuur ontleed, eene bjkans
zuivere suikeroplossing levert, welke daarna

op de gewone wjze behandeld wordt. Het
neêrgeslagen zwaveligzuur baryum kan men
beslotene ruimten, die aanvankeljk verhit herkrjgen om het wederom te gebruiken,
w orden tat 50- 600.Daarna gietm en er den maar deze handelwjze is omslagtig en kost-

Eenegoedesoortvansuikervoordageljksch

gebruik wordt ook wel door eene enkele

bewerking (melisbewerking)verkregen.Hier- suiker heet'
t, w aarna men de bj afkoeling

toe echter heeft men zeer zuiver,geiltreerd hard w ordende m assa goed droogt,metbrandiksap noodig,waarmede het koken isvoort- dewjn uitwascht en den aldus verkregen
Fezet.Men verkrjgtdan suikerbrooden,die zuiveren suikerkalk tothetontledenvanverseh
mtusschen aanmerkeljk van geraëneerde sui- beetwortelsap aanw endt. De alkohol w ordt
kerbrooden verschillen,om dathet groote ge- door eene eenvoudige destillatie herkregen.
halte aan andere bestanddeelen dan suiker Men erlangt alzoo 4/5de der in de melasse
hetontstaan van eene qeslotene,digtemassa aanw ezige suiker,en de loog is eene uitm unverhindert. D it sapmells bestaatuitporeuse, tende meststof. De eenige moejeljkheid,die
doorzigtige,grove kristallen van m inzuiveren zich hierbj voordeed, nameljk het droogen
smaak.Een beter productisde inwerp-melis, van den suikerkalk! is men in den Jongsten
die men uit diksap verkrjgt door er ruwe tjd ook te boven gekomen.
H et bereiden van suikeruit suikerrietkomt
suiker in te werpen. In (len Jongsten ttjd

brengt men ook veelsaikerin teerlingblokles geheeloyereen met de methode,welke bj de
in den handel; deze wordt verkregen dot
lr
suikerbrooden in stukken te zagen,docb 0ok
wel uit zuivere, witte, eenigzins vochtige
suiker, die in daartoe strekkende vormen
wordt geperst. - Men kan aannemen, dat
een Ned.bunder land,metsuikerwortels be-

beetwortelstlikerfabricatie jevolgd wordt;het

is echter minder moejeljk,omdat het sap

zuiverder is,maarvorderttevens veelomzig-

tigheid,dewjlhetbj eene hoogetemperatuur

zeerlijtbederft.Hetrietwordttusschencylin-

dersultgeperstten devastestof,welkedaarbj
zaaid, in Duitscbland 48, in Frankrjk 55 achterbljft,dientonderdennaam van bagasse
en in Rusland 33 centenaars suiker oplevert. (in MTest-lndië) ot'ampas (0p Java)t0t brandM en geeft den naam van raelasse aan een stof. Daarna w ordt het sap door middelvan
stroop,die a1s moerloog bj debereiding van kalk ontleed enz.De ruwe suiker(moscovade)
ruwe suikerachterbljften bj hetvoortgezet komt in dezen toestand en ook gezuiverd
koken geenekristallen meeroplevert.Zjbevat (cassonade) in den handel. D00r eene zeer
envoudigehandelwjzewordtuitden suiker16-190/0wateren 46-530/0slliker,ensom- e
tjds, wanlleer zj zuur reageert,ook eenige ahorn in Noord-Amerika en uit de suikerpall
n
invertsuiker.Zj geeft 9- 120/0 asch,welke en in Oost-lnditjsuiker bereid,terwjlmen
hoofdzakeljk uitkoolzuurkali,natron,kalk- van suikergierstveelalstroop vervaardigt.De
zouten, chloormetalen ertz.bestaat.H et stik- geheele produd ie van rietsuiker bedroeg in
stofgehalte is 1,25- 20/0. Door deze vreemde 1875 nagenoeg 13/4demillioen ton,van welke
bestanddeelen wordtdekristallisatiedersuiker Java en Madoera ruim 306000 t0n lever-

SUIKER- SUIKERRIET.

449

den, doch Cuba 691000 ton. In Europa be- dad en Cariccas.Tegenwoordig bevindt zich
reidde men in het jaar 1877 op 18:8 in Cuba aan hethoofd der suikerleverende lanDuitschland,Frankrjk,Rusland,oosteurjk, den, en dan volgen Java, Manila,Brazilië
België enz.25 millioen centenaars beetwortel- en Mauritius.In Noord-Amerika wordtvooral
guiker. Her verbruik van suiker is in de in Louisiana, in Ztlid-Amerika in Brazilië
JongstetwintiyJaaraanmerkeljkvermeerderd. en Peru, in Azië op Java,China,Japan en
Het bedroeg ln 1875 voor ieder inwonerin Britsch-lndië, in Australië op de SandwichEngeland 28,45,in de Vereenigde Staten van eilanden, en in Afrika in Egypte en den
Noord-Amerika 19,24, in Denemarken 12,5, Soedan veel suikerriet verbouwd.In Europa
in België 10.3, in Nederland 8,4,in Frank- is de verbouw van suikerrietnagenoeg geheel

verdwenen,en eerstin denJongstentjdbegon
hj in Spanle te herleven. Sedert de 16de
eeuw ontstonden in bjkans alle Staten van
Europa raënaderjen t0t zt
livering derk0l0gedeelten van Australië 44 en 46 Ned.pond. niale nuiker,maar in de 17deeeuw waszj
Het suikerriet was oorpronkeljlkeen voe- n0g z00duur,datzjalleen doorvermogende

rjk 7,55,inDt
litschland7,35,in Zwitserland
7,35,in Oostenrjk 4,inPortugalenZweden
3,4,in Rusland 3,09,in Spanle 2,95,in Griekenland 2,1en in Turkje1,08,ja,insommige

dingsgewas; het werd gekaauwd en uitgezo- lieden werd gebruikt; eene herhaling van
gen, en dit geschiedt ook nu n0g in vele dien toestand had men o0k in 0ns Vaderland
landen van Azië,op de Philippjnscheen de gedurende hetcontinentaalstelselonderNapoZuidzee-eilanden. In Indië en China wordt leon 1. De sllikerbiet, waarin Marggraf in

hetsindsonheugeljken tjd aangekweekt,en 1747 een aanzienljk suikergehalteontdekte,
uit het Sanskritisch woord sarl
coera ontstonde
n het Arabische ,@:kAJr, het Perzische
'
akar en de Europésche dcccAcrl- ,suere,
swgar,q
vf
zïkdr.Reeds wordt van suiker gewag
gemaaltt door Tl
teopkrastus en Dioseorides,

bragt in die vroegere gesteldheid eene aan-

merkelt
jkeveranderinrteweeg.Zjnopvolger

Ackard maakte gebrulk van die ontdekking
en stichtte in 1801 op hetlandgoed Kunern
in Beneden-silézië deeerstebeetwortel-suikerdoch hetschjnt datdeIsraëlieten en Baby- fabriek,w elke eerlang dpor andere w erd geloniërs haar niethebben gekend.Deaanbouw volgd.Menverkreegindi
entjdslechts2-3O/a,
van suikerriet,kwam eerst in zw ang in Zuid- hoewel Nöldeehen in 1799 de zuivering door
Perzl
*e**,toen in Arabië, daarna in Egypte, middelvankalk hadingevoerdenLampqdiu en
Sicilië en het zuiden van Spanje. In 1420 Sclnalgp op de gunstige werking van houtskool

bereikte hj Madeira en vervolgens de Ca- gewezen hadden. Tn Frankrjk bloeide die
nariscbe eilanden.In de 9de eeuw bereidden tak van njverheid sedert 1811doorden inde Arabieren te Susiana reeds suiker uitsui- vloed van het continentaalstelselen bleef0ok

kerriet;zj bragtenditlaatsteindezuideljke na de opheëng daarvan bestaan,terwjlin

gewesten van Europa,en in de tweede helft Duitschland de meeste fabrieken weder ver-

derlodeeeuw werd hetreedsin Spanjever- dwenen, o1
n eerstnatien Oftwintigjaarte
bouwd.In 996 werdsuikeruitAlexandriënaar herrjzen.O0k inonsVaderlandbestaanonder-

Venetië gebragt,toen reeds,naarmenmeent, scheidene suikerfabrieken.
Suiker-ahorn,zie Ahorn.
ill den Vorm Van sllikerbrooden. Arabische
Suikercontract is de naam van eene
geneesheeren gebruikten haara1saltsenj,en
zj bleet'eene zeldzaamheid t0taan den tjd overeenkomsttusschen het gouvernem entvan
der Kruistogten.ln 1176 sehonk W illem 11, Neêrlandsch-lndië en particulieren, waarbj
koning van Siciliëteen m olen tothet malen deze laatsten verpligt zjn, een bepaald gevan suikerriet aan de m onniken van het deelte der door hen geproduceerde suiker
klooster M onreale aldaar. In 1319 zond Fo- tegen vastgestelden prjs aan het gouvernemasso Zoretfcso, een venetiaansch koopman, ment afte staan:terwjlzj het overbljvend
eene lading van 100000 Engelsche ponden gedeelte naar wllleketlr kunnen verkoopen.
suiker naar Londen,Om tegen w oltew orden Zie vqortsonder C'
altultrstelsel.

ingeruildt en zj kostte toen 60 cents van
Sulkergast (Lepisma saccharina L.) is
onzemunthetpond.Hetschjnt,datdeMexi- denaam vaneen insed uitdeordederFranjecanen aanvankeljk suiker hebben bereid uit staartigen.(Thysanoura).Hetonderscbeidtzich
m aïs: het suikerrietw erd eerst in 1490 door door een rank,peervormig,van boven platColumbus Van de Canarische eilanden naar ew elfd ligchaam , kleine, uit 12 afzonderSan Domingo gebragt, waar men er uitge- ljke oogjes bestaarlde oogen, 3 nagenoeg

gtrekte velden meê beplantte. Geruimen tt
jd
voorzag hoofdzakeljk diteiland Europa van
suiker, terwjl de uitvoer uitCuba zelfs in
1760 n0g gering was.Reedsin den tjd van

evenlange borstelharen aan het>chterljf en

tarsen met2 geledingen.Hetis8 Ned.streep
lang, van boven fraai zilverglanzig en van
onder licht-geel. Het bevindt zich in alle
cortez kwam het suikerriet in Mexico, en landen van Europa,vergastzich gaarne aun
in 1553 werd vandaar suiker uitgevoerd naar suiker en beknabbeltw 01,linnen,papier en
Spanje. Reeds in 1531 werd dat gewas leder.
overgeplant in Brazilië, en vanhier bereikte
Suikergierst,zie Sorgâvm.
het de Engelsche en de Fransche koloniën.
3uikèrpisvloed ,zie Pisoloed.
Het welige Tahiti-riet,door Cook en Forstee
Suikerriet (Saccharum L.) is de naam
het eerst beschreven, werd door Bli
bnaar van een plantengeslacht uit de familie de<
-gl
Antigua en Jamaica gebragt en verspreidde Grassen (Gramineae). Het omvat hooge, op
zich voorts over San Domingo, Cuba,Trini- riet geljkende grassen, met lange, breede
XIII.
20
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bladeren en groote,digte,zjdeglanzige,be- (Formica analisLatr.jjdiedenhalm verwoest
haarde bloem-aren,wier ééy1-oftweebloemige doorrrharewoning in op te slaan.
aartjes door lange haren omgeven zjn.Het Salkerw ier,zie Wiren.
6atezlikerrlf,meteen overbljvenden,krui- Sulina is de naam van eene der voorpenden wortelsok, 2,5= 3,75 Ned. el hooge
en 2,5- 5 Ned.duim lange,pyramidalebloemaren, is, naar men meent. afkomstig uit
Azië en wordt ten behoeve der suikerfabricatie overalin dekeerkringslanden verbouwd.
In China strekt deze bouw zich uittot 30O
en in Noord-Amerika t0t32ON.B.In Europa
vindt men het nagenoeg alleen op Sicilië en

naamste monden van de D onau.Ten zuiden
daarvan ligt de stad van dien naam meteen

vuurtoren en omstreeks 4000 inwoners. Zj

is een hoofdstation voor de stoomvaart op
Odessa en werd den 8sten October 1877 door
de Russen beschoten en verw oest.

Sulla.Onder dezen naam vermelden wj:
Lueiws C/raelïl.
: A lla,een Romeinsch dic-

in Andalusië,terwjlhetophetzuideljkhalf- tator,geboren in 138 vöörChr.Hj wasde

rond ter naauwernood den keerkring over- telg van een geslacht, hetwelk t0tde Gens
nverschrjdt.T0t de verscheidenheden behoo- Oprsell behoorde,sleetzjnejeugd gedeelte-

ren:hetpaars zlïkdrrïef(S.violaceum Jus.
%.
4, ljk metligtzinniyevermaken,gedeelteljkmet
met paarse halmen en bladeren en vooralin letterkundige bezlgheden,en werd in 107vöör

West-lndiegroejende,waarhetinzonderheid
t0thetstoken van rum wordtgebruikt,- het
suikerriet >> Otalteite (S.otaheitense Jld#.),
desgeljksch PaarS Van kleur vaet een zeer
groot suikergehalte, grooter dan de andere
verscheidenheden, door Bougainville naar de
Antillen overgebragt,en thans vooralin OostIndië aangeplant,- en het Cltinlsehe .
:lï.
kdr-

Chr.in den Jugurthjnschen O0r104 quaestor
van den consulMaeiws.Hj droegnletweinig
bj t0teen gunstigen aooop van dien 00rl0g
doordien hj koning WoccFzldvan Mauritanie

door welbestuurde onderhandelingen t0t de
uitlevering van J'
ug%rtha w ist te bewegen.

Hj werd daarop in 93 praetor,en nadathj

zich in den oorlog tegen de Marsen a1s be-

riet(S.chinenseRoœb.),meteivormigearenen velhebber eener afdeeling van hetRomeinsche
een grootendeelsmetbladeren bedektenstengel. legeronderscheiden had?voorhetJaar88t0t
In de plantages van Amerikaen elderskweekt consul gekozen en met hçt voeren van den
:belast.Nadat
men suikerrietdoormiddelvan stekken,van eersten 00r10g tegen Mitltrfdcfe.
de toppen afgesneden en welzôö,datieder hj zich echter reeds te Nola in Campanië
gtek een knop heeft.In W est-lndié
' legtmen bj het leger had gevoegd, werd te Rome
ze vöör den aanvang van den regentjd in door de volkspartj! aangevoerd door den
den grond.In de eerste 4 of5 maanden groeit volkstribuun P.z
gvl
zzcix.
:Rwflu,hetopperbede Jonge plant zooveel,dat zj den eersten ve1 aan M arbts toegekend.8ulla keerde derknoop vormt, en daarop ontstaat elke week halveaan hethoofdvan zjn legernaarRome
een knoop t0t een getal van 25- 40. Men terug, tastte in de stad zjne tegenstanders
herhaalt dat op onvruchtbare gronden Jaar- aanj bragt hun eene volkomene nederlaag
ljks,doch laat op vruchtbare gronden den- t0e en verbande de voornaamsten van hen,
zelfden wortel4 of 5Jaar (hieren daarin onder welke zich ook M arius en k%gblpicigls
Guyana we1 een: 12 Jaar) ixl den grond bevonden.D aarop nam hjeenigemaatregelen,
staan, zoodat m en er even zoovele oogsten om het handhaven der orde in de stad te
van bekom t,om dien daarnadooreennieuwen verzekeren,maarwjddezichdaarop terstond
top te vervangen. Tn goed verzorgde plantages verspeidt zich het suikerriet van zelf
door w ortellooten.M en teeltde planten nooit
van zaad, maar steeds van afgesneden top-

en geheelen alaan hetbestuur van genoemden veldtogt,zonderzichom degebeurtenissen

te Rome te bekreunen,waar zjne vjanden

zich eerlang onder het plegen der schande-

pen.Alleen in Amerikasehjntmen openkele ljkstegruwelen vanhetgezagmeestermaakplaatsen .
00k w ortellooten te planten. D e

ten. H ier koos men in 86 M ariu.
g voor de

tjd van den oogstis afhankeljk van dien zevende m aaltotconsul,m aar deze overleed
v&n den aanplant. In oost-lndië snjdtmen 17 dagen na hetaanvaarden van zjn ambtj
reeds 9 maanden na dezen de halmen af,- - enhierwerdengrootelegersbjeengebragt,
in Amerikabjhetgebruikenvanwortellooten om de worsteling met den gevreesden 8ulla
11 of 12 en bj hetplanten van stekken 15 te ondernemen. Toen deze den strjd tegen
maanden daarna en 00k n0g wellater.Het Mitltrldates voleindigd had, keerde hj aan
rietwordt met een groot kapmes nabj den het hoofd van 40000 man naar Italië terug,
wortelstok afgehouwen en van bladeren ont- overwon in eene reeks van gevechten zjne
daan;detop-eindensnjdtmenaftotstekken, tegenstanders,ten laatste o0k C.A Jr1#,den

en het overig gedeelte van hetriet in stuk- zoonofbroederszoonvandenberuchtenM arins,
ken ter lengte van eene Ned.el.Deze stuk- bi
j Sacriportus,benevens een uitSamnieten
ken 'iorden t0tbossen gebonden en naar de zamengesteld legeronderde muren van Rome
persgebragt.T0tdevjanden vanhetsuiker- en zag zich in 82 vooronbepaalden tjd t0t
riet behooren in Am erika:eene eigenaardige didator benoemd.Hj zocht zjn gezag te beBoort van bladluis, de larve van een Bpring- vestigen door een groot aantalzjner tegen-

kever (Elater nodilucus L.4,de rupsvan een standers vogelvrj te verklaren,doorde ljst
gehoornden kever en vooral de suikermier hunner namen openljk bekendte maken en
(Formica saccharivora L.), die den stengel een prjs op hunnehoofdente zetten.Voorts
doodt door haar nest onder den wortelstok verdeelde hj de landerjen van hen, die in

M n te leggen, - en in Guinea de aarsmier den bloedigen burgeroorlog warengesneuveld,
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onder zjne veteranen en schûnk de vrjheid ljken vriend wegensdiensverkwistingen en
aan 10000 slaven, welke hem t0t ljfwaeht uitspattingen,dûch beiden bleven steeds ververstrekten.Daarop vaardigdehj eenereeks bonden doorhunnegemeenschappeljkeliefde
van verordeningen uit,om de aristocratie in t0thetvaderland.om dieredengafhjin1593

hare vool*
m alige regten te herstellen, kende
de regtspraak weder t0e aan den Senaat en

aan Kendrik zelfs den raad,t0t het Katholicismus Ovel'te gaan en alzoo een einde te
beperkte de maçt der volkstribunen. Toen maken aan den burgeroorlog.In 1597 kw am
hj zjn doelberelktwaande,legdehj in 79 hj aan hethoofd derFinanciën,delgdeeene
het dictatorschap neder en begaf zich naar staatsschuld van 200 m illioen livres,zorgde,
Puteoli, waar hj zich niet geheel aan de dat een groot deel der als het ware weggeopenbare zaken onttrok, maar toch grooten- worpen dom einen t0t de Kroon terugkeerde,
deelszich wjddeaan hetgenot.Hjoverleed schafte eene menigte overtollige ambten af,
echter reeds in 78. De door hem geschreven regelde en vereenvoudigde de belastingen,

gedenkwaardigheden van zjn leven werden legde wegen aan,bevûrderde de zjdeteelt
door zjn vrjgelaten slaaf Epleadnsvoltooid en andere takken van njverheid en begunendienden Plutarel
tnst0tbron voorhetschrj- stigde den landbouw. Sedert 1601 was hj
ven der biographie van S1tll@.
Fcsldfld Cornelins 8.11@,een zoon van den
voorgaande, geboren omstreeks het Jaar 88

vôôr Chr. Hj diende in den derden 00rl0g
tegen Mitkrldates onderPompliwsen wasde
eerste, die in 63 de muren van den tempel
teJerusalem beltlom.In 54 bekleeddehj het
am btvan quaestor.ln denburgeroorlogsehaarde
hjzichaan dezjdevan Pompejus,metwiens
dochter hj gehuwd was.Na den slag bj
Pharsalus nam hj de vlugt naar Afrika,en
na dien bj Thapsus (46) vielhj in handen
van Caesar en w erd door de soldaten van
laatstgenoemde gydood.
P'
ubliws Oorxel,x.
s 8wlla, een broederszoon
van den dictator.Hj werd in 66 vôörChr.
tot consulvoor hetvolgende Jaar gekozen,
maar vöör het aanvaarden dier betrekking

van ambtsbejag (ambitus)beschuldigd envercordeeld. Voorts werd hj in 62 nogmaals
aangeklaagd wegepsdeelnemingaandezamenzwering van C@til'
%na,m aar na deverdediging

van Hortensiwsen Cleerovrjgesproken.Inden
burgeroorlog was hj legaat van Caesar en
voerde bj Pharsalus bevelover den regter
vleugel.Hj stierfin 45.
Sullivan (AlexanderMartin),een Iersch
volksleider, geboren in 1830 in de nabjheid

0ok grootmeester der artillerie en opper-in-

spedeur van alle vestingen deslands,en hj

hersteldeinkorten tjddeopenbareveilirheid
door gevaarljkerooverbenden te vernietlgen.
Bj den togtvan Hendrik naar Savoye bemagtigde 8nlly de voor onoverwinneljk gehouden vestingen Montmélian en Bourg!en

nahetsluitenvandenvredebelasttehj zlch,

onder den titel van kapitein der havens,
rivieren en kanalen, met het departement
van Openbare W erken, schafte invoerregten

af,verklaardeden graanhandelvrj enmaakte
zich verdiensteljk door het verbeteren der
middelen van verkeer. Tevens hield hj de
aandacht gevestigd op de buitenlandscheaan-

gelegenheden.In 1604 werd hj gouverneur
van Poitou en in 1606 erfeljk hertog van
zjn landgoed Sully aan de Loire. Nadat
Hendrik IV vermoord was (14 Mei 1610),
verloorhjzjnebetrekkingen enwerdvanhet
H0fverbannen.NietteminvroegLodet
oî
jkXI1I
hem meermalen om raad en benoemde hem
in 1634 t0t maarschalk, waarop 8ully den
postvan grootmeesterderartillerienederlegde.

HjoverleeddenzlstenDecember 1641.Zjne

1Mémoires (Amsterdam, 1634,2 dln;2 sug-

plementsdeelen, 1662)'' zjn zeer gebrekklg
van vorm , maar bevatten vele belangrtjke
van D ublin, werd in 1855 m edewerker aan bjzonderhrden.
het dagblad:pNation''en streed metgrooten
Sulpiclus is de naam van een aanzienljk
jver voor de belangen van Ierland.In 1868 Rom einsch geslacht, hetwelk uit onderscheiwerd hj aangeklaagd wegenshetveroorzaken dene familiën metverschillende bjnamen bevan oproerige bewegingen en ontving in de

stond. Pwbli'
tts zgsllylici'lf,s Galba voerde in 240

gevangenisdetjding,da'
thj welligtzouge- vöérChr.enlater beveloverdevlootjdietegen
kozen worden t0tlord-major van Dublin.Hj Philippusvan av cce#ozliF,den bondgenootvan

wees echter die waardigheid, alsmede het R annibal, was uitgezonden, en zag zieh als
aanbod eenernationale belooning vandehand. consulin 200en 199belastmethetogperbevel
In 1874 zag hj zich benoemd t0tlid vanhet in den 00rl0g tegen denzelfden Pltil%ppns.-

Parlement,en was na dien tjd een derinvloedrjksteleidersderHome-rule-partj.
Sully (Maximilien de Béthune,baron de
Rosny, hertog de), een Fransch Staatsman,

ServinsSzllypicil:Galbaleedin 151alsyraetor

eene nederlaag in Lusitanië, deed ln het

volgende Jaar duizende Lusitaniërs neersabelen,nadathj henonderbelofte,datzjvrlchtgeboren den 13den December 1560 te Rosnyj bare landerjen van hem zotlden ontvangen,

werd in het Hervormde geloof opgevoed en t0t de overgave bewogen hadjw erd desw ege
ontving onderwjs met Hendrik van Nararre. in 149 aangeklaagd,maar wist d00r zjne
Hj ontsnapte aan de bloedbruiloftdoorzich welsprekendheid de veroordeeling afte w enin het collège de Bourgogne te verschuilen, den. In 144washj consul.- Zjn evenzoo
onderscheidde zich in de veldtogten van den genoem de kleinzoon behoorde t0t hen, die
jeugdigen Koning van Navarreen streed bj tegen Caesar eene zamenzwering hadden geCoutras (1587) en bj Ivry (1590).Metden smeed en was de overgrootvadervan keizer
trots en de hardheid van een gestreng Calvi- Galba. - .
P.5!il.
9S'
al
pieiu.
%Ay/k.
swordtals
nist berispte hj onbeschroomd zjn Konink- redenaar door Clcero gepxezen,ondexscheidde
Q9*
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zich in 89 in den Bondgenooten-oorlog a1s hooge kustgebergten,terwjlnaarde binnenveldheeren werd voorhetjaar 88totvolks- ze:è'n zich lage landen uitstrekken.Het getribuun gekozen.Zjn wetsontwerp,de met bergtebestaatuitonderscheideneparallelketens,
burgerregt begiftigde bondgenooten in alle wier uitloopers in het zuidoosten drie landtribus in te deelen,vond bj de partj der tongen vormen,tusschen welke de Lam pong-

optimaten,doordeconsuls Sulla en Q.Pom- en de Keizersbaaigelegen zjn.Boven die
PT1.
: Rnfn.
gaangevoerd,een hevigen tegen- ketens, welke uit graniet,porfer,kalk- en
stand.Dit gafaanleiding,dat hj zich aan- zandsteen en andere steensoorten bestaan,
sloot aan 0. M arius en de wet doordreef, verhesen zich uitgedoofde en n0g w erkzame
dat het opperbevel in den oorl0g tegen M i- vulcanen zooals de Goenong-Dempo (3200
fArfdgfd.
s Van 8nlla 0p M ari%s zou overgaan. Ned.elh00g),dePiek van Indrapoera(2651
Dulla echteroverwon zjne bestrjdersblnnen Ned.elhoogl,deGoenong-Talang(2400Ned.
de muren van Rome en deed de voornaamste el h0og),de Goenong-Merapi (3000 Ned.el
zerspiek
Van hen ill den ban, onder welke zich 00k h00g), de Goenong-semangka ofKei
Rul
pidnsbevond,dieop zjnevillaopgespoord (2300 Ned.elh0oglenz.Er zjn tweebergen omgebragt werd.De slaaf, die hem ver- vlakten, nameljk:die van Joba,gemiddeld
raden had, werd eerstin vrjheidgesteld en 360 en die van Agam ,gemiddeld 1000 Ned.
daarna van deTarpelischeRotsgeworpen. elboven de oppervlakte der zee.H etbinnenSultan , een Arabisch woord, hetwelk land i8 er nog w einig bezocht;eerstin den
Heer of M agtl'oçe beteekent, is de gewone laatstentjd(1876- 1877)ismetondersteuning
titel der Mohammedaansche vorsten in hct van het Nederlandsch Geographisch GenootOosten,vooralin Turkje.Aan deeigenljke schap eene expeditie dwars door het eiland
gemalin van den Sultan geeft men den naam getrokken. D e voornaam ste rivier is er de
van A ltane,aan zjnmoederdien vanRnltane MoesiofRivier van Palembang,die zich met
Fcli#e,en zjnedoch
.tersnoemtmen Chanim 3 monden in Straat-Banka uitstort en onderz
gzllfcpe: of princessen van den bloede.
scheidene zjrivieren heeft; voorts stroomen
Sulzbacher Alpen (De) vormen een erde BanjoeAsin,de Djambi,deIndragiri,
gedeelte der Carnische Alpen in Stiermarken de Kampar,de Siak,de Rokan en:
6.,terwjl
en tevens eene der bekoorljkstebergstreken er 00k onderscheidenemerenwordengevonden,
derDuitscheAlpen.Zj verheFen zich in den van welke datvan Sinkara hetvoornaamste
Oistritza t0t eene hoogte van 2348 en in den
Raducha t0t eene hoogte van 2052 Ned.el
en dalen langzaam af naar de Hongaarsche
Vlakte.
Sulzer (
Johann Georg),een verdiensteltik
Bchrjveroveraesthetiek,geborenteW interthiir

is.H et laagland is meestalaangeslibde grond
en heeftinhetzuideneenebreedtevan 90- 180
en in het noorden gemiddeld eene van 260

Ned.mjl.Hetklimaatiserafhankeljk Van
den noordoost- en zuidw est-moesson. In het
noordeltjk gedeelte waait de eerste van 0c-

den 5denOctober17Q0.ontvingzjneopleiding tober tot April en de laatste van Aprilt0t
tober,terwjlin hetzuideljk gedeeltebeiteZiirich,vertrok in 1742naarBerljn,waar Oc
hj kennis aanknoopte metTwler en M anper- derafwisseling overeenkom tm etdie op Java.

fi d, en aanvaardde aldaar in 1747 hethoog- De warmte is in het laagland op het m idden
leeraarsambtin dew iskundeaanhetgymnasium van dendag 27- 32enOp dehoogvlakten24OC.
en in 1763aandepasgestichteridder-académie, De plantengroei is er verbazend w elig.De

terwjl hj tevens lid werd van de Académie
van W etenschappen.Ziekeljkheidnoodzaakte
hem , in 1771 het professoraat neder te leggen,en hj overleed den 27stenFebruarj1779.
Zjn beroemd hoofdwerk is:de oAllgemeine
theorie der schönen Kiinste (nieuwe druk,
1792- 1794, 4 dln)'', waarvoor Blankenberg.

zuidwesteljkebergketen ismetbosch bedekt
en hetm oerassige strandm etmangroveboom en

en casuarinen,hetdelta-yebied dernoordoostkust met palmboomen dlgt begroeid. Op de

hoogvlakten wordt veel rjst verbouwd.Met
betrekking tot het dierenrjk heeft Sumâtra

veelmeer overeenkomstmet Bornéo dan met

XZusâtze (1796-1798,3 dlnl'' en Dyk en Java. Men vindt fr een overvloed van meRehnlze: pNachtrëge (1792- 1808, 3 d1n)'' talen,vooralgoud,koper,tin en jzer,leverden.

Sum >k (Rhus),zie onder Rhm.

voorts steenkolen in de Ombiliënvelden,ten
oosten van Padang,en m en is ernstig op de

Sum a
-tra of Doematra, het grootste der ontginnirg diermjnen bedacht,waartoemen
Soenda-eilanden,heeft eene langwerpige ge- echter een spoorw eg derw aarts z0u m oeten
daante en strektzich uitvan hetnoordwesten leggen.Hetaantalinwonersisonbekend.Deze

zjn hoofdzakeljk verdeeld intweestammen:
Malejersen Batta's.De eersten bewonen het
hoogland en beljden de Mohammedaansche
godsdienst;zj houden zich bezig metlandNias)deBatoe-eilanden,deMentâwei-eilanden, bouw en scheepvaart,alsmedemetzeerooverj
de Nassau-eilanden en Engânode voornaamste en menschenroof.De njverheid bepaalt er
zgn,eeneoppervlakte van 8035 o geogr.mjl. zich tothetweven van katoenen stoFen entot
Het is derhalve rtlim 13-maa1 z0o groota1s goudsmederj,waarbjzeereenvoudigegereednaarhetzuidoosten.DeEvenaarsnjdthetnagenoeg in twee geljke stukken en hetheeft
metzjne talrjkeeilanden,vanwelkePoeloe
Babi (Varkenseiland), de Banjak-eilanden,

0ns Vaderland.Sumâtra is door Straat.soenda schappen worden gebezigd.OmtrentdeBatta's
raadplege men het artikel onder dien naam.
van het schiereiland Malakka gescheiden. In het zuiden heeft m en daarenboven den
Langs den Indischen Oceaan verheFen erzich stam der Orang-Koeboej welke geene vaste
Van Java en door de Straat van Malakka
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woonplaatsen bezit. T0t de uitvoer-artikelen Salida en vele andere plaatsen,in 1666 :ûk
behooren er:rjst,kof
li
j,tabak,cassia,mus- van Padang. Verder naar het zuiden haiden
kaatnoten,indigo:sago,katoen,kaoetsjoek, zich sedert1665 de Engelschen te Benkoelen
kam fer, ricinus-olle, was, eetbare vogelnes- gevestigd, en tusschen die beide volken ontten,ivoor en kostbare houtsoorten,en vooral stond l/eldra een groote najver.In 1803

zwarte peper.D it laatste w ordt er voortge- kwam hetgeheelezuldeljkegedeeltederO0Bt-

bragtten bedrage van bjna 13 millioen Ned. kust met Palembang desgeljksonderNederpond. Dit produd wordt grootendeels naar landsche heerschappj. De Nederlanders en
Engeland verscheept,en deN'ederlanders,die Engelschensloten in1824eenverdrag,waarbj
zich bezitters van Sumâtra noemen, halen deze laatsten tegen ontvangst der Nederlandjaarljks meer dan een millioen Ned.pond sche bezittingen op hetschiereiland M alakka
zwarte pepdr uit Engeland.De vonrnaamste

afstand deden van hunne koloniën opSumâtra

uitvoerhavens Van Sumàtra zjn Palembang tergunste van Nederland.In 1835onderwieren Padang.
pen zich aan laatstgenoemdrjk 00k de V0rSumâtraisverdeeldinGouvernementslanden sten van Djambi,voortseen gedeelte van de
en onafhankeljkeRjken.T0tdeeersten be- westkust,vanhetrjk Menangkaboeenvande
hooren: het Gouvernement van Sumâtra's
W estkust met de residentiën Padang,Tapanoeli en Padangsche Bovenlanden,- de assistent-residentie Benkoelen,- de residentie
Lampongsche Ilistricten - de residentie

Battalanden.Hetwareintussehentewenschen,
dat men de noodiga middelen aanwendde om

opSumâtra,evenalsop Java,detalrjkebron-

nen van welvaart te openen, die er in den

vruchtbaren en rjken bodem verborgen zjn.
Sttm egh of Somoyy,een Hongaarsch (mmitaat,telt op nagenoeg 120 D geogr.mj1
260000inwoners,isgedeelteljk vlak,gedeelteljk metheuvelsbedekt,aan denogrdzjde
door het Platten-meer en aan de zuidzjde
landen.D e gouvernementslanden wordengroo- door de D rave besproeid en levert: graan,
tendeels regtstreeks doo1*Nederlandsehe amb- wjn, ooft, tuinvruchten, tabak,eikenhout,
tenaxen bestuurd!terwjlook hier,geljk op rundvee enz. Het is in 6 distrid en verdeeld
Java, de bevolklng zooveelmogeljk onder en heeft t0t hoofdplaats Kaposvâr,een vlek
hettoezigtblgftvan eigenehoofden.Het0p- met omstreeks 6000 inwoners aan de rivier
Palembang, - het rjk Indragiri,- en het
rjk Siak. Als onafhankeljke Rjken g01den t0t in de laatstejaren:hetrjk Atsjin
(Atjin, Atlé, het noordeljk gedeelte des
eilands), - en de Onafhankeljke Batak-

perbewind op Sumâtra's westkust is toevertrouwd aan e0n goRverneur.Behalve de vereisehte residenten en assistent-residenten heeft
men Onderscheidene andere Europésche ambtenaren?zooals:posthouders, controleurs enz.
De bevolking der Nederlandsche bezitting
en wordt qeschat op ongeveer 3 millioenj
waaronder nletbegrepen zjn deinwonersvan

Kapos.
Sum m ier procès noemtmendabehandeling eener regtszaak, w elke eene korte en
minderomslagtigeinstrt
ldieveroorlooft,zoodat

nen bedraagt er nog geen 2000.
Ilet grootste gedeelte Van Sumâtra isaan
het Nederlandsch gezag onderworpen. Ook
Atslin, waarmede wj sedert 1873 een niet
altjd even voorspoedigen oorlog hebben gevoerd, moest eindelijk voor onze vûlharding
bukken; althans men meent (in het laatst

m edegedeeld,waarop laatstgenoemde terver-

zj spoediger en met geringerkosten beslist

werdt dan langs den gewonen weg.Daartoe
wordtte dienenden dage of op nadertebepa-

1en tjd doorden procureurdeseischerseene
Nias (Q15000) en dievan Djambien de Pa- m et redenen omkleede conclusie voorgedrasoemak-landen (111000).HetaantalEuropea- gen en aan den procureur der verw eerders

wnring zjnemetredenen omkleedecondusie
inlevert. Daarop worden partjen t0tde pleidoojen toegelaten.Voorsummierebehandeling
zjn vatbaar:zuiverpersonélezaken,indiende
eisch berust op een titel,waarvan hetbestaan

nietbetwistwordt,- voorlooyigevorderingen

van 1879),datde militaire bevelhebberaldaar enallespoed-eischendevorderlngen(natuurljk
spoeûig dooreen burgerljken bevelhebberkan zjn hieronder niet begrepen de zaken,welke
vvorden vervangen -- devruehtvan millioenen op korttermjn of bj kortgeding voorden
schats en duizende m ensehenlevens. De sla- presidentworden behandeld),- devorderin-

verntj en het ljfeiçenschap zjn er in de gen van huur en pachtpenningen,alsm ede w eNederlandsehe bezittlngen sedert den lzden
Augustus 1876 opgeheven.
Sumâtra werd het eerstaan deEuropeanen
bekend gem aakt in 1508 doorden Portugees

genskoopschatvan vruchten tevelde,- ende
zaken, welke bovendien bj de wet a1s summier zjn aaugewezen, zooals: zaken Van
koophandel, - hoogere beroepen Van V0nLopez de Fùleïrt
l.De Portugézen deden er nissen, door den kantonregter gewezen
onderscheidene factorjenverrjzen,maarwer- geschillen over het hervatten van hetgeding
den er tegen het einde der 16de eeuw door en devervangi
ng van yrocuretlr,ontkentenis
de Nederlandersverdreven,die er eerstvasten van geregteljkeverrigtlngen ofaanvulling of
voetkregen in 16Q0.Na den Sultan van Ban- verbetering van eene ade van den burgertam bezat in die dagen de beheerscher van ljken stand enz. - geschillen over ofbj

Atsjin de grootste magt op heteiland.Tus- tenuitvoerlegying van vonnissen en authensehen 1659 en 1662 slaagden de Nederlanders

tieke acten m 't algemeen,- het hooqer

er in, de zuidwestkust aan hunne bescherm- beroep van de uitspraak over de verdeellng
heerschappj te onderwerpen, en in 1664 van de opbrengsteenerexecutie,overde ver-

maakten zj zieh meester van Indrapoera, deeling van een kncpprj:,overGe uitspraak
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van denpresidentbjkortgeding,- spmmige isd00rbatterjen beveiligd.Denieuwestadsinddentéle vorderingen, - het verzoek t0t wjken tellen vele smaakvolle gebouwen,
boedelafstand enz. - Summiere rd/
rdzs,y en maar de Oudstad,vooral nabj de haven,
rdrgsf/
moordil.g eindeljk moet de toeziende heeftnaauwe,kromme straten.Men vindter:
voogd om de twee Jaren vorderen van den 72 kerken,eene Beurs,onderscheidene instellingen van w eldadigheid, een godgeleerd sevoogd (behalvevan den maderofmoeder).
Sumner (Charles), een Amerikaansch minarium , een athenaeum met een muséum ,
staatsman,geboren den 6denJanuarj 1811 te een schouwburg,een park meteenstandbeeld
Boston, studeerde aan de Harvard-universiteit, daarna aan de regtsgeleerde académie
te Cambridge, werd in 1834 advoeaatte B0st0n, referent van het districtsgeregtshof der
Vereenigde Staten, onderwees voorts aan
laatsgenoemde académie het staats- en v0lkenregt, reisde in 1837- 1840 in Europa en

van generaalHareloek,groote scheepstimmer-

werven, machinenfabrieken, glasblazerjen,
jzergieterjen,ankersmederjen,touwslagerjen,
geelgieterjenenz.Nietminderdan581schepen
(waaronder 144 stoombooten)behooren erte

huis en in 1876 liepen er 9708 sehepen de
haven binnen. De waarde van den uitvoer
gaf daarop depReyorts''van Veney metaan- bedroeg er omstreeks 11,die van den invoer
merkingen in hetllcht(1844- 1846,20 dln). omstreeks 9 millioen gulden.

Op het gebied der staatkunde behoorde hj
eerstt0tdeW higpartj,maarvoegde zich in
1848,daarhj deoorlogsverklaringaanMexico
niet goedkeurde en toen reeds de opheëng
der slavernj verlangde, bj deradicalen.In
1850 werd hj lid van den Senaat,waarhj
optrad a1s een uitstekend redenaar en een

hevig bestrjder der slavernj. Ten gevolge
van eene scherpe redevoering over ditonderwerp moest hj van een afgevaardigde van
Zuid-carolina,Preston Wropkd,eene l'
lgchameljke mishandeling verduren,zoodathj ziek
werd en t0t bevordering van zjn herstel
cene reis deed naar Europa. In 1859 nam

hj weder zitting in den Senaat,werd een
der leiders van de nieuwe republikeinsche
partj,Ondersteundesaetjveren goedgevolg

Suner (Luigi), een verdiensteljk Ita-

liaansch bljspeldichteren een Spanjaardvan
afkom st, geboren in Havana omstreeks het
jaar1832,vond reeds op kinderljken leeftjd
te Florence een tweede vaderland.Zjn eerste
bljspel:plgentiluominispeculatori'' in 1859

te Florence voor het eerst opgevoerd, gaf
cene voorstelling van hettoenmalig verbond
van Frankrjk en Italië, vertegenwoordigd
door de beide hoofdpersonen van het stuk.

Afeer roesa echter oogstte hj met ztinebljspelen: rl legitimisti (1861)''en pspinte0
s
ponte'' - en vooralmet rL'0zi0 (1863)'',
puna pi
aga sociale'1- pcaleche''(later
onder den titel:rognilasciata è persa''),en rLe amiche (1873)'/. Met punalegge di
Licurgo (1869)''begon hj zich te bepalen
bj ernstige sociale vraagstukken. Daarop

de verkiezing van D neoln en bekleedde onder
dezen a1s voorzitter van het Senaats-comité volgden:pchiama tema'',- :,Lagratitudine'-,
voor Buitenlandscheaangelegenhedenen strj- - en rAmor ch'a nulloamato amorpardona''.
der voor de slaven-emancipatie eene belangSunium 9 de zuidspits van hetoude At-

rjke plaats in de openbare aangelegenheden tica, wasgekroonà meteen beroemden temder U nie. Ook de regten van het Congrès pel van Atltene (Minerva), van welken zich
thans n0g 13 zuilen verhefen,weshalve dit
voorgebergte nu den naam draagtvan Kaap
trad hj in hetstrjdperk tegen Grant,wiens Colonnas.
Supercargo noemtmen dengene,die aan
verkiezing hj bevorderd had, zoodra deze
eene politiek van annexatie huldigde en de boord van een koopvaardjschip het toezigt
schandeljkste knoejerjen in hetbestuurniet heeft op de lading en van deze verantw oor0? beslissendewjzete keerging.Hjverloor ding schuldig isaan den eigenaar of de eigevonden in hem tegenoverJoknson een warmen
verdediger. Even z0o m oedig en krachtig

dlentenqevolgein 1871hetvoorzltterschapvan

hetcomlté van Buitenlandsche Zaken,hoewel

hj hetregtder Uniein de Alabama-kwestie
t0t het laatst t0e uitvoerig verdedigd had
(rThecaseofthe United States,1872'').In
1872 Ondersteunde hj de candidatuur van
Greeley,en overleed den llden Maart1874 te
W ashington.Hijschreef:rW hite slavery in
the Barbary States (1853)'',- morations and
speeches (1851,2 d1n)'',- en pRecentspeechesand adresses(1855)''.

nares.

Superintendènt noemtmen in de Evangelische Kerk in Duitschland den predikant,

aan wien het toezigt op de kerkeljke aangelegenheden en vooral op den wandel der

geesteljken in'een bepaald district is opgedragen.Hj voert in hetzuiden van Duitsch-

land den naam van decaan. De superintendent van eene provinde of van een klein
land voert den titel van superintendént-generaal.Genoemdebetrekkingen worden geW00nSunderland, eene havenstad in het En- 1jk aan leeraren toegekend voor den tjdj
gelsche graafschap Durham ,aan de Noordzee waarin zi
j in zoodanig district werkzaam
en aan den mond van de W ear,teltmet de bljven.
voorsteden BishopsW earmouth,Monk W earSuperlativum ,zie Teappen van edr-llï/mouth en Southwick, omstreeks 110000 in- kLn-q.
Superoxyde noemtmeneeneverbinding,
woners (1877). Eene jzeren brug ter lengte
van 30 Ned.elverbindtde beide rivieroevers, welke m eer zuurstof bevat dan de basis,
alw aar reusachtige dokken zich uitstrekken. w elke door oxydatie van hetzelfde elementis
De tëegang t0tde haven wordtgevormd door gevormd. A1
s een superoxqde dus zuurstof
twee dammen (594 en 539 Ned.
iellang),en verliestgaathetin eene basls ever.
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digd aan de EngelBchen!die er zich in 1650
vestigden onder aanvoerlng van W éllowghby,
graaf van Tlz#c- ,van welken naam sommide z
gvzertl
illd.
Supinum iB in het Latgn een bepaalde gen dien van dehogfdstadParamariboaieiden.
vorm van het werkwoord, eigenljk een ad- Gedurende den tweeden Engelschen O0r10g
Jedivum verbale van de 4de deelinatie,dat verscheen Abraltam O'1f/-dd4 den 28sten Feslechts in tw ee of drie naamvallen gebruikt bruarj 1667 metdrieZeelzwsche schepen op
wordt,nameljk in den accusativuseninden de rivier Suriname,veroverde de kolonie en
dativus ofablativus.
gaf aan het fort Paramaribo den naam van

Supe
o #osphaat,ziePkospl
nr.
upervllle (Humbert de), zie lfnv%bert

Supranaturalism us (bovennatuurleer) Zeelandia.Bj den Vrede van Breda(31Julj

is op het gebied der godgeleerdheid in het 1667) bleven wj i
n het bezit der kolonie.
algemeen het geloofaan eene onmiddelljke, Zj was nu een eigendom der Staten van
voor het natuurljk verstand,hetwelk door Zeeland onder het opperbestuur der Generale
de zonde verduisterd is, onbereikbare open- Staten. Hieruit ontstonden velerlei oneenigb
arinq van G0d.In dezen vorm ishethoofd- heden, zoodat de Staten van Zeeland haar
zakelpk doorAwgnstinqs heteerstverkondigd voor 260000 gulden afstonden aan de W esten het bljft n0g altjd de zuurdeesem der Indische Compagnie. Deze verkocht daarna
oud-protestantsche dogmatiek,volgens welke een derde aan Amsterdam en een derde aan

cornelis 1,
441 Aerssen,heer van ,
%--eI:## ,
en onbevoesd is over zaken van godsdienst begaf.Onder zjn bestuur (1683- 1688)wer(in rebuBsylritualibus)te beslissen enslechts den de grondslagen gelegd voorden lateren
voldoende ls ter vervulling der burgerljke bloei der kolonie,doch zjn aandeelwerdin
geregtigheid Uustitia civilis).Vooral wordt 1770 aangekochtdoorAmsterdam voor 700000
door den naam snpranat%ralismus die rigting gulden. De aanbouw van suikerriet,caeao,
aangeduid, welke zich in den aanvang dezer koëj en katoen leverde er belangrjke vooreeuw zocht staande te houden tegenover het deelen,maaxdegedurigestrjdmetdeinboorrationalésm%s(ziealdaar),waarm edeheteven- lingen menigemoejeltlkheid.Degeldmiddelen
we1 de gebrekkige opvatting der godsdienst, der kolonie gingen achteruit,en weldra was
als eene zaak van Tveten,gemeen heeft.H et zj beladen meteen sehuldenlastvan 60 milsupranaturaliszaus gelooft aan een ingrjpen lioengulden,terwjlnagenoeg nietstenbehoevan het Oppe- ezen in den natuurljkenl00p ve der kolonie werd verrigt.Nadat in 1799
der zaken, alzoo aan feiten, welke uit de eene EngelBche vloot onder Seymowê op de
krachten der natuur niet verklaard kunnen rivier verschenen was,werdzj denl7denAuAForden,aan 'vonderen en aan eene bepaalde gustusvan datjaar bj verdrag overgegeven,
we
rkinq van G0d op hetgemoed Van door keerdena den Vrede van Amienskorten tjG
Hem hlertoe verkoren ?ersonen, alzoo aan onderhetNederlandsch gezag terug,maarviel
ingeving enz.Hetvereenlgtzich derhalve met den zosten Apxil 1804 weder in handen der
hetyevoelen van Aujust1
'sl,
:,toen dezever- Enqelschen,die haarevenwelvolgensdebekondlgde: pcredo qula absurdum (ik geloof pallngen derconventie vau Londen den 27sten
het,omdathetongerjmdis)''.
Februarj 1816 teruggaven.Na dien tjd werë
Suprem aat, hetzelfde als Prlmaat (zie zj doorNederlandschegouverneursbestuurd.
aldaar).
De uitgebreidheid dezer kolonieismoejeSurate of Soeeata,eene distrietshoofdsta; ljk op te geven,daarharegrenzen naarde
in het Britsch-lndische presidentschap Bom - zjde van hetbinnenland onzeker zjn.Slechts
bay,bj den mond derTapti,heeftongeveer een klein gedeelte daarvan is ontgonnen.D e
de erfzonde alle zedeljke kraeht in den
mensch vernietigt, en de rede onbekwaam

welke laatste zich als gouverneur derwaarts

110000 inw oners, benevens een levendigen
handcl,en is een station van hetEvangelisch

grond is er zeer vruchtbaar,vooralde slibgrond der lage streken,en zoowelhetplan-

zendelinggenootschap.Zjwasdeeersteplaats ten-als het dierenrjk heeft er eene groote
aan de w estkust, waar de Engelsch-lndische verscheidenheid.Tot de verscheurende dieren
Comyagnie eene factorj en eenecitadéldeed behooren er een paar soorten van tjgers.
verrjzen.Dit geschiedde in 1650.
Zj isgelejen tusschen 2en60N.B.en heeft
Surinam e (De kolonie), eene bezitting een vochtlg en warm klimaat.Er zjn vier
der Nederlanders in Zuid-Amerika, omvat Jaargetjden.De kleine regentjd duurt van
eengedeeltevan G'
ayana (ziealdaar),hetwelk half November tût Februarj en de daarop
door de Corantjn van de bezittingen der volgende kleine drooqe tjd tût April.Dan
Engelschen en door de Marowjne van die volgtdegrooteregentpd totJulj,eneindeljk
der Franschen gescheiden is.Alleen hetkust- degroote droogetjd.Hetbewoondegedeelte
gewestisbekendendoorEuropeanenbewoond. is zeer laag, en deaanzienljkebergen,die

Reedy in het laatst der 15deeeuw w erd zich in het zuiden aan het oog vertoonen,
dit gedeelte van Amerika ontdekt door de vorm en nog onbekende gewesten.Men heeft
Spanjaarden,die uitstrooiden,daterzich in er in het binnenland uitgestrekte bosschen,
het binnenland een m eer bevond, hetwelk afgewisseld door moerassen en savannen,en
een overvloed van goud en edelgesteenten t0t de voornaamste rivieren behooren er:(le
bevatte. Nederlanders deden er in het begin Sariname, de Commewjne, de Marowjne,
der 17deeeuw de kolonie Essequebo (thans de Samaracca, de Coppename en de Coraneene Engelsche bezitting) verrjzen,doch de tjn,terwjl voorts de gemeenschap tewater
kolnnie Suriname is haar oorsprong verschul- er sterk bevorderd wordtdoûrkanalen.Goede
-
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wegen zjn er echter eene zeldzaamheid. geogr.mjl van haren mond verheftzich op

Donr de Coppename wordt de kolonie ge- haar linker oever de stad Paramaribo met
scheiden in de Oude kolonie, tusschen die hetfort Zeelandia.Eenegeogr.mjlbeneden

rivier en de Marowjne,en deNieuweko- Paramaribo ontvangt zj aan deregterzjde
lonie,tasschenhaarendeCorantjn.Deeerste de Commewjne en op den vereenigingshoek
bevatdestad Paramaribometharebuitenwj- dier beide rivieren verheft zieh het fort

Nieuw-Amsterdam. Haar mond is geschikt
voor sehepen met een diepgang van 6 Ned.
el,d&h hetvaarwaterisnaauw ,envoordiep
geladen vaartuigen wordtdespringvloed afgewacht.
datzj alsdorpen kunnen beschouwdworden. Suringar. Onder dezen naam vermelden
Men telde er in 1877nog 310 plantages,eene w i
J-:
uitgebreidheid bezittende van 11831 Ned.
Gerard Tiaard z
vlrïgz
gt
zr, geboren te Frabunder. Van deze zjn 49 suikerplantages, neker den i8denoct
ober 1761.Hj studeerde
één ItOKJ. en kostplantage, 11 cacao- en te Franeker,promoveerdeerden QlstenJulj
kostplantages, 51 cacao-, 28 bananen- en 6 1781 in de regten op eene dissertatie,bevatkatoenplantagesj ééne houtplantage en 120 tende: pobservationes ad selectas quasdam
kostgronden.Men had ertoen 3000 rt
lndelen, Solonis leges'', werd in dat Jaar praeceptor
200 paarden, 100 m uilezels, 200 ezels,;00 te H aarlem ,in 1783 conrectorte Leeuwarden
schapen,460 geitenen 1830 zwjnen.Erweku 0n in 1802 hoogleeraar in de oude letteren
den in datJaarbjna 11millipen Ned.pond aan de illustre school te Lingen en teven:
ken en een achttal divisiën ,- de laatste de
districten Nickerie on Coronie. Genoemde
hoofdstad ligt aan de Suriname, en andere
steden worden erniet evonden.onderdeplantagesechterzjner,dle 600 zielentellen,z00-

suiker, 1% millioen Ned. kan melasse, rector der Latjnsche school aldaar.In 1820
11/4de millioen Ned. kan rum en dram en ontving hj een eervolemeritaat,en overleed
bjna ls/sde millioen Ned.yondcacao uitge- teBeetsterzwaag in Friesland den 7denJunj
voerd, benevens wat koQ en katoen. De 1827. Hj schreef een aantal ,prolusiones
bevolking bestaatuitEuropeanen'enAfrikanen (1803-1812)'
' Of critische aanteekeningen,

en uitafstammelingen van beiden,- voorts vooralop Latjnschedi
chters,en in 1814een
uitIndianen en Boschnegers (gevlugte Negers Latjnsch danklied,getiteld: pDe0 optimo
en hunne afstammelingen),die de hoogerge- Maximo,LiberatoriEuropae''.
legen streken bewonen.Zj wastevorenver- Lw'eas zgslril.glr, een verdiensteljk godgedeeld in slaven en vrjen,en in den aanvang leerde en e0n braeder van den voorgaande.
Van 1862 was het aantal der eersten ruim
Hj werd geboren te Leeuwarden den 22sten
35000 en datder laatsten bjna 17000.Den December 1770,studeerde te Franeker in de
6den Augustusvan datJaarkwam echtereene theologie, werd in 1793 predikant te Oppenwet tot stand, waarbj de slavernj na 1 huizen en U itwellingerga,in 1796hoogleeraar
Julj des volgenden jaarswasafgeschaft.In in de godgeleerdheid en predikantte Lingen,
den aanvang van 1878 bedroeg de bevolking en na op den lstan September 1804 eershalve
51500 zielen, ond.er welke zleh, buiten het te Leiden t0tdodortezjn bevorderd,zaghj
garnizoen,sleehts 648 Europeanen bevonden. zich in 1814 benoem d tot hoogleeraar teLeiHetaantalBoschnegersw ordtbegrootop8000. den,waar hj zjn ambtaanvaardde meteene
Sr heerscht vrjheid van godsdienst en XOratio de muneris doct.rinae christianaeintervooral de Moravische Broeders hebben er pretum praestanti
a a futurisreligionisdoctovele gemeenteleden. Vaorts wonen er Her- ribus riteaestimanda''.Hj was11dvanondervormden, Lutherschen, R. Katholieken en scheidene genootschappen en overleed te AmIsraëlieten. 00k heeft men er onderschei- sterdam den 23stetAugustus1833.Van zjne
dene scholen en instellingen van weldadigheid. geschriften vermelden wj twee door het
Deze kolonie is vooral haren bloeiverschul- Haagsch Genootschap t0tverdediging van de

digd aan hale talrjke plantages, doch het Christeljke godsdienst bekroonde verllandeaantalvan deze is sederthet laatst dervo0r- lingen,- nameljk:poverdeleerdesBtlbelsj
gaande eeuw met m eer dan de helftvermin- inzonderheid des Nieuwen Testaments,aanminderd.De afschaëng der slavernj heeft er gaande hetlaatstealgemeene Gerecht(1804)'',

wjders de arbeidskracht aanmerkeljk doen

afnemen, en het is n0g niet gelukt, door

en rBetoog van dewaarheid en goddeljkheid der Evangelieleer uit debehoorljk gestaafde lotgevallen der Joodsche natie, na
den dood en de verheerljking van onzen
Heere JezusChristus(1811)''.
Willem S'
estfrsà SwrLngar!een broederszoon
der beide voorgaanden.Hj werd geboren te
-

aanvoer van vrje arbeiders in die leemte te
Jaarljks met een te kort,hoeweldekolonie
door handel en scheepvaartn0g altjd indirecte voordeelen oplevert. Intusschen is er
izl den jongsten tjd vooral de gouddelving Leeuwarden den 3den Augustus 1790,bezocht
toeyenomen.Uit de hoofdstad bestaat eene de Latjnsehe school, maar bepaalde zich
vrj geregelde kustvaart naar Nickerie,C0- weldra bj den handelen het fabriekwezen
en zag zich vervolgens benoemd t0tlid van
roniejDemerary en Cayenne.
De qgvier Surlname ontspringtin het nage- den gemeenteraad van Leeuwarden en van
onbekende binnenland,waarschjnl'
tk de Provindale Staten van Friesland.Voorts
ge
g Tumucum
a.gebergte en is in hethoo- was hj jverig werkzaam op het veld der
lnnoe
het
gere gedeelte alleen met een corlaalof uitge- philanthropie en zag onderscheidene antwoorholden boomstam bevaarbaar.omstreeks2% denopprjsvragenmetgoudbekroon;,zooals:
voorzien.De geldmiddelen sluiten er dan o0k
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DOnderzoek naar de oorzaken van hetver- (1857)9'
?- Nieuw beschrevene en voor enze
vloejenvan aangeleerdekundighedenbjjonge Qûra nleuwe zoetwaterwieren,verzameld in
il
lieden na het verlaten der scholen, enz. Drenthe (Archief, 1e6
6a1n)d3' - pBotanische
Schiermonnikoog
(1822)''
,- s,t'
leschied-en zedekundighand- exeussie naar het
boekvoorgevangenen(182:)'',- enpsluikerj, (ibidl'' - ,,De sardne, onderzoek naar de

een valstrik voor de zedeljkheid en hetbederf der maatschappeljke welvaart (1830)''.
Met anderen stichtte hj het genootschap t0t
zedeljke verbetering dergevangepen,jverde
voor het cellulair stelsel, en schreef: pGedachten over eenzam e opsluiting van gevan-

genen (1853)''. Vooral op zjn aandringen
verrees de landbouwkolonie Nbderlandsch
MettraybjZutfenvoorverwaarloosdeknapen,
enhj wjddedaaraan gedurendezjneovexige
levensjaren als commissaris de grootste belangstelling.Hj overleedte Amsterdam den
17den September 1872.Hj was lid van onder-

plantaardige natuur, den ligchaamsbouw en
de ontwikkelingswetten van dit organism e

(1865)''1- s,W aarneminqen van plantaardige
monstrositeiten (Académle van W etenschappen,1869)'',- pEenenieuwesoortvan Argostemma,bjdrage t0t de Qora van Nederlandsch-lndië(ibid.
)'',- pDegeschiedenisder
e
hl
o
r
o
p
h
yl
l
b
a
n
d
e
n
bt
lSpirogyralineata(ibid.)'',
gae Japonicae M%n.L.B.(VerhanderAl
lingen derHollandscheM&atschappjvan W etenschappen te Haarlem 1870)'',- sW aarneming van monstreuse bloemen bj Fuchsia
(Archief, 1870)'', - rverklaring van een
geval van torsie bj den stengel van Vale-

scheidene geleerde genootschappen,kommandeur der Orde van den NederlandschenLeeuw rianaoëcinalis'',- rsynanthiebjOrobanche
en had in 1847 van de hoogeschool te Frei- Galii(ibid.,1873)5',- psurlesproeédéspour
burg in Baden honoriscausa het doctoraatin obtenir une évaluation ;xe desgrossissementB

de Fjsbegeerte ontvangen.
microscogiques(Actesducongrèsinternational
W illem A'
dstfrïk Dominieus ssfrl.çlr, een debotanlque à Florence,1874)'',- plllustraverdiensteljk letterkundige.Hjwerdgeboren tion des espèces ettbrmesdanslegenreGloeote Lingen den 13den October 1805,studoerde peltisAg.(1871)'',- rlllustrationdesAlgues
in de letteren en zag zich in 1826 benoemd dtlJapon (1872 enz.in:Musée botanique de
tot praeceptor, in 1838 tot prorector en in Leidel''
,- rzak:ora,handleiding tothetbe1846 t0t rector te Leiden. Behalve onder- palen derin Nederlandwildgroejendeplanten
scheidene Latjnsche geschriften leverdehj: (lste- 4dedruk 1870- 1880)''
.
asme Louis,
,1Verhandeliny over deProverbia communia, Surlet de Chokier (Er
00k Proverbla seriosa geheeten, de oudste baron) regentvan Belgiëin 1831,werd geverzamelihy van Nederlandsche spreekwoor- boren te Luik den zisten November 1769,
den (1864)',- rGlossarium derOud-Holland- was onder de Fransche overheersching maire
sche en Middeneeuwsch-Latjnsche woorden, te Ginglon bj St.Frond,in 1800- 18121id
voorkomende in de Proverbia communia

(1865)'' - pErasmus over Nederlandsche
spreekwoorden enz. (1873)''-- en ploannes
Glandorpius in zjne Latjnsche Disticha a1s
vertaler van Agricola's Spriiehwörter aangewezen (1874)''.

van den Grooten Raad.daarna van het W etgevend Ligchaam en na hetontstaan van het

Koningrjk der Nederlanden door de keuze
des Konings lid van de Tweede Kamer.Toen

hj in 1818 zjn ontslag ontving van deRegéring, werd hj in de provincie Limburg her-

W illem FrdAro Reinier Svïzwcr,een ver- kozen en behoorde van 1828- 1830 tot de

diensteljk Nederlandsch kruidkundigeen een bekwaamste leden der oppositie.Na hetuitzoon van Gerard T7'
JJz'
# Nicolaas szfrïw-gtlr barsten der Belgische revolutie begafhj zich
(den broedervan W.V Ruringar,denuitgever met de overige afgevaardigden der zuideljke
van de w erken vanvanderPalm ,Tollens,des
Amovie nan der Hoeven en andere Nederland-

gewesten naar 'sGravenhage,drong aan op

eene administratieve scheidlng derbeide dee-

sche letterkundigen),werd geboren teLeeu- len, w ees eene benoeming tot lid van den

w arden den 28sten D ecember 1832, studeerde

Raad van den prins ean 0:,47: te Antwerpen

te Leiden, en korten tjd ook te Utrecht,in van de hand,werd gekozen totafgevaardigde

de w is-en nattlurkundige wetenschappen,en naar het Nationaal Congrès, zag er zich in
werd in 1857 t0t buitengewoon, in 1862 tot November 1830 benoemd t0t president en
gewoon hoogleeraar aan eerstgenoemde uni- aanvaardde, toen de hertog ran Ne- -'
.
g de

versiteit benoemd, waar htj bj voortduring Kroon weirerde, den 26sten Februarg 1831

werkzaam is. Behalve eenige populaire op- de betrekklng van voorloopig regfnt van
stellen over verschillende natuurwetenschap- Bel
jië.NadatvoortsprinsLeopold denzlsten

peljke onderwerpenjleverde hj uitkomsten Julp van datJaar zpn intogtte Brusselgevan botanische onderzoekingen, deels in op houden had, legde hj het gezag neder in
zich zelve staande werken,deels als kleinere

handen van den voorzitter van het Congrès.

en grootere bjdragen en verhandelingen in Na dien tjd wx nde jjP* ill afzondering te
het rNederlandsch kruidkundig Archief'', in Ginglon,en overleed den 7den Augustus 1839.
de werken derKoninkljkeAcadémievanW e- Surrey , een Engelsch graafschap tusschen

tenschappen te Amsterdam ,van de Holland- de graafschappen Middlesex, Kent, SuBsex,
scheMaatschappjvanWetenschappenteHaar- Southampton en Berks,teltop 5.51/:D geogr.
1em en andere periodieke geschriften,zooals: mjlomstreeks 1100000 inwoners,van welke
W aarnemingen over de prikkelbaarheid der 750000 in Londen gevestigd zjn.Hetgraaf-

Drosera-bladen (Archief, 1853)'',- robser- schap bestaat hoofdzakeltjk uit eenevruchtvationes phycologicae in ioram Batavam bare heuvelstreek5 400r zjn middenste ge-
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deelte loopen eenige krjtheuvels (downs) niet uittot belastingen, hypotheek,pan; en

en in het zuiden bereikt de Leith Hill reclame, levensonderhoud, krachtens de wet
eene hoogte van ruim 300 Ned.e1.Aan de aan anderen verschuldigd,huren en pachten,
noordzjde vormt de Theems de grens van loon,van dienstboden en w erklieden,enschuldit graafschap. De inwoners! behalve de te den wegens levensonderhoud van den schul-

Londen gevestigden,houdenzlchvoornameljk denaar en zjn gezin gedurendezesmaanden
bezig met landbouw en veeteelt. Behalve vöörde surséanee.Zoolang zj duurt,kan de
graan verbouwtraen er vooralh0p en groen- schuldenaar (behoudens uitzonderingen) niet
ten. Men vindt er 390/
Obouwland en 230/ tot betaling genoodzaakt worden en bljven
groenland, en ill 1870 #iaren erbjna 14004 alleaangevangen executiën geschorst!terwjl
paarden, 42000 runderen, 89000 schapen en datgenewatgeschiedi:(beslag,gjzellngenz.)
31000 zwjnen.I)e hoofdstad is Guildford.
bljft stand houden. De schuldenaarisgeduSurrey (Henry Howard,graafvan),een rende de surséanceonbevoegd,om zonderbjEngelsch dichter,geboren in 1517 te Kenning
Hallin Sulolk,was de oudste zoon van den

stand of magtiging van de bewindvoerders
eenig roerend ofonroerend goed te vervreemden, te verpanden of te bezwaren, geld te
h
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dlensten voerde reeds in 1544 a1s veldmaar- ontvangen of te betalen,ofeenige daad van
schalk bevel over het Ergelsche leger gedu- beheer uitte oefenen.De surséance kan bin-

rende den togt naar Boulogne. Hj werd nenstjds door den Hoogen Raad 'iorden inechter zonder reden beschuldigd van hoog- getrokken, 'vanneer de schuldenaar door

verraad en den QlstenJanuarj 1547onthoofd.
Hj was na Chaueende eersteverdiensteljke
dichterinEngeland.Zjne psongsandsonnets
(1557, 1717 en 1871)'' zjn zelfstandige na-

volgingen van Petrarea.

k'vadetrouw ofopandereNvjzezjneschuld-

eischers zoektte benadeelen,of00k wanneer
de boedel zoodanig is achteruitgegaan, dat
eene volledige betaling der schulden onmo-

geljk wordt.

Sursèance van betaling is een regtsSusa (Lelienstad)ofSoesa,thans Soesgemiddel,waardooreenkoopmantegenoverzjne naamd en gelegen aan de Kercha9 waB de
schuldeischersin hetalgemeentjdeljk wordt hoofdstad der oud-perzischeprovindeSusiana,

sedert Cyrnn hetwinterverbljfderPerzische
Koningen,en lag in hetmidden deslandstusschenderivierenChoaspes(thans Kercha)en
Kopratas (thans Disfoel Roed)en bezat een
wordt slechts verleend aan bepaalde personen sterken burgt,waarin zich het Koninkljk

vrjgesteld van zjne verpligting om tebeta1en,en gewaarborgd tegen executie op zjn
persoon of goed,maar tevens de vrje beschikking over zjne goederen verliest. Zj
en onder omstandigheden, die de toepassing

paleis en eene schatkamer derPerzische Ko-

van ditregtsmiddel (tervoorkoming van fail- ningen bcvonden.Aldaar vierden Aleœander
lissement)wettigen.Om zete bekomen moet en zjne veldheeren hun huweljk metPerm en koopman zpn,- ten gevolge van eenige zische vrouwen. Dael%n, Xerœen en hunne
algemeene of bjzondere ramp buiten staat opvolgers t0t aan Artaœerœes 11 hebben v0lwezen, terstond zjne schuldeischers te v0l- gens de aldaar gevonden opschriften de
doen,- en bewjzen leveren,datde ongele- prachtige zalen doen bouw en,w ier puinhoogenheid van tjdeljkenaardis.Surséancevan pen sedert 1850 door Williams,Loft%s en
betaling wordtalleen door den Hoogen Raad, OA.rcMIIzjn opgedolven.
hoewel00kvoorloopigdoordearrondissementsSusquehanna(De),devoornaamsterivier
regtbank, verleend. W ie ze verlangt, moet van den Noord-Amekikaanschen StaatPennsylhaar aan laatstgenoemde aanvragen,waarop vanië, ontstaat uit twee bronnen,van welke
hj d00r dezemetzjneschuldeischerswordt de eene gelegen is in het Otsego-meer in
opgeroepenj w aarna de arrondissementsregt- den Staat New-York en de andere in het
bank tw ee personen benoem t, em met den Alleghanygebergte in Pennsylvanië.Nabeider
schuldenaar het beheer over diens goederen vereeniging bj Sunbury stroomt de rivier
te voeren.Na het ontvangen eener provisio- zuidwaarts, dan zuidoostwaarts en valt bj
néle surséance moet de schuldenaar metover- Havre de Grâce in den Staat Maryland in de
legging van den staatzjnerzakeneenedefni- Chesapeakbaai, alzoo in den Atlantischen

tievesurséanceaanvragenbjdenHoogenRaad. Oceaan. Hare voornaamste zjrivieren zjn:
Deze stelt zjn verzoek in handen van twee de Shamokin,de Stoney,de Mahantango,de
raden-commissarissen, op wier rapport de
Hooge Raad uitspraak doet. W anneer twee
derden der concurrente schuldeischers, wier

Juniata,de Charlotta-rivier,de Peltow en de
Clark.Deze rivierheeftonderscheidenestroomversnellingen en watervallen,veroorzaaktdik-

vorderingendrie vierden derschuld bedragen,
ofdrie vlerden derschuldeischers,tweederden
dersclmldvertegenwoordiçend,zich tegen de
surséance verzetten, z00 ls hetverzoek voor
geene toewjzingvatbaar.Bjtoewjzingwordt

wjls groote overstroomingenj heeft in den

terwjl de toegestane termjn na een nieuw

teltop 68,6 D geogr.mjl,omstreeks420000

zomer we1eens gebrek aan water en is dientergevolge als waterweg niet van groot belang. Langs haar heen loopen echter meestal
bevaarbare kanalen.
surséance verleend voor een bepaalden tjd, Sussex 9een Engelsch graafschap tusschen
die niet langer duurt dan twaalf maanden, de graafschappen Kent,Surrey en Hampshire,

onderzoek kan verlengd worden.Desurséance inwoners.DekrgtheuvelsderSouthdownsmet
w erkt alleen ten voordeele van hem , aan den ButserHill(269 Ncd.elhoog)doorloopen
wien zj verleend is5zj strekt zich echter hetgraafschap van hetwesten naarhet ûosten
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en eindigen, allengs t0t de kust naderend,
in den steilen Beaehy Head. Ten noorden
van deze weidestreek ligt 'het district der
W ealds en Forest Hills, te voren met uitgestrekte wouden bedekt. De kuststrook is
meerendeels vlak en vruchtbaar.De belang-

tegen deUltramontaansche partj.Hj schreef:
nBöhmischeGraptolithen (1852)5',- pBrachippoden der kösseiner Schichten (1854)''
,-

deoppervlakteis420/0bouwland,Q8u/kgroenl

DLagerung des Steinsalzes v0n W ieliczka

gBraehiopoden

der Halbstëtter Schichten

(1855)''
, - rDer Boden der Stadt W ien

(1862)'' - pueber der Lösz (1866)'' -

rjksterivieren zjn er:deArun,deAdur,de Charakter der österreichischen TertiërablaOuse en de Rother.Landbouw en veeteeltzjn gerungen (1866,2 stukkenl'',- rAequivaente desRothliegendenindenAlpen(1866)'',
erdebelangrjkste bronnen vanbestqan.Van l
-

and en 160/0 bosch,en in 1876 teldemen (1868)'',- pDie tertiâren Landfaunen Mitteler 26000 paarden, 98000 runderen, 547000 italiens (1871)''',' - pBau der italienischen
schapen en 40000 zwjnen.De fabrieknjver- Halbinsel(1872),- nErdbeben im sidlichen
heid is er niet van belang,en de hoofdstad Ital
ien (1874)7',- pDer Vulkan Venda bei
isLewes.
Padua (1875)'',- rDieentstehung derAlpen
Sussex (AugustusFrederick,hertog vanlj (1875)'' - en pDie Zukunft des Goldes
zesde zoon van George I11 van Engeland, (1877)''.
geboren den 27sten Januarj 1773,studeerde
Sutherland,een der noordeljke graafte Göttingen,vertoefde daarna vierJaar te schappen van Schotland, bespoeld door den

Rome en trad er in April1794 in het huwe- Atlantischen Oeeaan en de Noordzee,telt op

1jk met Agt
ygbk
nta Allrrcy, de dochter van 88,7 o geogr.mjlruim 24000 inwoners,is
den R. Katholieken graaf ran Dunmore in

metuitzondering Van eene kleine streek V n

Sehotland.Hoewelhj daarbj afstand gedaan de oostkust over het geheel woest en berghadvan zjnefamilieregten,verklaardeGeorge achtig en bereikt nietvervan dewesteljke

fff,op grond van hetfamilieregt derEngel- kust in den Ben Hope eene hoogte van 925
sche dynastie, dat huweljk, zonder zjne en in den Ben More eone van 1000 Ned.e1,
toestemming gesloten, voor onwettig. Nadat terwjlhetbinnenland eenehoogvlaktevormt
g%wk
nk
neœ in 1801 van zjne gemalin,die hem met diep ingesneden dalen en alleenstaande
twee kinderen had geschonkenj gescheiden bergen.De voornaamste rivieren zljn er:de
was, hield hj zjn verbljfaan verschillende Shin, de Brora en de Ullie aan de oostkust,
ltaliaansche en Duitsche Hoven,00k te Lis- - en de Halladale, de Strathie en de Naver
sabon,en werd in datJaarbenoemdt0tpair aan de noordkust; maar geene van deze is
van Engeland met den titel van graaf van bevaarbaar. O0k zjn er eeni
ge meren.Het
Tsz
pdrleq
:.s en baron Arklow. In het Parle- klimaatiser guur en nevelachtlg,en degrond
lechts hier en daar aan de kust geschikt
mentbehoorde hj yewoonljk t0tdeoppositie svo
en was in vrjzinnlgen geestwarkzaam voor or den landbouw.De veeteelt is er echter
deemancipatie derR.Katholieken,deafschaf- van veel belang. In 1876 had men er2500
;ng van den slavenhandel,de Parlementsher- paarden, 13000 runderen en 228000 schapen.
vorming enz. Hoewel hj zieh met een be- Voorts bloeit erdevisscherj,en erworden
trekkeljk gering apanage moest behelpen, 00k steenkolen gedolven. De hoofdstad is
verzamelde hj eene kostbare boekerj met Ilornoch.
m erkw aardige uitgaven en vertalingen van
Sutherland is een der oudste adelljke

den Bjbel en met kostbare handschriften;
Pdtl
grew leverde daarvan eene beschrjving
(1827,2 dln).Ook was hj eenigen tjd voorzitter van het Koninkljk Genootschap van
W etenschappen.Na het overljden van zjne
eerste gemalin trad hj in 1813 in het huweljk metlady Ceeily Unterwood,eenedochter
van den Ierschen graafvan Arran,welke in
1840 tot hertogin ran Jzlrdrw-.
g verheven

titels in Schotland.Hj werd het eerstverleend in 1228 aan W illiam ,graafran A fAerland,volgens de overlevering een zoon van
den door M aebetk vermoorden Allan, graaf

van S'
'
lfAerlcsd.D00r huweljk kwam de titel
in 1515 aan de familie Gardon,wier laatste
erfgenaam zich in den eeht verbond m et
George Grtxstlille Leteson Gower,markiesvan

werd. Hj overleed den Qlsten April 1843.
Zjne nakomelingen uit het eerste huweljk
draqrn den familienaam van Este.
Susz (Eduard), een verdiensteljk aard-

Rtaford.Deze werd in 1833 tot hertog van
zgz
lf/zdrllld verheven en overleed den 28sten
Februarj 1861, waarna hj opgevolgd werd
door Geovge Grlsrflld W illiam , tweeden
hertog ran AfAdrllsG geboren den 29sten

missie.HjwerdvoortslidvandenLanddagvan
Neder-oostenrjk, zag zich in 1873 afgevaardigd naar den Rjksdag, en trad aldaar op
a1s een schitterend redenaarderlinkerzjde

hetonderwjsen begunstigingderwetenschappen.Uiteigenbelang zochthj hetuitbarsten
van den Grieksehen opstand zooveelmogeljk

kundige, geboren te Londen den zosten Au- December 1828.
gustus 1831, studeerde te Praag en te W eeSutsos ofk
%oetsosis de naam van eenvernen,werd in 1852 assistentaan het keizer- maard Fanariotengeslacht te Constantinopel,
ljk muséum van mineralen te W eenen, in hetwelk t0t 1821 onderscheidene hospodar:
1857 buitengewoon en in 1867 gewoon hopg- leverde voorMoldaviëen W alachje,alsmede
leeraar aldaar, in 1860 correspondérend en tolkenbj denDivan en bjdevloot.Aleœandin 1867 gewoon lid derAcadémie,en wasvan ,9ld.spd werd in 1820 voor de derde maal
1863- 1873 lid van den gemeenteraad te hospodar van Walachje en onderscheidde
W eenen en referent van de waterleidingscom- zich in die betrekking door bevordering van

tegen te houden en overleed den lsten Febru-
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arj 1821.- Moâaël &>f:p: was in 1821 land onvermoeid in zjne heftige aanvallen
hospodar van Moldavië en nam jverig deel tegen Capodistrias, welke verzameld zjn in
aan den t
b or Aleœander FN iIJAIJ6 bevorderden opstand te Jassy. Na de nederlaag van
laatstgenoemde in Junj 1821nam hjdewjk
naar Ruslan; en vertoefde in Bessarabië,tot-

het ppanorama .van Hellas (1833,2 dln)''.

Uit zjne latere staatkundigegedichten bljkt
vooral zjn haat tegen de Bejerschen. O0k
zjne overige gedichten geven getuigenisvan
dat de Porte zjne uitlevering verlangde en zjn aanleg voor satire, vooralzjn tooneelhj bevel ontving,Rusland te verlaten.Hj spel: ,De verkwister (1830)'',- de staatreisde in 1822 met een Russischen pas naar kundige roman: rDe balling (1835)'',- en
Pisa,maar Nierd te Brinn aangehouden en het gedicht in 4 zangen: rDe Zwerveling
m oest eenigen tjd zjn verbljf houden te (1839- 1852)''.
Görz. Vervolgens beqaf hj zich naar Grie- Sw am m erdam (Jan),een beroemd Nekenland , waar Capod%strias hem t0t gezant derlandsch ontleed- en natuurkundige,gebo-

te Parjs benoemde, welke betrekking hj
ook eenigen tjd waarnam tePetersburg.Na
dien tjd leefde htj ambteloos te Athene,
waar hj den 24sten Mei 1864 overleed.Vooralvermelden wj:

ren te Amsterdam den lzden Februarj 1637,
gafreedsvroeg doorslaande blt
jken van zjne
neiging tot beoefening der natuurljke historie. Nadat hj zich reeds in zjne geboorteplaats eenige Jaren had toegelegd op de ontAleœander en Panagiotis AV'
MJ.St).
S, n0V0n leed-en heelkunde,vertrok hj naar Leiden,

van boven vermelden Aleœandert vorst van

studeerde er in de geneeskunde etz onder-

W alachje.Beiden zjn vexdiensteljke Nieuw- seheidde zich door zjn jver en door zjne

Grieksche dic.
hters en aanschouwden het le- bekwaamheid in het vervaardigen van ontvenBlicht te Constantinopel in 1803 en 1806. leedkundige praeparaten.T0t zjne vrienden
Zj bezochten hetgymnasium teChios,stu- behoorde er de ervaren ontleedkundige Steno-

ll,
:,bj wien hj teParjszjn verbljfhield,
deerden in Frankrjk en Italië en verkeerden zàï'
sedert 1820 te Parjs met Korais en andere toen hj in 1664 deze stad ter uitbreiding
uitstekende mannen. Doorgloeid van vuriye zjnerkundigheden bezocht.In 1667verkreeg
liefde voor hun vaderland,maar eenzjdi
g ln hj teLeiden dedoctoralewaardigheidenverhunnepolitieke beschouwingen,tradenbelden

w ierfgrooten roem door de ontdekking eener

o
p(vooralAleœander)alshevigetegenstanders door w armte vloeibarvr gemaakte zelfstandigvan den president Capodistrias en later van

heid,waarmedehj devaten opspootenwaardoor deze,na verstjving dierzelfstandigheid,
tegen bederf bewaard bleven. Hj bekreunde
van historiograafdesKoningrjks,diehem ach- zich weinig om de geneeskundige practjk,
tervolgenswerden aangeboden,van dehand, maarhanteerde meestentjds het ontleedmes
om zlch a1s een menschenhater geheelen al en den miscrcseoop om nieuwe ontdekkingen
uit de maatschappj terug te trekken en als te doen.De uitkomsten van zjn onderzoek
een balling uit zjn eigen vaderland in een verzameldehj in zjne hoogstmerkwaardige
hospitaal te Smyrna te sterven (1863).Pana- XHistoria insed orum generalis,oftealgemeene
o/o
fï:overleed teAthene in 1868.Heteerste verhandeling van de bloedelooze dierltens
en beste gedicht van laatstgenoem de is:rDe (1669)''.Daarop versckeen zjn belangrjk ontwandelaar'', een lyrisch drama in vjfbedrj- leedkundiq boek: pMiraculum naturae seu
ven,vo1sentimentaliteiten onmogeljkheden, uterimullebrisfabrica etc.(1672 en laterbj
maar voortr:Feljk van taalen versbouw.Een herhalingl''. Door aanhoudende studie en famythiseh-historischeroman:ptzeandzos(1834)'', milia-onaangenaamheden vervielhj totzwaarsteltvoor,h0ehoogere,vooralstaatkundigebe- moedigheid, en bj die gemoedsgesteldheid
& çfr&
langen moeten onderdoen in den strjd tegen maakte de dweeperj van Antoinette .
den hartstogt.Hetgodsdienstig treurspel:!:D e gnon zulk een diepen indrukop zjngeestjdat
Messias (1839)'' bevat een schat van heer- hj zjne werkzaamheden liet varen en haar
ljke verzen, doch van veelminder belang naar'Holstein volgde. D oor smarten gebrek
zjn drie anderetooneelstukken:pvlachasas'', verzwakt en terneêrgeslagen,keerdehj tekoning Otto.Zelfsw eesA leœanderdebetrekking
vanhoogleeraaraandeuniversiteitteAtheneen

-

DKaraïskakis'') - en rDe onbekende''. rug naar Amsterdam en Overleed aldaar den

Vooral schitteren zjne dichterljke gaven in 17den Februarj 1680. Zjue verzameling van
zjne ?Oden''. Daarenboven verschenen: praeparaten werd in hetopenbaar verkocht,
XMinnellederen,, en ppojjtieke gedichten''1
doch zjne handschriftenenteekeninçen stelde
een bundel gedichten onder den titel van hj volgens ztjne uiterste wilsbeschlkking in
XKithara'', - een aantal fabels,- en eene handen van zjn vriend M elehisedek Tkedeof,
verzameling zjner dichtwerken.Zjnegevoe- vroeger Fransch gezant te Genua,maar toen
lens omtrent de taal heefthj ontwikkeld in te Isly wonende. Zj kwamen eene halve
een afzonderljk gesehrift,datin 1853in het eeuw daarna in hetbezit van B oerltaave,die
lieht verscheen.- Minder naar hetidealestre- zein hetLatjn en Nederlandschuitgafonder
vend, maar geestiger van aard,trad A leœan- den titel:rBjbeldernature,doorJanSwamder in 1824 a1sdichter op met eenige hekel- merdam .Amsterdammer,enz.(1737 2 d1n)''.
dichtenj die betrekking hadden op de diepe

D itw erk is in hetH oogduitsch,Engelsch en

verdorvenheid van den maatsehappeljken toe- Franseh vertaald en inderdaad een m erkwaarstand in Griekenland, schreef in 1829 te dig gedenkstuk van schranderennaauwkeurig
Parj: zjne rHistoire de larévolution grec- onderzoek. Voorts schreef Rwammerdam nog

que''en was na zjn terugkeer in Grieken- een paar Latjnsche werken: één over het
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haft(1615)en ôén overhetademhalen en het d
elingen en berigten betrekkeljk hetzeewezen , enz.'',vondhjeeneui
tstekendegelegengebruik der longen (1738).
Swanenburg (Willem van),een weinig- heidtom daarin devruchtenvan zjnenaspobeteekenend Bchilder en dichter, geboren te ringen en berekeningen mede te deelen Hj
Amsterdam omstreekshetjaar1675enaldaar wasridder der Orde van den sederlandschen
overleden in 1728, sehreef: pparma of de

Leeuw en lid van onderscheidene geleerde

zanggodinnen van een schilder (1724)9' en genootschappen,sedert1830Rjks-onderwjzer
De schoone oudheid Of Europa in 'tnieuw in de zeevaartkl
lnde, van 1832- 1857 beenz.(1725)'*en leverde zulke hoogdravende waarderen beheerderderRjks-instrumenten,
verzen,dat zelfs t0t nu t0e zjnonavolgers van 1838- 1850 lid der commissie t0t het
m et den naam van S'lranenburgianen worden examinéren van zee-oëcieren, en overleed
bestempeld.Het is om deze reden,dat wj den 14den 'Maart1866.
hem vermelden.

Willem Simon d'
Ygrf, een Nederlandsch

Sw anenveld (Herman van),een verdien- wis- en natuurkundige, geboren te Leiden
steljk Nederlandsch schilder, geboren te 4en Gden December 1807. Hj studeerde te
W oerden in 1620,was een leerling van Do%, Am sterdam en te U trechten verwierfin 1831
vertrok naar Rome en kwam dââr in aanra- het doctoraatin de wis-en natuurkunde.Hj
king met ClaMde Zprrt
zïs,met wien htjwed- w aseen geliefde leerling van denhoogleeraar

jverde in het schilderen van landschappen. M oll en zag zich reedsvöörzjne promotie
Evenals deze streefde hj naar een ideaal benoemd tot lector in de wis-en natuurkunde
efect bj grootschheid van vormen,doch zjn btjde maatsehappj: pFelix MeritiB''teAmtalentevenaarde geenszins datvan diengroo- sterdam ,alsmede bj hetdepartementAmsterten m eester. k%wanenreld bleef te Rome!ver- dam der Maatschappj t0t Nut van '
tAlgekreeg den bjnaam van Ermano d'Italta en meen.W eldra werd hj leeraar in desc.
heioverleed aldaar in 1690.Men heeft vierland- kunde aan het athenaeum en aan de klinischappen van zjn penseelin hetLouvre,- sche se,hool aldaar, en in 1834 hoogleeraar
voortszjn erteLonden?Dresden,Miinchen, in de wis- en natuurkunde.Verder washj
Berljn,sveenen en 'sGravenhage.O0k heet'
t lid en vele jarhn voorzitter van de eerste

hj eenige traaie prenten geëtst.Hj was1id klassevan hetKoninklikNederlandschInstivandeAcadémievanSchooneKunstenteParjs. tuut. Zjne talrjke bezigheden waren echter
Sw ansea, eene stad in het graafschap te drtlkkend voor zjn zwak lichaam ,zoodat
Glamorgan in hetEngelsche prinsdûm W allis, hj na langdurige sukkeling den 12den Mu rt
aan de Swanseabaai in het Kanaalvan Bris- 1847 ovel'
leed. In het tjdschrittvan hetInto1 en aan den m ond der Tawe, is haar stituut leverdehj:pW aarnemingen overden
bloei verschuldigd aan de Ontginning der na- met de diepte toenem enden warmtegraad
burige steenkoleumjnen sedert 1830.Zj heeft in den Artesischen put op de Nieuwe Markt
eene door steenen dammen gevormde haven te Amsterdam (1841)'/, - ponderzoekingen
metdrjvendedokken,eene kweekschoolvoor naar de onderscheiding van arsenicum en anonderwjzers,koper-en tinsmelterjen,eenige timonium bj hetgebruik van den toestelvan
fabriekent veel scheepsbouw en bjna 60000 Marsch (1842.
)''
,- rBeproeving van meteoroinw oners. Er behooren 309 schepen te huis, l
ogischewerktuigen(1842)':- nVerslagvande
en in 1876 liepen er 7709 schepen binnen. pxoefneming om denzoogenaamdenArtesischen
De invoer had er in datjaar eene waarde welput in de hoofdstad t0t stand te brengen

van 27en deuitvoer(meeststeenkolen)eene (1844)', - mover de nieuwealcalimetrische
van bjna 10 millioen gulden.
methodeendaarbjbehoorendentoestel(1845)''
,
Sw art.Onder dezen naam vermelden wj: - en psurlemagnetismeparrotation(1846)'.
Jacob Sçrcrï, een uitstekend zeevaartkun- Hj was een jverig 1id van het wiskundig
(lige, geboren te Amsterdam den 17den Julj genootschap: cEen onvermoeide al'beid komt
1796. Op zo-jarigon leeftjd werd hj stuur- atlesteboven''eneen derjverigsteoprigters
mansleerling en volbragt eene reis naar van de TMaatschappj ter bevordering van
Oost-lndië. Hj onderscheidde zich zoozeer pharlnacie .
door zjne bekwaamheid,dathj in 1821 be- Sw at, een kleine Staat in de bergstreek
noemd werd t9t onderwjzer aan de kweek- ten noordwesten van Pesjawar,aan de grenschool voor zeevaart te Am sterdam .In 1828 zen van Oost-lndië,is bevolktmet omstreekB
echter liet hj deze betrekking varen en 100000 Afghanen,die er in de 16deeeuw de
kwam aan het hoofd der bekende uitgevers- Arische inboorlingen verdrongen. Men heeft
frma de d
'tletflfzl: G.1111st van Ae'
M!ezl. H ier er een warm klimaat,digte wouden,en men

gaf bj van 1829 tot1859 negen drukkenuit kweekt er rjst, oljven enz.De Vorst des
van zjne pSterre-en zeevaartkundige tafe- lands voertden titelvan gkhan''en heerscht
len'' - voûrtseene vernieuw de enverbeterde

ermeteen onbeperktgezag.Europeanen kunnen er slechts vermomd en met levensgevaar
'ttled,benevens eene verklaring van den rzee- reizen.De hoofdplaatsis Allahdand.DieStaat

uitgave der ozeemanstafelen (1832)''van Dow

mans-almanak''.Zjne rpractische Zeevaart- verkreeg eenezekerevermaardheid doorzjn
kunde''beleefde in 1866 eene vierde uitgave, akhoend (leeraar),denheiligeAbd-oel-Ghasar,
en in 1851 is een pAlmanak ten dienste der een zoon van behoettige ouders en geboren
zeelieden''door zjne zorg in het lichtver- in 1790. Deze ontw ikkelde de uitmuntende

schenen. Nadat hj in 1841 met Tindal de gaven van zjngeestaanvankeljk ineenzaamredactie had op zich genomen der rYerhan- heid en verkreeg vervolgens door den omgang

462

SW AT- SW IETEN.

met zjne bezoekerseene uitgebreide kennis,
zoodat zjn roem zich verbreidde t0t aan
Taslkent,Kasjgar,Delhien ArabiëjJa,t0t
in Constantinopel. Men beschouwde hem a1s
den bezitter van bovennatuurljkegaven,z00dat hj t0tscheidszaan gekozen werd in ver-

d1n met 155 koyergravuresl''leverden op den

grondslag van ultgebreide studiën overonderwerpen der natuurwetenschap en toegepaste
wiskunde een stelsel, welks middelpunt het

denkbeeldisvaneen noodzakeljk mechanisch

en organisch verband van alle dingen. Na
schillende twisten en geraadpleegd omtrent nieuwetogten (1736- 1740)doorDuitschland,
ytaatkundige aangelegenheden, zoodat zelfs Nederland, Frankrjk, Italië en Engeland
n0g in 1877deSultanvan Turkjeeengezant paste hj in de geschriften:poeconomiaregni
naarhem afvaardigde.DeAkhoendversmaadde animalis (1740-1741)'',- gRegnum animale

a
llen omganp metEuropeanen en waseven- ('sGravenhagedl1en2;Londen dl3,1744zeer afkeerlg van de Russen ils van de 1745)''- en rDecultu etamoreDel(1740,
Engelschen. In 1846 had hj de Afghanen 2 dlnl''dat stelselvooralt0e op delevende
aangespoord t0t het voeren van den gods- schepqing,bepaal
deljk op den mensch.Doch

(
lienst-oorlog, maar na dien tjd erkendehj reedsln laatstgenoemd werk had hj den wede overmagt der Europeanen en gafin den tenschappeljken wegverlaten,enna dientjd
Russisch-Turkschen 00rl0g van 1877 den raad, verdieptehj zich meer en meerin theosophide vaan van den Profeetnietteontploojen. sche bespiegelingen, om zich behoorljk van
Deze invloedrjke leider derMohammedanen den hem, zooals hj verzekerde,door G0d
in Centraal-Aziëoverleedinhetlaatstvan1877. zel
foggelegden lastte kwjten,bestaande in
Sweaborg, eene belangrjke.vesting en het stlchten van eene nieuwe Kerk, welke
tevens eene merkwaardige waqen-ep haven- in de Openbaring van Johannes is voorspeld.
plaats van Rusland aan de Flnsche Golfin Hj wildederhalvehetW oord vanG0dinde
het 1ën Helsingfors van het grootvorstendom (naarzjne meening)juistebeteekenisverklaFinland, is vooral gewigtig als station van ren, een afgerond stelsel der nieuwe godsde Russische scheerenvloot, welke er eene di
enst
le
eer
genhuen
rjk
d
r verkondiin
n de natuur
meetn het
veilige ankerplaats vindt. De vesting is nageesten
verband
den

genoeg evenzoo sterk als diô van Kroonstad
en dekt de haven van Helsingfors.Zjwerd
in 1749 gebouwd en hare bolwerken strekken
zich uitover zeven rots.eilanden (de NylandgcheScheeren),welkegedeelteljkdoorbruggen
verbonden en met Q000vuurmcnden gewapend

zjn.Op hetgrootste eiland,W argöe,bevinden zich een kasteel!hethuis van den kommandant, het tuighuls,bomvrje magazjnen
enz.In de haven,voorzien van een naauwen
mond,isruimtevoor70linieschepenen10- 20
fregatten.Sweaborg telt ongeveer 4000 inwoners. Deze vesting, te voren het eigendom
van Zw eden,ging in 1808 door.verraad over
in de handen van Rusland en bleefin zjn

bezit. Zj werd in 1854 door de EngelschFransche vlootenkelverkend en in 1855 gebombardeerd,maar zonder vrucht.

Swedenborg (Emanuël von), eigenljk
Bwedberg, een Zweedscb geleerde en theosophischdweeperjgeborenteStokholm den29sten

Januarj 1688,studeerdete Upsalain deletteren en wjsbegeerte,in dewis-en natuur-

menseh ontslujeren.Devoornaamstegeschriften, waarin hj dit onderwerp behandelde,
zjn:pArcana coelestia (1749- 1756,8 d1n;
1833- 1842j13 dln)''
,- mDe c0el0 etinferno
(1758)'',- ,,De nova Hierosolyma et ejus
doctrina (1758)''
, - rApocalypsis explicata
(1761)''1- enrverachristianareligio(1771)''
.
om zich onverdeeld aan zjne godsdienstige
bemoejingen tewjden,had hjreedsin 1747
zjne betrekking nedergelegd en vergenoegde
zich meteenjaargeld,hem doorden Koning
toegekend. Gedurende eene reis,in 1771 ten

behoeve zjner leerondernomen,werd hj te
Londen ziek en overleed aldaar den 29sten
Maart 1772. H et aantal zjner volgelingen
(Swedenborgianen)nam slechts langzaam toe.
Zj verspreidden zich over Zweden, Polen,
Engeland en Duitschland,en deNieuw eKerk
of het Nieuwe Jerusalem (New Jerusalem
Church)vond den meesten bjvalin Engeland,
waarztjwelliçtthansnog 50gemeententelt,
en vqvolgensln Noord-Amerika.
Swleten (Gerard van),een verdiensteljk

kunde en tevens in de godgeleerdheid,door- Nederlandsch geneeskundige,geboren te Leireisde in 1710- 1714 Engeland, Nederland, den in 1700,bezochtopl6-jarigen leeftjdde

Frankrjk en Duitschland en werd in 1716 hoogeschool te Leuven, ûeerde twee Jaar
assessor van de commissievoorde mjnen te daarna naar Leiden terug en behoorde er t0t
Stokholm,in welkebetrekkinghjbelangrjke debekwaamste leerlingen van Boerhaare.Na
uitvindingen deed op technisch gebied. Ter zjne promotiewerd hj geneesheeren tevens
belegering van Frederikshall vervoerde hj privaatdocent te Leiden, wees een beroep
in 1718 zeven schepen doormiddelvan rollen
over bergen en dalen over een afstand van 5
uren gaans. Zoowel dit laatste alszjnegesehriften over algebra, over de waarde der
munten, over den 100p der planeten, 0Ver
ebbeenvloedenz.waren oorzaak,datkoningin
Ulrika hem onder den naam van Swedenbor.q

in den adelstand opnam.In de volgendeJaren
bezocht hj de Zweedsche en Saksische,later

d
e
OBoheemscheenOostenrjkschemjnen.Zjne
X pera philosophica etmlneralogica (1734,3

naar Londen van de hand,en zag zich kort

daarna benoemdt0teerste-ljfartsvankeizerin
M avia 7'Aere.
:il en directeur van de geneeskundige dienst in Oostenrjk te Weenen.Hj

zorgde ervoorde verbetering van hetgenees-

kundig onderwjs en hield zelfvoorlezingen
over de plnstitutiones''van Boerhaave.Daardoor oefende hj een zegenrjken invloed op
de geneeskundige schoolte W eenen,en overleed aldaar in 1772.Zjn hoofdwerk,waaraan
hj gedurendezjn geheele leven arbeidde,is
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gditeld:scommentariiin HermanniBoerhaavii ondersteunen,gafhj in 1701hetvlugBchrift
t: ,A discourse ofthe contests and discusayhorismos decognoscendisetcurandismor- ui
bls (1766- 1772,4 d1n)''.Voorts verschenen sions between the nobles and commonB of

nazjn dood zjne pconstitutionesepidemicae Athens and R0me''.Hj maakte zich eehter
et morbi potissimum LugduniBatavorum 0b- eerst beroemd doo'
r de naamlooze uitgaveder

servati''.Eene straatteW eenen in denabj- geschriften:rBattle ofthe bookB (1697)''heid van het Algemeen Ziekenhuis is naar en p'
rhe tale of a tub (1703-1704)''.Dit
zjn naam genoemd;o0k ishem eeneplaats laatste is eene bjtende Batire op deR.Kaingeruimd onder de beroemdemannen,diehet tholieken en de Presbyterianen en geschreven
monumentter eere van Maria T/ldredil zullen te4'gunste der Staatskerk.Het eerste behan-

versieren.Zjn laatste afstammeling, de ge- delt een brandend vraagstuk van dien tjd,
pensioneerde overste baron nan &gfzniefdljis in nameltjk ofmendege8chriftenvandennieuwe1879 te W eenen overleden.
ren tjd hooger moet schatten dan die der
Sw ietenia L.(mahagoni-ofmahonieboom) Grieken en Romeinen. Swil'
t beantwoordde
is de naam van een plantengeslachtuit de fa- di
evraaq ontkennend.Hj ontwikkeldein zjn
milieder Cedreleën.Hetomvatgrooteboomen, Sprookle van de tob'' een sarcasmus, dat
d
i
e
i
n
oo
s
t
e
n
W
e
s
t
l
nd
i
ë
e
n
S
e
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Jen, m et even.gevinde bladeren,aarvormige, schrjver van dien ttjd verhief'
.In 1710 0nin de bladoksels geplaatste bloemtrossen en derhandeldehj op lastvanden aartsbiaschop
openspringende,vjfhokkige zaaddoozen met King primas van lerland,overde afschaëng
gevleuqelde zaden.Van belang isde gewone der tienden aldaar, en wel metz00 gunstig

mahonleboom (S.mahagoni L.), een boom

gevolg,dat hj bj zjn terugkeerin Ierland

ter hoogte van 25- 30 Ned. e1, met eene met klokgelui ontvangen werd. Inmiddels
uitgespreide, digt bebladerde kroon, 3- t0t verlangd? hj naarEngeland terug tekeeren
s-parig gevindebladeren,ovaal-lancetvormige, en er zich in den staatkundigen kring te be-

gespitste,lederachtigeblaadjes,kleine,bleek- wegen,en daarhjbj deW higsnietgeslaagd
gele bloemen en bruine zaaddoozen tergrootte was,vondhjergeenbezwaarin,t0tdeTories
eener vuist.Deze boom ,in W est-lndi:'en op overteloopenenzjnevroegeremedestanders
de landengte van Panama groejende,levert met n0g vinnigerhekelschritten aan te vallen,
het bekende harde,glanzige,gewolkte meu- dan vroeger de Tories.Het doel zjnereerbelhout. Fraaje soorten kûmen van Haïtien zucht was een bisschopszetel in Engeland;
Cuba, - zware soorten van Campêehe en de m inistexs waren o0k nietongenegen,hem
Honduras.Daar hetmahoniehoutnietdoorde dien te bezorgen, doch hunne pogingen ble-

wormen wordtaangetast,is hetbjzonderge- ven vruchteloos,Swiftwerd t0tzjnegroote
schikt voor den scheepsbouw en voor vaste teleurstelling met het decanaat van St.Padeelen van machines.Reeds tegen het einde trick te Dublin afgescheept.Gedurendezjn
der 16de eeuw werd het uit Trinidad naar daarop volgend verbljf in Ierland (1114Europa gebragt, doch behoorde eerst eene 1726) wist hj intusschen opnieuw de volkseeuw later t0tdehandelsartikelen.Debittere,
zamentrekkende bast wordt op Jamaica gebruikt tegen tussehenpoozende koorts en ûok
we1t0tvervalsehing van kinabast.O0k andere
houtsoorten, uit Afrika en Australië afkomstig,worden,hoew elnietzelden ten onregte,
met den naam van mahoniehout bestempeld.

Sw ift (Jonathan),een beroemdhekelsehrj-

ver op staatkundig gebied iu Engeland,w erd
geboren te D ublin den 3osten November 1667
en toonde reeds a1s knaap den trotschenmenschenhaat en de zelfgenoegzaamheid,diehem

g
unst te verwerven doordien hj in scheqe
vlugschriften, aan het Engelsche ministérle
gerigt,den toestand van zjn ongelukkig en

verdxukt vaderland metdonkerekleuren wist

te sc,
hilderen zoodathj deswegemenigevervolging van de zjde der regéring teverduren
had.Bj den wreveloverdeverjdeling zjner
hoop kwam in dien tjd nog de tragische afloop eener dubbele minnarj.Sedertlang toch
had Swifteene innige betrekkingaangeknoopt
met luther JoFzzldol (Stella genaamd),welke
hj ten huize van sir Temple had leeren ken-

a1s man t0t een oorspronkeljk,maargeens- nen, maar vatte later tevens genegenheid op
zinsbeminneljk letterkundigehebbengevormd. voor eene andere Jonge dame te Londen,
DrieJaren zjnerkindschheid bragthj inEn- Esther van Ao-ricA (Vanes8a geheeten),aan
geland door, bezocht daarop eene schoolte wie hj echter zjne betrekking met Stella
Kilkenny, studeerde sedert 1682 aan het
Trinity College te Dublin, en werd'in 1688
secretaris van sir W illiam Temple te Norr
Park in Surrey. Toen Temple in 1699 over-

niet durfde openbaren.Nadat Vanessa haar

ontdekt had, stierfzj van verdriet (1723),
en eenigejaren daarna (1128)o:k Sf6110,met
wie hj kort te voren een geheim huweljk
leed,belastte Swiftzich metdeuitgavevan had aangegaan. Sedert 1724 hield hj zich
diens staatkundige werken en keerde daarop bezig met het schrjven van zjn berûem;
a1s kapellaan van graafB erkeley,onderkoning werk: p'
rravels of Lemuel Gulliver'',dat in
van Ierland, derwaarts terug.Zjne leeraars- 1727 in het licht verscheenjde grootste beplaatsteLaracorverschaftehem eenjaargeld wondering wekte en in alle beschaafde tlen
van 400 pond sterling.Hj bleefert0t1710, werd overgezet. Het bevat in eenvoudige en
doch bragt ieder jaareen bezoek aan Enge- natuurljke t= len onder het maskervan den
land, waar hj kennis aanknoopte met de grootsten ernst eene vermakeljke satire op
leiders der W higpartj,welke in die dagen menscheljke dwaasheden en zwakheden in
aan hethoofd der zaken stonden.Om hen te het algemeen, met talrjke uitvallen op den
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godsdiensEgen gtaatkundigen en maatschap

winter van 1776gaf aanlciding t0thetmede-

peljken toestand van het Engelsche volk; deelen van zjne robservations sur le froid
het iB intugschen 00k nietvrjvankwetsende rigoureux/',in 1777 gevolgd doorzjneld
pDison krenkende uitspraken, die van den men- sertation sur la comparaison des thermomèes''. Zjne pRecherches sur 1es aiguilles
gchenhaatvan den schrjve:jetuigen.Metdat atrima
nteés et leurs variations'',in 1780 ingewerk had hj zjne'dichterlpke krachtuitgeput.Zjnevermogensbegonnenteverzwakken zonden aan de Académie van W etenschappen
en hj verviel t0t eenetweedekindschheid, te Parjs, verwierven degouden medaille en
waarna hj den 19denOctober1740te Dublin werden opgenomen in het 7de deel der pMéoverleed-'Van zjne overige geschril'
ten vcr- moires pre'sentées par les savants étrangera''.
melden wj n0g de met Pope uitgegeven: Hetzelfde voorregt viel hem in het daarop
rMiscellanies (1727,3 dln)'',en de na zjnen volgende Jaar ten deel bj de àcadémie te
dood in hetlichtverschenen rHistory of the Minchen voorzjne verhandeling:pDe1'anafour last years of Queen Anne''. Ook ver- logie de l'électricité et du magnôtisme/'. In
scheen n0g zjnebriefwisseling (1766,3dln). 1784 schreef hj drie deelen onder den titel:
Swlnburne (Algernon Charles),een ver- XRécueildediFérentsmômoires surl'électricité
diensteljk Engelsch dichter, geboren den etle magnétisme'',alsmede eene beschrjving
sden April1837 te Henley on Thames in Ox- van het vermaarde Planetarium van Eisinga
fordshire, studeerde te Eton en te Oxford, te Franeker.Voortsleverdehj:pobservations
zocht metJeugdigegeestdrifteene omwente- météorologiques pour l'anneé 1779- 1780'',
ling t0t stand te brengen op het gebied der gevolgd door eene rDescription d'une nou-

Engelsche letterkunde en wekte door zjne velle pompepneumatlque''.Nadathj 18Jaar
hoogst welluidende, maar tevens zinneljke werkzaam was geweest te Franeker, aanverzen,waarin hj zich eenradicaalbetoonde vaardde hj in 1785 een professoràatte Amop staatkundig gebied, z0o groote ergenis
en tevens zo0 groote bewondering, dat de
critiek ,die hem eerstwilde rafmaken alseen
dollen hond'' hem tegenwoordig ophemelt
a1s een uitstekend vertegenw oordigerderdra-

sterdam met eene oratie: pDe hypothesibus
phyyicis quomodo e mente Newtoni intelli-

gendae''. Ten opzigte van het onderwjs
maaktehj zich verdiensteljk doordeuitgave
van zjne p'
rheoremata geometrices'' later
matische letterkunde in Engeland.Zjne lier- omgewerkt tot zjne pGrondbeginselen der
en heldendichten, die aan'
stoot gaven door lagere meetkunst'', alsmede doorzjne pPohunne klassieke naaktheid1verschenen onder sitiones physicae''.Voor de zeevaart leverde
den titel: spoemsand ballads (1866)''.Zjne hj den rAlmanakierdienstederzeelieden'',drama's,gedeelteljk aan deOudheid,gedeel- eene rverhandeling ter bepaling der lengte
teljk aandeEngelschegeschiedenisontleend, op zee'' - en eene rverhandeling over ocen in vorm overeenkom ende metdie deroude en sextanten (1795)//.Vooralwerd zjn naam
Grieken of met die van Dhakspere,zjn in algemeen bekend door zjn togt naarParjs
weerwil van hunne verhevene taal weinig in 1795- 17991 om er met de leden van het
geschikt voor eene opvoering.D aartoe behoo- Franscbe Instituut te beraadslagen over den
ren: rAtalanta in Calydon (1864)'',- Erech- grondslag van eer nieuw stelsel van maten

theus (1876)'',- rcastelard (1865)'' - en en gewigten.Zjne verslagen over dat onderrBothwell (1874)'',welke beidelaatsten met werp zjn opgenomen in de pMémoires''van
de nog nietverschenene rM aria Stuart'' eene genoemdgeleerd genootschay onderdenti
tel:
trilogie vormen. Daarenboven leverde hj:
rSongs before sunrise (1871)'')- rsongs ot'
two nations (1875)'',- rEssays and studies
(187542dedruk 1876)'',en letterkundigemonographieën over Blake (1867) en Clnapman
(1876).
Swinden (Jean Henri van),een aitstekend Nederlandsch wis- en natuurkundige,

geboren te'sGravenhageden 8stenJulj 1746

en overleden te Amsterdam den 9den Maart

1823,gaf reeds vroeg bljken van een ongemeenen aanleg voordew is-en natuurkundige
vakkenydie hem later een Européschen roem

KRapporttàità l'Institutnatlonaldessciences
et arts, le 29 Prairial an VII,au n0m de
la classe des sciences mathématiques et physiques sur la mesure du méridien de France

et les résultats quien ont été déduits,pour

déterminer 1es bases du nouveau syst'
eme
métrique; et précis des opérations qui 0nt
servi à déterm'
-ner 1es bases du nouveaq
système métrique, lu à,la séance publ
ique
de Messidor en VII''.In 1812 gafhj zpne
XVerhandeling over volmaakte maten en ge-

wigten (2 dlnl''in hetlichtjterwjlhj voor
en na nog talvan redevoeringen en verhan-

bezorgden.Hj studeerde te Leiden en pro- delsngen terperselegde.Ook leverdehjeene
m oveerde aldaar in 1766 op eene dissertatie: belangrjke pverklaring van den zeemans'.In 1808 werd hj tothoogleeraar
?De attractione'',waarna hj in hetvolgende almanak'
Jaar hethoogleeraarsatabt aal:7aardde te Fra- teLeiden benoemd,en hj stondgereed zich
neker m et eene oratie: pDe causis errorum

derwaarts te begeven,toen onderscheidene

in rebus philosophicis''. Al dadeljk wjdde
hj zjn tjd aan onderzoekingen over electireiteit, m agnetism us en meteorologie, en in
hetzelfde Jaar verscheen zjn werk:rcogitationes de variis philosophiae capitibus''. In
1769 leverde hj:pTentaminatheoriaemathe-

werkzaamheden, hem door koning Lodewnk

opgedragen, zooals die van het voorzitterschap van hetcentraalcom ité van den W ater-

staat,de stichting van hetKoninkljk Nederlandsch Instituut, eene verbeterde inrigting
der hoogescholen enz-, hem van eene ver-

maticae dephenomenismagneticis'.Dekoude plaatsing deden afzien.Hj werdvoortsgtaatg-
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raad in buitengewone dienst en bleeft0t aan

die zj Thurii noemden.Deze werd in 204
zjn dood jverig werkzaam ten behoeve der door Hannibalgeplunderd.
wetenschap.

Sybel(Heinriehvon),eenzeerverdiensteljk
Swinderen (Theodorusvan),een jverig gesehiedschl'jver,geboren te Diisseldort'den
bevorderaar van het onderwjs in Nederland zden December 1817,studeerdeteBerljn,Op

en geboren te Groningen den 14den September aansporing van Ranke,vooralin de geschie1784,studeerde aldaaren werd ereerstdodor denis,vestigde zich in 1839 a1sprivaatdocent
in de regten en daarna in de wis-en natuur- in de geschiedenis te Bonn,werd er in 1842
kunde. In 1814 aanvaardde hj hethoogleer- hoogleeraar en aanvaardde in 1845 eene der-

aaraambt in de natuurijke historie aan de geljkebetrekking teMarburg.In 1848- 1849
hoogeschool zjner geboorteplaats met eene washj lid derVertegenwoordiginginHessen,
oratie: ?De hodierna philosophiae naturalis
amplitudlne'',stichtte aldaar een muséum voor

in 1850te Erfurt,werd in 1856 yrofessorte
Miinchen,in 1857 lid van deAcademie aldaar

natuurljke historie en gaf eene pNaamljst en in 1858 secretaris der Historische com van voorwerpen in het Academisch muséum missie.In 1861 vertrok hj alsprofessornaar
enz.(1822)'' in het licht,gevolgd door een Bonn,wasin 1862- 1864 lid van den PruisXMTegwjzer in het muséum (1828)''.Voorts sischen Landdag,waar hj de politiek van
schreefhj:rBufïbnietDaubentoniigurorum ron .fidwzlrcà m et betrekking t0t Polen beavium coloratorum nominasystematica(1820)''1 streed, werd in 1867 1id van den Constituéen maakte zich inzonderheid verdiensteljk renden Rjksdag van den Noord-Duitschen
a1s Opvoedkundige.ln 1812 en 1813washj Bond, in 1874 weder lid van het Huis van
inspecteur van de Keizerltike universiteitte Afgevaardigden, waar hj met kracht tegen
Groningen en bekleedde gedurende 44jaren de Ultramontanen te velde trok, in 1875
hetambtvanschoolopziener.Hoeveelhj zich direeteur van hetStaats-archiefte Berljn en
daaraan liet gelegen liggen, bljkt uit zjne in1878geheim opper-regéringsraad.Hjleverde:
geschriften: rschoolboek der strafwetten van

eene uitstekende rGeschichtedeserstenKreuz-

ons Vaderland (1810)''
, - rBeknopte be- zugs(1841)''?- voorts:pDieEntstehunydes
schrjving van de inrigting van openbaar detltschen Königthums(1844),,,- pgesujjjrjjte
onderwjs in Frankrjk (1811)'',- pontwerp der Revolutionszeit v0n 1789- 1795 (1853van eene geschiedenis der schoolverbetering 1858,3 dln;4'
1edruk,1877)'1
,- pGeschichte
in de provincie Groningen'', - overzoek- der Revolutionszeit v0n 1795- 1800 (1872-

schriftbetrekkeljk hetlageronderwjs,inge- 1874, dl 1 en 2)'',- pllie deutsche Nation
zonden aan de Tweede Kam er der Staten- und das Kaiserreich (1862)'', - en oKleine
Generaal(1829)'',- terwjlhj voortsonder- historische Schriften (1863- 1870, 2 dln)''.
scheidene levensberigten geschreven heeft In 1856stichttehj hetlatersteedsdoorhem
van merkwaardige personen.Hj was lid der geredigeerde pllistorische Zeitschrift''.Hj onMaatsehappt
l van Nederlandsche letterkunde derscheidtzich dooreenegrondigebehandeling
te Leiden, en overleed den llden April en een boejenden stjl.
1851.
Sycom ore (Ficus sycomorus),zieonder

Swinem unde, eene stad in het Pruissi- .T'%'evs*
sche regêringsdistrict Stettin, ligt op het
Sydenham , eene derzuideljke voorsteeiland Usedom , aan den mond der Swine in den van Londen,op de grensdergraafschapde Oostzeeen aan een zjtak van den spoor- pen Kent en Surrey, is vermaard geworden

weg Berljn-stettin-stralsund. Zj is de zetel door het aldaar in 1853- 1854 door Josepk
van een landraad voor het arrondissem ent Pazton gestichte rGlazen Paleis (Crystal PaUsedom-W ollin,vaneenescheepvaartcommissie
en van eeneloodsendireetie,en heefteenvuurtoren, een zeebad en eene versterkte haven,
alw aar in 1876 niet minder dan 1433 stoombooten en 1559 zeilschepen binnenkwam en.

1ace)'',hetuitsluitend van glasen jzeropgetrokken tentoonstellingsgebouw . Nadat de

noordeljke dwarsbeuk den 3osten December

1866 door een brand verw oest werd heeftdat
gebouw nog eene lengtevan 324 Ned.el.Het
middenschip is 22 Ned.elbreed en 32 Ned.
Men teltgromstreeks8000 inwoners.
Sybarls,eene vermaarde, door Achaeërs el hoog,- dem iddenste dwarsbeuk 118Ned.

en Troezenen omstreeks het Jaar 720 vöör ellang, 361/: Ned.elbreed en 51,2 Ned.el
Chr.gestiehte Grieksche stad in hetlandschap hoog.Vier gaanderjen loopen er omheen.Aan
Chonia (Lucanië)aan de Golfvan Tarente, het westeltik uiteindeverheftzich hetHöndelverhief zich door de vruchtbaarheid derom- Orkest m et ruimte voor 4000 kunstenaars en

ringendelandenen doorbaarbloejendenhan- een orgelmet 4598 pgpen.Daarnaastvindt
de1weldra tot een hoogen trap van welvaart m en eene concertzaalen een schouwburg. In
en magt. Tot haar gebied behoordon in den het noordoljk gcdeolte van ht,t Paleis zid
tjd van haar bloei25steden,dochvanhare men nabootsingen van verschillende bouw-

geschiedenis zjn weinig bjzonderheden be- sttjlen,zooalseen Egyptischen tempel)Griekkend.Hare inwoners vervielen doorovervloed

sche en Romeinsche w ognhuizen?vertrekken

van schatten t0t een verwjt'
d en weelderig van het Alham bra en binnenpleinen in Byleven,datlater spreekwoordeljk werd.Nadat zantjnschen,Gothischen enItaliaanschenstj1.
de stad in 570 door de Crotoniaten w as ver- De voormalige prrropischeafdeeling''ishelaas!
w oest, bouwden de overgebleven bew oners, eene prooi der vlammen geworden.Ten zuidoor kolonisten uit Griekenland versterkt, dell van het H:ndel-orkest heeft m en vier
in 433 verder in hetbinnenland eene nieuwe, Industrial Courts'' voor het verkoopen van
XIII.
#
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glasj kunstvoorwerpen enz.en de nabootsing

niet alleen een regelmatiy verkeer met de

van een huis uit Pompeji.In de zuideljke overige deelen van Australlë en methetmoedwarsbeuk bevinden zich eene door bevallige

derland,maar 001t met Valparaiso:Panama,

bloemperken omrinqde fontein, eene verza- San Francisco, China, Oost-lndlë en het

meling van ethnologlsche modellen,afgietsels Kaapland. De telegraafdraad loopt er over
van beroem4e beeldhouwwerken enz., en in Adelaïde en Port Darwin naar Batavia en
de ruime gaanderjen heeft men gelegenheid Europa,oostwaarts naar Nietlw-zeeland.Een
voor tentoonstellingen van schilderjen,lees- spoorwegstelsel verbindt de stad over Parakamers!winkelsenz.ln hetonderstegedeelte matta m et het binnenland en wordtin derig-

eindeljk bevindtzich een aquarium.Hetge- ting vanVictoriaen Queenslandverdergelegd.
De voornaamsteuitvoer-artikelen zjner:wol:

heel is omgeven door een ruim park met
w aterwerken , van w elke de voornaam ste
waterstraal eene hoogte bereiktvan 75 Ned.
el.HetKristallen Paleis,dat 18 millioen gulden heeft gekost, is heteigendom van eene

huiden,talk ,pekelvleeseh,vleesch inbussen,
vleesch-extrad ,traan,balein en goud,- en
t0t de invoer-artikelen behooren er:Engelsche

manufacturen,suiker,koëj,tabak,rjst,rum
particuliere maatschapyjenwordtnogjaarljks en Oost-lndische en Chineesche produden.
gemiddeld door 2 millloen menschen bezocht. Bj den ingangvan PortJackson verheftzich
Sydenham (Thomas), een beroemd ge- een vuurtoren; de kleine forten Maequarie

neeskundige? geboren in 1624 te W indtbrd- en Dawes Pointbeveiligen de haven,en fort
Eagle in Dorsetshire,studeerde te Oxford en Philipp isbj destad opeen heuvelgeplaatst.
vestigde zich als artsteLonden.Hj volgde onderscheidene voorsteden omgeven de stad
eene geheelandere rigting dan Paraeelsnsen en beslaan met deze eeneoppervlakte van 15
werd de positiene hervormer der practische L Ned.mjl.Sydney isin 1788 gestichten
geneesleer.Aan de feiten,doorregtstreeksche naar den toenm aligen minister van Binnen-

waarnemingen verzameld,kendehjdeeerste landsche Zaken genoemd.Oorspronkeljk was
zj bestemd t0t verbljfvoor misdadigers,ver-

plaats toe,maarhtjkonzich n0g nietgeheel
en al losmaken van het denkbeeld2 dat de
ziekten zelfstandige Tvezenszjn.Hk vereenvoudigde de geneesmiddelen, doch huldigde
in het algemeen eenekrachtige geneeswjze,

oordeeld t0t deportatie naar Botany-baai,en
bleefdaartoe dienen tot 1843.

Sydow (Emilvon),een uitstekend aardrjkskundige,geboren den 15denJulj 1812te

waarbj bloed-aftapping eene voorname rol Freiberg in Saksen,trad in 1830 a1sluitenant
vervulde.Hj overleed den 29sten December in Pruissische dienst, werd in. 1843 1id van
1689,en zjne ropera'' zjn in 1685,het de commissie t0t het ahzemen van m ilitaire
laatstin 1844 gedrukt.
examensteBerljn,woondesedert1855jaren
Sydney, de hoofdstad der Britsch-Australische kolonie Nieuw-zuidwallis,tusschen de
Rushcuttersbaai en de Darling Cove, twee
boezems van degrootehavenbaaiPortJackson
in de Stille Zee,isde zetelvan denkapiteingeneraalen opper-gouverneur,van hetbestuur
en van het Parlement der kolonie,van een
Anglicaanschen bisschop en van een R.K atholieken aartsbisschop. De stad is gelegen
in een bar en zandig oord en overhetgeheel
fraai en regelmatig gebouwd, met breede

straten, die elkander regthoekig snjden,met
ruime pleinen, in spitsboogstjl opgetrokken

huizen,een regérinspaleismeteengrootpark,
onderscheidene kerken en kapellen,schouwburgen,kazernen,eene waterleiding,deSyd-

nel-universiteit,onderscheideneandereacadé-

lang te Gotha,en overleed den l3den October

1873 te Berljn alskolonelen chefeenerafdeeling van den grooten generalen staf.Zjne
opstellen en vooral zjne uitstekende kaartw erken in Petermann's svM ittheilungen''verzekeren hem een onvergankeljken roem ,en

zjne talrjke p'
Wandkarten''
, zjn rMethodischer Handatlas (4da druk, 1867)'', zjn
XSchulatlas in 42 Blâttern (28stedruk ,1876)'',
zjn sslllzdrographischer Atlas'',alsmede zjne
bjdragen in punsere Zeit'' en vooral in
pilitaire tjdschriften hebben eene bljvende
waarde.Ook schreef hj:pGrundrisz der a1lg
ecme
ner
nwi
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orlr
ap
(18
6e2
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,-rope
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Syèng,zieAssoean.
Syenlet, een zamengesteld kristalljn ge-

mien en scholen,eene openbare bibliotheek,
eene sterrewacht, een botanischen tuin,een
genootschap voor acclimatisatie, een groot
hospitaal, onderscheidene fabrieken, vooral

steentetin zjnevoornaamsteverscheidenheden

jzersmelterjen en tjzergieterjen, machinenfabrieken,katoen-en linnenweverjen,lakenfabrieken, leerloojerjen, zeep- en tabaksfabrieken, bierbrouwerjen,brandewjnstokerjen,zoutziederjen enscheepstimmezwerven.

hetmengsel.Totde bjkomendebestanddeelen
behooren voorts:magneetjzer,jzerkies,ge-

uit orthoclas en hoornblende bestaande, is
met graniet 0p het naauwst verbonden.Behalve ortlloclas heeft m 0n ook oligoclas ill
degen koper en koperverbindingen en vooral

titaniet.Scheikundig bestaathetuit50- 620/0
kiezelzuur anhydride, 15- 200/0 aluin-aarde,
Het handelsverkeer wordt er bevorderd door 6- 140/
0 jzeroxydule,1-60/0 magnesia,4onderscheidene banken,eene beurs,verzeke- 9Oy
okalk,2-50/onatron en 3-70/okali.Zjn
ringmaatschqppjenenz.Zjteldein 1800slechts soorteljk gewigt i8 2,7- 2,9. Het schjntop
2600,maar ln 1871 reeds bjna 135000 inwo- dergeljke wjze te ztl
'n gevormd alsgraniet.
ners, welk yetal thanst0tmeerdan 160000 Bj verweering verdeelt het zich dikwjlsin
bl
okke
n,
w
aa
rdoor
zoogenaamde
protsm eren'?
isaangegroeld.Zj is hetmiddelpuntvan den
handel, de stoomvaart en de walvischvangst ontstaan.Een dermeestverm-.
rde is datbj

op de oostkust van Australië en onderhoudt Auerbach aan de Bergstrasze. Het product
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der voortgezette verweering is een okergeel,
Sylvester is de naam van drie Pansen,
jzerhoudend leem , vaak met hoûrnblende- te weten:
schilfers of ehlorietschubben vermengd. Oûk
k%yl
vester J,den Heiligen Stoelbekleedend
in hetvoorkomen zjnerbergen heeftsyeniet van 314 t0t 335. Volgens de overlevering
veel overeenkomstmetgraniet.Men vindthet heefthj den d.
00p toegediend aan denzieken

vooralin Saksen (in de omstreken van Dres- keizer Constantnn & Groote en van dezen
den en Meiszen)!in Thiiringen,in hetoden- het rpatrimoniqm Petri''ten geschenke verwald, in Moravlë, Noorwegen, lerland en kregen. Hj overleed den 31sten December
Noord-Amerika,en het dientt0tvervaardiging
van zuilen, obelisken, vazen enz. Verscheidenheden van hetsyenietdragendenam envan
m onzoniet,zirkoonsyeniet,Foyaieten Miasciet.
Syllabus iseen Grieksch woord,hetwelk
optellLng ofzamenvattin.g beteekent.Bekend is

335 en wordt als een heilige vereerd. W e-

gens zjn sterfdag,tevens zjn gedenkdag,
wordtoudejaarsavond Dylnester-arond genaamd.
Sylvester fJ, regérende van 999 t0t 1003.

Hjheetteeiqenljk GerbertenwasuitAuvergne
van onbemlddelde ouders afkomstiq, stu-

vooraldesyllabus,gevoegd bj dePauseljke deerde te Barcelona en bj de Arableren in

XEneyclica'' van 8 December 1864, waarin Sevilla en Cordova,reisde in Italië,Dtlitsnhal de beginselen en opvattingen van de mo- land en Frankrjk en onderweesvervolgens
e Reims wiskunde, wjsbegeerte en oude
dernemaatschapyj opgenoemdenveroordeeld t
Nvorden1welkeln strjd zjn metde leerder letterkunde. Otto 11 benoemde hem t0t leerR.Katholieke Kerk.
meestervan zjn zoonent0tabtvan Bobbio;
Syllogism us,zie Slnitrede.
voorts werd Sylvester in 991 aartsbisschop
Sylphen waren volgens het stelsel van van Reims, in 998 van Ravenna, verwierf
Paraeelnwsoorspronkeljkegeesten,diein den in 999 door tusschenkomst van Offp III de
dampkring woonden.Vrouweljkegeesten der driedubbele kroon, doch overleed reeds in
lucht worden sylphiden genoemd.
1003.Hj bezat eene uitgebreide kennis en
Sylt of %lt,van het oud-Friesche woord zochtvooralhetonderwjste bevorderen.
Dilendi(Zeeland),een eiland in deNoordzee, Sylrester 111. Deze1 een tegenpaus van
t0t hetarrondissementTondernderPruissische Greyorlus VI en van Benedidus JX ,w erd op
provincie Sleeswjk-llolstein behoorend, ligt de Synode van Sutri(1046)afgezet.
Sym bool, van h:t aan 'tGrieksch ont12- 22 Ned.mjlvan de kustvan Sleeswjk

verwjderd,isvan hetnoorden naarhetztli- leend Latjnsch woord symbol'
am,noemtmen
den 36 Ned.mjllang,1- 12Ned.mj1breed een kenmerk,een teeken,eene lews,- voorts

en telt omstreeks 3000 inw oners.H etnoorde- e0n zinnebeeld als uitwendig teeken eener
1jk gedeelte draagt den naam van Listen handeling of gezindheid. Bj de Heidensche
het zuideljke schiereiland dien van Hornum. e@e@r*edienst was hetinzonderheid in de mystéIn het midden strektnaarhetzuidoosten een rlen (
geheimnissen)een zinnebeeld van iets
breed schiereiland zich uit in de wadden,en hooqers,eenteekenofwachtwoord,waardoor
de uiterste punt daarvan heet Nösse. Zand- de lngewjden elkander herkenden.Ietsder-

heuvels of duinen bedekken het zuideljk geljks zjn de symbolen derVrjlnetselaarsschiereiland,alsmede denoordeljke helftvan orde. In de Christeljke Kerk bezigde men
het noordel'
pk schiereiland, terwtll het mid- dat woord ter aanduiding van dezinneljke
denste gedeelte, op eene tertiaire vorm ing en zinnebeeldigeteekens,bj desacramenten
rustend,geest-en marschgrondenbevat,welke in gebruik (water, brood en wtjn),alsmede
laatste zich naar de zjde der wadden door ter aanduiding der geloofsbeljdenis,als heraanslibbing gedurig uitbreiden,terwt
jlaan de
zeezjde golven en stormen heteilandgedurig
belagen en de duinen landwaartsvoortstuweh.
In Januarj 1300 werd hetvlek '
W enningstadt

kenningsteeken van hen, die tût dezeltde
sede behooren.- M en heeftalzoo eene wetenschap,die den naam draagt van symboliek
en de leer omvat dergodsdienstige symbolen.
Men heeft eene sym boliek van de eeredienst,

door de zee verslonden.Debelangrtjksteplaatsen zjn er:Keitum met 850 inwoners,Tinnum en Morsum op het oosteljk, NieuwRantum op hetzuideljk schiereiland,W esterland aan zee meteene badgelegenheid (sedert
1877), Kampen met een vuurtoren en List.
De inwoners zjn Friezen, doch die van
List Denen.Het onderwjs, de godsdienst-

welke zich bepaalt btj de eigenschappen of
lotgevallen der goden of kerkeljke persûnen
ot'bjdevoordeKerkmerkwaardigegebeurte-

aan de westkust, in 1362 het dorp Steidum

nissen, welke op de feestdagen worden her-

dacht.Eindeljk heeftmen n0g getallen-,àJ:'
!
f-

ren-en dLerensymbolen.In meer bepaalden zin
is de symboliek ot'de symbollseltef#et)ln./edat
gedeelte der godgeleerde wetenschap, hetoefening en de regtspraak geschiedenerechter welk zich bezig houdt m etde kerkelgke bein het Duitsch. Niet ver van den vullrtoren ljdenisschriften en hun inhoud?verbonden

werden vöör korten tjd oud-Heidenschebe- met eene onderlinge vergeljkingderleerbegraafplaatsen van aanmerkeljken omvang ge- grippen van de verschillende secten en m et
vonden. Sylt w erd in den oorlog van 1854 eene aanwjzing van hunne eigenaardigheden.
door den Deenschen kapitein Hammer sterk Naar gel
ang de geschriften over sïmboliek
geteisterd: maar den 13den Julj door de zich op geschiedkundig ofop dogmatlek-pole.
Pruissen ln bezit genomen.Sedert dien tjd misch gebied beweyen, valt de symboliek
heeft de Pruissische regéring groote sommen zamen met de geschledenis der leerbegrippen
besteed, om de westzjde tegen dreigende of met de polem iek.U itstekende werkenover
afbrokkeling te behoeden.
Bymboliek zjn wj versc'
huldigd o.a. aan
30*
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Markeineke (1810-1814,3 dln),Winer (3de
druk 1866)enden R.Katholiekengodgeleerde
M öltler(1872;8stedruk,1871- 1872,2dln).W j spraken reedsvan symboolin debeteekenisvangeloofsbeljdenis.Menheeftdan00k
den naam van symbolisehe boeken gegeven aan
die geschriften, waarin de leer van bepaalde
kerkgenootschappen is nedergelegd.Reeds in

de 2de eeuw onzel'Jaartelling heeftmen p0gingen aangewend, de eigenaardige leerbe-

grippen van het Kerkeljk Christendom in

miskent en bedreigt en den vooruitgang der

wetenschap belemmert. Die groote strjd is
n0g op verre na nietgeëindigd,zoodatzulke

kerkeljke afdeelingen)die geene alsgezaghebbend erkende beljdenisschriften bezitten,
zich gelukkig m ogen rekenen.

Sym m achus.Onder dezen naam vermel-

den wj:
Quinfns2=eJï>.
:Dymmaehws,eenRomeinsch
redenaar.Hj wasconsulteRome in 391na
Chr.en overleed omstreekshetjaar415.Van
zjne redevoeringen zjn slechts fragmenten

korte stellingen zaâm te vatten, ten einde
aan hen, die t0thet Christendom wenschten overgebleven,maarzjnebel
anrrjkesEpistoover te gaan, een beknopt begrip van het lae''1 gedrukt in de ppatrologla (1848)''van
Christeljk geloofmedetedeelen en henalzoo M iyne,ontsnapten aan de vernietiging.
Coelius kgt
yza-cc/zl.
ç, afkomstig uitSardinië
t0t den d00y voor te bereiden.Reeds aan

deze beljdenlssen,vösr den d00y afteleg- en pausvan 498t0t514.Hj veroordeelde in

genj gaf men den aan de mystérlén ontleen- 502 op eene synode te Rome iedere inmen-

den naam van symbool,terwjl dan 00k de ging van wereldljke personen in deaangeledoop zelf a1s een mystérie werd beschouwd. genheden der R.Katholieke K erk.
Sym m etrie is de evenredigheid of de

Bj dekerkeljketwisten der4deenvolgende
eeuw en vermeerderde het aantal symbolen,
en drie van deze, nameljk hetApostolisch
(sedert heteindeder2deeeuw in de R.Katholieke Kerk in gebruik), hetNicaea-constantinopolitaansch (325 en 381)enhetAthanasiaansch (het eerst vermeld omstreeks het
jaar 800) symbool,kenden alsoecuménische
(algemeene) symbolen de wereldljke magt
t0e aan den Keizer en de kerkeljke magt
aan de conciliën. De Hervormers der 16de
eeuw , hoewel hetbeginselvasthoudend,dat
de Heilige Schrift de éénige bron is van het
Christeljk geloof en van de Christeljkebe-

overeenstemming bj de rangschikking der
deelen van een geheel m et betrekking t0t
maat en getal. Zj openbaart zich vooral
daarin, dat men het geheelin twee overeenkomstige helften verdeelen kan. Men vindt
haar in de onbewerktuigde natuur in de

kristallen, in hetplantenrjk inzonderheid in
de bloem en en vruchten en in hetdierenrjk

in de ligchamen der dieren. T0t het waarnem en der symmetrie dientmen een bepaald
oogpunt te kiezen. Intusschen is gestrenge

symmetriegeenszins bjallekunstgewrochten
aan te bevelen,daarzj vaak aanleiding zou
ljdenis, hebben die algemeene grondslagen geven tot stjfheid,gedwongenheid en onnaderChristeljk-Katholiekewereldbeschouwing tuurljkheid,vooralbj hetvormen van groegehandhaafd. Tevensechter deed zich de be- pen in de schilderkunst en plastiek en bj
hoefte gevoelen aan eene gemeenschappeljke het rangschikken van schouwburgtooneelen.
geloofsbeljdenis, waarin de leerbegrippen, Het meest komt zj te pas in de bouwdie t0teene afscheiding van de R.Katholieke kunde, daar gebrek aan sym metrie in een
Kerk aanleiding hadden gegeven, duideljk gebouw gewoonljk een onaangenamen indruk
werden vermeld. Dit gaf aanleiding tot het maakt. Uit den aanleg van tuinen,waarbj
ontstaan van symbolische boeken,welke door zi
j in de dagen van Lenôtre heerschappj
de geesteljken onderteekend en door de Vor- voerde, is zj thans verdwenen. - In de
sten,voorzooverzj toteene bepaaldegeloofs- wiskunde is sym metrie de onderlinge overbeljdenis verpligt waren,bezworen moesten eenkomst der deelen van een geheel. Alle
worden als in volkom ene overeenstemm ing ci
rkels, elliqsen, parabolen en hyperbolen,
metde Heilige Schrift.In lateren tjd,vooral allegeljkzjdlgedrie-en vierhoeken enz.zjn
bj de opkomst van het rationalismus, zag symmetrisch gevormd. Symmetriselte ffzxcfiFl
men daarin een geloofsdwang,in strjd met van verschillendeonbepaaldegrootheden,bjv.
de Evangelischevrjheid,zoodatmen aan de a, b en c,zjn algebraische uitdrukkingenj
toekomstlge geesteljken de vrjheid gaf,de waarin die grootheden alle op geljkewjze
beljdenisschriften te onderteekenen, omdat voorkom en, zoodat men ze naar willekeur

(quia) of in zoplw (quatenus)zj in overeen- m et elkander verwisselen kan, zonder dat

stemming waren met den Bjbel,waardoor daardoor de waardederuitdrukkingverandert.
de sym bolische boeken teruggebragt werden

Sym pathetische

geneesm iddelen

t0t hunne oorspronkeljke waarde en betee- noemtmenzoodaniqe,diegenezing bewerken
kenis a1s uiting der geloofsbegrippen van een

bepaalden tjd. De orthodoxe partj kwam
echter met den grootsten jver daartegen in
verzet en wil n0g altjd deApostolischegeloofsbeljdenisa1seeneonschendbareautoriteit
erkend zien,om de gem oederen dergem eenteleden tegen eene verderfeljke leervrjheid te

door eene geheimzlnniye kracht,welke van
hen uitgaat t0t den ljder,die met hen in

aanraking kom t, of door den niet minder
geheimzinnigen invloed vanpersonen ofzaken,

die zich nieteens in de onmiddelljke nabjheid van den ljder bevinden.Men onderstelde

het bestaan van een zeker verband tusschen
beveiligen. De tegenstanders van den symbo- 'smenschen ligchaam en geesten, planeten
lendwang voeren daartegen aan,dathj door en gesteenten.D e w erkzaamheid der kympahet beperken der vrjheid van geloofen ge- thetische geneesmiddelen isydaar gemeld verweten het beginsel van het Protestantismus band nietbewezen werd,eeneongerjmdheid.

SYMPATHETISPHE GENEESMIDDELEN- SYNERGISMUS.

Toch bestaat bj hetvolk n0g altjd hetgeloof aan sympathetische geneesmiddelen, en
in vele gevallen is juistdatvastegeloofde
oorzaak derrenezing,vooralbj zenuwljden.
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sïnagogen kjn ontstaan in en na deBabylonlsche ballingsehap.In alle steden van eenig
belang in Judaea waren reeds in de eerste
eeuw na Esra zalen, waar op Sabbath- en

lppr#1p feestdagen,later op den tweeden en vjfden
Sym pathle,medegetoel,z4dde.çdzptzlr'
is de naam van een geheim zinnig verband, dag der week# op markt- en yeregtsdagen
hetwelk men inzonderheid bj de menschen gedeelten uit den Pentateuch ofu1tdeboeken
opmerkt, - een gevoel, dat hen t0telkan- derProfeten voorgelezen w erden en w aarmen
der doet naderen, om in elkanders lief en zich voorts vereenigde in het gemeenschappe-

leed te deelen.Zj staattegenoverantipatl
de, ljk gebed.Men meent,datzich te Jerusalem

waarmede onderlinge afkeerirheid wordtaan- 480 synagogen bevonden en men had er o0k
aangeduid. In de physiologle spreekt m en

buiten'slands,vooraleeneprachtigeteAlexan-

van een sympathetisch versehtjnsel,wanneer drië.Veelalwaren erscholen,o0k we1hoogere

scholen, aan verbonden. Sedert de 5de eeuw
werden met betrekking t0tden bouw en het
aantalsynagogen vele beperkende bepalingen
zoodanige sympathie, bjv. de afsc,
heiding vastgesteld.In elke qnagogeheeftmentegeneener grootere hoeveelheid vloeistof door de overdeningangdehel
ligebewaarplaats(Ar0n
speekselklieren, de lever enz. gedurende de hakodesch) van de rollen der W et; die bewaarplaats vertegenwoordigt der voormalige
spjsvertering.
Symphonie (Eene) is een in den vorm Arke des Verbonds.Daarnevensbevindt zich
e
ener sûnate jeschreven nauziekstuk voor een kandelaar,overeenkomend metdenzevengroot orkest.Bp de Ouden en 00k n0g in de armigen kandelaar des Tempels, en in het
middeneeuwen waszjeenvoudigeenezamen- midden de almemor ofbimah ter dienste van
stemmende vereeniging van toonen,en in de den voorlezer, benevens het eeuwige licht.
16de eeuw noemde m en in het algem een e1k Mannen en vrouwen hebben afzonderljke
m eerstem mig muziekstuk eene sym phonie, zitplaatsen.Om er godsdienstoefening te houtotdatzj tegen heteinde der 17deeeuw,be- den,m oeten ten minste 10 Israëlietischem andoorde ongesteldheid van een bepaald orgaan
een ander gedeelte des ligchaams aangedaan
wordt. O0k in den gezonden staatheett men

paaldeljk door compositiën van Alessandro neny die den dertienjarigen ouderdom overSccrllffi,hare hedendaagsche beteekenis ver- schreden hebben,aanwezig zjn.De gebeden

kreey. Oorspronkeljk was zj toen bestemd en voorlezingen geschieden door den voortot mleiding van de opera, doch maakte

zanger, de leerredenen Op Sabbath-en feest-

weldra plaats voor de in Frankrjk opgeko- dagen Tvorden gehouden door den leeraar of
mene rouverture'',zoodatzj na dien tjd t0t doordenrabbjn.In sommigesynagogen heeft
de kamermuziek 'behoorde.Zj bestond uit men hetorgelingevoerd.
drie deelen,een kort en krachtig eerste deel,
Synchronismus ofgeljiktndigheld isin
een langzaam middengedeelte en een levendig
slot-allégro. De tegenwoordige symphonie
echter,uitde oude suite en sonate en vooral
uit de Fransche en Italiaansche onverture
voortgesproten, heeft de drie deelen grooter
en zelfstandiger gemaakten m et eene vierde
afdeeling, de menuet,vermeerderd.Symphonieën w erden geleverd door laelten M ozart,
maar vooraldoor l eethoven t0t volkom enheid
gebragt. Deze vond gelukkige navolgers in
Sehnbert, Seltnmann, M endelssokn e,n Gadej

de geschiedenishet zamenvallen van verschil-

lendegebeurtenissenop hetzelfdetjdstip.Men
spreekt van eene synehronistisch'e à:Alst&!1#

dergeschiedenis,nameljkwanneermensteeds

de gebeurtenissen in hetalgemeen en in onderllng verband, geljk zj bj versc,
hillende
volkeren voorvielen,naastelkanderplaatsten

daarbj naar tjdsorde voortschrjdt. Tot het
beoefenen dergesehiedenisbestaan synclteonisJt'
J
/zsdsetnabz
ej
lln
en,Waar0P de geljktjdige gebeure:nci
verm eld.
en in denjongsten tjd in Volkmann,.
2?vl1- Syncope noemtmen in de taalkunde het

stein,Ra-f en Bral
tms.Desymphoniebekleedt uitstooten van een tusschen twee m edeklinop het gebied der instrumentale muziek, kersgeplaatsten klinker,bjv.eenwgeinplaats
evenals het drama oy dat der poëztl,den van ee%iln*ge.
hoogsten rang.W at ln hetdram a de handeSyncretism us noemt men de door weling is, openbaart zich in de sym phonie als derzjdsche schikking verkregene vereeniging
de muzikale gedachte. rrot de vel'scheiden- van twee partjen,secten enz.,en meerbeheden der symphoniebehooren deymphonle- paald de poging,in de l7deeeuw in Duitschct-flfàen de sympltonie-odetsymphonlestukken land beproefd, om de Orthodox-Lutherschen
m et s0l0- en koorgezang,alsmede hetsym- met de meer vrjzinnige leden van hetLuilAop,
lge#icAf, waarin een dichterljk denk- thersehe kerkgenootsehap te verzoenen.
beeld den inhoud uitm aakt. Dit laatste is
Synergism us ofmedewerking is het kervooralgeleverd doorInranz N dzf.
keljkgevoelen,datdemenschzjneverbetering

Symphytum ,zie Smeerwortel.
(bekeering) niet uitsluitend verwachten mag
Sym poslon is een Grieksch woord,het- van de werking van Gods genade,maar dat
welk maaltl
jd beteekent.Eene zamenspraak htj daartoe 00k moetmedewerken.A%tyustingbs
van Plato en eene van Xenophon hebben dien ontkende de mogeljkheid dier medewerking
naam a1s titel.
en vond een volgeling in Lwther, terwjl
Synagoge, afkomstig van een Grieksch Melanekton aan den mensch het vermogen
w oord, hetw elk vevzamelplaats beteekent,is van zulk eene medewerkinq toekende. Di
t
de naam van hetbedehuisder Israëlieten.De

laatstegevoelen wasinhetLelpzigerpinterim''
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opgenomen,en hetwerd doorondérscheidene Groningen),benoemen e1k twee leden?en de

godgeleerden gedeeld,bjv.doorStri
gel.Doch overige (00k bovengemelde commissle) e1k
toen Pfesnger in zjn boek:pDe libertate één predikantengezamenljkbjbeurtwisseling
voluntatis humanae''als een voorstander dier
meening optrad,ontbrandde onderaanvoering

drieouderlingen.Jaarljkstreedtongeveerl/sde

van Amndorf en Flaâu in 1558de synergisJItW:strl
jd.DeW ittenbergsche godgeleerden
kozen de zjde van Pfem nqer, terwjl het
Hertogeljk H0finhetpcontktatieboek(1559)''
die leerbestrred en hareverdedigers,Str%el

twee hoogleeraren van universiteiten allen
met advise
'rende stem (art.56).De gewone
synodale vergadering wordt eenmaal'sJaars

en H û-qel, in de gevangenis wierp.W eldra
echter nam de Hofgunst een keer, vooral
toen in 1560 in een redetwist te W eimar
Inlaeius de erfzonde hetwezenvandenmensch
noemde. Nu werd Dtrigel in 1562 weder als

der leden af. Voorts hebben er zitting:de
seeretaris en de quaestor.generaal, benevens

te 'sGravenhage gebouden op den derden

woensdag in de maand Julj (art.59).Bj
kende en besturendemagt(art.61),enzjstelt
de reglementen vast,welke voor de geheele
Kerk verbindendzjn (art.62).Buiten dentjd
haar berustde hcogste wetgevende,regtspre-

leeraaraangesteld,'
terwjlmen40predikanten, der vergadering worden in haar naam de bediehetgevoelenvanFlaeiusomhelsden,atkette.
Kort daarna echter moest het synergismus
weder het onders
pit delvenjdaar het in de
nFormula concordlae''VerYiorpen Yfas.
Synesius, een Neo-platonisch wjsgeer,
geboren te Cyrene in 375 na Chr.
,studeerde
te Alexandrië in de Neo.platonische wjsbe-

langen der Nederlandsche Hervormde Kerk
behartigddoordeAlgemeeneSynodaleO0--ï.
:.
e,
bestaande uitden president,denvice-president
en den secretaris der Synode,benevens drie
predikanten en drie ouderlingen,elk m et een

secundus(art.66 en 67).

Synonym en noemt men woorden die in

F
eerte,werd in4081idderChristeljkeKerk, de hoofdzaak dezelfde beteekenishebben.Geln 410 bisschop te Ptolemaïs,en overleed in

woonljk hebben die woorden hunne kleine
412.Zjne wjsgeerigegevoelens,die hj 00k verschillen,dochzjwordenveelala1sgeljkbea1sChristennietverloochende,verkondigdehj teekenend gebezigd.Men heefthetintusschen
illzjneredevoeringen,brieven,hymnen enz. Van belang geoordeeld, de beteekenis der
Hj legt daarin eene ongemeene belezenheid synonym en naauwkeurig te bepalen,en daar-

en eene groote scherpzinnigheid aan den dag. doorontstond de wet
enschap dernnontmiek,
Zjnewerken werdenuitgegevendoorPetavi'
qn wier beoefening eene uitgebreide kennls van
(1631en1640)en doorKrabinger(1850).Zjne den oorsprong en van de geschiedkundige onthymnen werdenvoortsafzonderljk inhetlicht wikkeling van de taal en van de aan haar
vermaagschapte talen, een oordeelkundigen
gezonden doorFlccFz(1875).
Syngenesla is de naam Van de 19de geest en een ;jntaalgevoelvereischt.In 0ns
klasse van het glantenstelsel Van L%
*M JO #. Vaderland laatzjmetbetrekkingt0tdeNede/ZP
**onderscheidtzlch door t0teene buiszaâm- landsche taaln0g veelte wenschen over.
gegroeidehelmknoyyen en komtovereen met Synopsis is een Griekschwoord,hetwelk

de natuurljkefamllle der Compositae (Zaâm- gezamenlnkorerzkfbeteekent.Hetwordtvooral
gesteldbloemigen).
gebezigd bj een naast elkander stellen van
Synode afkomstig van een Grieksch geschrlften, welke over hetzelfde onderwerp
w oord, dat vergadering beteekent,wordt in- handelen. Omdat men van ouds meermalen
zonderheid gebesigd van eene vergadering zulk een overzigtgegeven heeftvan de eerste
wegenskerkeljke aangelegenheden.Menheeft drie Evangeliën, worden deze w e1eens m et
in de R . Katholieke Kerk eene synodus#ï@- den naam van synopthehebestempeld.
cesalo van den bisschop metzjneonderheb- Syntaxis, een Grieksc'h woord,hetwelk
bende geesteljken1 eene nynodu kzrori/lcïllïd m menvoegén.q beteekent, is de naam van de
van den aartsbisschop metzjneblsschoppen, leer, die over het verbinden van woorden
en eene nynodv llïedrzclï: van de geesteljk- t0t volzinnen handelt.Zj is dusde leervan
heid des lands onder het voorzitterschap van den volzin en vormthet tweede gedeelte der
een pauseljken legaat.0ok in de Protestant- spraakkunst.Hoewelmen omtrent de natuur-

scheKerk zjn synoden gehouden,bjv.dein ljke volgorde der woorden in den volzin
ons land vermaarde NationaleSynode te Dordrechtin 1618- 1819,waarmetveroordeeling
der Remonstranten de leer der Hervormde
Kerk werd vast gesteld.Ook geeftmen den
naam van Synode aan hethoogste gezaghebbend ligchaam in deNederlandsche Hervorm-

zekere regels heeft vastgesteld, die de algemeene.vsfczï.:vormen,maakt toch de eigenaardige bouw der verschillende talen eeno
bjizondereq
vsftdaï.
vonm isbaar.M en heeftvoorts
eene historischesyntaaâs, die de ontwikkeling
en vervorm ing der syntaxisin eene bepaalde
deKerk.ZjvertegenwoordigtdeKerk,behar- taal opspoort, en eene rergelnkendedysdcai.
q
tigt de algemeene belangen der gem eenten en welke de geschiedenis der syntaxis in eenige

treedtvoordezeinregten op (Art.55vanhet vermaagschayte talen behandelt.
algemeen reglement),enbestaatuit13predi- Synthesls,een Grieksch woordjhetwelk
kanten en 6 ouderlingen, afgevaardigd door zamenvoeging,verbindin.q beteekent,ishetomde qrovinciale kerkbesturen en doordecom- gekeerde van analysls (scheiding,ontleding).
missle voor de zaken der W aalsche Kerken. D oor synthesis wordt vooral aangeduid de
De kerkbesturen, wier ressorten m eer dan onderlinge verbinding van voorstellingen en
150 predikantsplaatsen bevatten (Gelderland, begrippen, w elke onw illekeurig door zinneZuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en ljke gewaarwordingen worden gewekt,voor
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znovermen daarbj in dewaargenomeneken- ving van Surinameenz.(1854)'',- en pMr.
merken een zeker verband ontwaart. Eene Jan Jacob Manutius,gouverneur-generaalvan
verklaring, op zoodanig verband berustende, St
lriname 1742- 1751(1858)''.
noemt m en eene syntltetisehe '
perklldze.Een
Syphax ,koniny vau Massaesyliërsin het
oordeel,waaxbj hetpraedicaatnietreedsin westen van Numidlë, werd in den tweeden
het begrip van het subject is opgesloten, Punisehen Oorlog door Seipio @07 vöör.chr.)
draagt den naam van synthetisch onrdeel. overgehaald t0t een bondgenootschap m et de
Het praedicaatligtbjv.reedsin hetsubject, Romeinen, maar koos weldra de zjde der
w anneer m en zegt, dat ieder ligchaam eene Carthagers,ondervoorwaarde,datR asdrubal
zekere ruim te inneemt, - m aar ditis niet hem zjne reeds aan M asinissa verloofde
het qeval,wanneer men beweert,dat elke dochter Dophonisba ten huweljk gaf. Ilj
w erklng eene oorzaak heeft. Is dat oordeel voerde aanvankeljk een voorspoedigen oorlog
gevestigd op de ervaring? dan heetm en het tegen Sei
pio, maar werd in 203 eerst door
eene synthesi.
ga yoyïdrïtvz,terwjlhetin het Seipio en daarop in zjn eigen land door
tegenovergesteldegevaleene syntltesisa yHtvi Laeliqs en M asinissa overwonnen en gevanwordt genoemd.Op dergeljkewjzespreekt gengenomen.Hj overleedin zjnegevangenmen van nyntltetiseh'
e(progxessieve)enanalj- scb
Sayphi
ptelXi
bur.
ls, een Grieksch woord,hetwelk
fi#cA: (regressieve) sluitredenen.De synthetIdcAe methode is die,waarbj men van begin- de luatjnen door lneshebben vertaald,isde
selen uitgaat en daaruit qevolgtrekkingen naam van eene algemeene ziekte,doûr bemaakt! en de analytisehe dle, wa@rbj men smettingmeteen bepaald vergifontstaan.Zj
m en ultde feiten de beginselen vaststelt.is de afzigteljkste der Venérische kwalen.
Synthesis noemt men in de sel
teikunde het De smetstofontstaatin hetdoorsyphilis aanvormen van scheikundige verbindingen uit getaste ligehaam gestadig op nieuw en gaat
hare elementen.Van gxûot belang is vooral over op gezonde personen bj den bjslaap,

de synthesisvanoorspronkeljk in delevende door het bloed van aanyetaste personen of
organismen gevormde plantaardige en dierljke donx den etter van syphllitische zweren in
stofen. Men verkrjgt bjv. uit koolstof en aanraking te brengen meteene opene wondej
waterstof onder den invloed der eledriciteit ot
'o0k welophetkind van dezjdevan den
acetyleen, hetw elk m et zuurstof het in de man bj devoortplanting en van dezjdevan
zuring voorkomende zuringzuur levert.
de vrouw gedurendedezwangerschap en bj
Sypestein. Onder dezen naam vermel- het zoogen.M eestalvertoontzich dew erking

der smetstofaan de geslachtsdeelenphieront-

den wj:

Jan W illem nan lgt
l/ze,
sfdi.: den telgvan een

staat binnen 8 dagen (volgensandere binnen

oud-adelljk geslacht en geboren te Haarlem 3 of 4 weken)na de besmetting een blaasje
den 8sten October 1816. Hj werd in 1836 of puistje!hetwelk t0t verharding en verluitenant dergenie,zag zich in 1842 bj het zwering overgaat. Er volgt eene niet-pjnministérievan O0rl0g geplaatsten bleefdaarna ltjke opzetting der watervaatsklieren in de
steeds te 'sGravenhage, waar ht
iden 26sten liezen (indolente bubones), die zelden t0t
Februarj 1866 overleed.Sedert1863 washj verettering aanleiding geeft!terwjleerlang

belast m et de zorg voor het huis-arehief des o0k elders de watervaatsklleren opzw ellen.
Konings.Hj schreef:r'
Btldrage voorde 4e- D e zw eeraan degeslachtsdeelen geneestzonschiedenis van het Nederlandstshe Artillerle- der een belangrjk lidteeken achtertelaten.

korps (1849)'',- pGeschiedenis van heteerst Andere versehjnselen der syphilitisehe beopgerichte regim ent H ollandsche hussaren smetting zjn: vjgwratten aan den anus en
(1849)'',- rDe verdediging van Nederland aan de geslachtsdeelen,sljmtepels in dekeel

en in den m ond,huid-uitslag in de buiging
>Geschiedenis van het regiment Nederland- der l
edematen,puisten,vooraloy hetvoorsche rtjdende Artillerie (1852)'',-- Leven en hoofd (corona veneris),oogontsteklng,vooral
karakter van den graaf du M onceau, oud- van het regenboogvlies,ziekeljkeaandoening
maarschalk van Holland (1852)''
, pNeder- der beenderen,alsmede der hersenen,en het
land en Brandenburg in 1672 en 1673 /
y1864)'', ontstaan van knobbels in de lever, in de
en rGeschiedkundige bjdragen,uitonuit- longen enz.Tusschen het ontstaan dier ver-

in 1672 en 1673 (metde.
por#d.
ç,1850)',-

gegeven stukken bewerkt (1864 en 1865)'', schillende verschjnselen verloopen vaak aanbenevens onderscheidene opstellen in ttjd- merkeljke tjdruimten, en men spreekt op
sehriftem.
dien grond van primaire, seewndaireen tert1'Cornelius A dllil,
s van Stype:fdizl,een broe- airey
2/yAili,
:.- Syyhilisvereischteenespedder van den voorgaande en geboren te Haar- ieke behandeling,lnzonderheid metkwik en
1em den 19den Maart1823.Hj werd in 1842 iodkalium.Aangeborensrphilisopenbaartzich
luitenant bj de artillerie, vertrok in 1846 in klierachtigheid en huld-uitslag spûedig na
en in 1858 nogmaalB naar W est-lndië,ont- degeboorteenveroorzaaktdikwjlsden dood.
ving in 1859 een eervol ontslag, werd in
De syphilis wekte het eerst tegen het
1862kommieseneenJaardaarnareferendaris laatstder15deeeuw a1sI'
ranseheziekte(morbj het departement van Koloniën,en begaf bus gallicus) de aandacht der geneesheeren
zich in 1873 als gouverneur-generaal naar en had bj de toenmalige bedorvenheid der
W est-lndië.Hj schreef: plletSurinaamsche zeden bj gemiseenerdoelmatigebehandeling
hout,bruikbaaren voordeelig bt
lden aanlej de vreeseljkste gevolgen.De naam syphilis
van spoorwegen enz.(1851)':
,- pBeschrj- werd het eerst gebruikt door den Italiaan
.
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Fraoastor (15Q1),en dezeziekteerlangde in personen en de leden aan den Hoogen Raad
ons Vaderland den naam van Spaansehe,0k- gekozen,die de zaken des volks in volksverken. Sederthet midden der voorgaande eeuw gaderingen rerelden.In 491 stichtte hetvolk
kwam men tot de overtuiging,datde druiper eenedemocratle,waarbj eehterde orde veel
geheelietsandersis dan syphilis en hiermede te wenschen overliet.Hetvieldan 00k Gelo
in geenerlei verband staat. In het tweede niet moeieljk, de Gamoren naar Syracuse
vierdedeel onzer eeuw werd de leer van de terug te brengen en zich in 485 m eestet te
syjhilis geheel en al om vergeworpen door maken van het gezag.Onder zjn beheer beRIeord,maar0okdezjneonderging hetzelfde reikte Syracuse den hoogsten trap van wellot.In weerwil van de algem eene versprei- vaart; de vloten dezer stad voerden heerding van deze noodlottige ziekte is zj niet schappj i
n de omrinyende zeeën! en de
meerz00 kwaadaardig alstevoren.Hetvoort- meeste steden van Sicllië bogen zlch voor
durend bestaan der syphilis Yvordt bevorderd haar gezag.Gelo werd opgevolgd door zjn
door de openbare en n0g meer door de ge- broeder Hiero (477- 467) en deze wederom
heime prostitutie en omdatmen vergeet wat doorzjnbroeder Thrasybulws,dieechterreeds
I:ra.
nmn.
nin zjne ycolloquia''gezegd heeft: in 466 verdreven werd.In plaats van de a1Istud malum adfrlcabis iis, quitibidebue- leenheerschapgj(tyranni
s)kwam nudedemorant esse carissim i et ipse(d
lteromnem vitam cratischerege'rlnqsvorm.om dezentebeveiligen
putre cadaver circumferes lekwaalzultgj w erd het petallsmus ingevoerd, een dergeaanwrjven aan hen,dieuhetdierbaarsthad- ljkemaatregela1shetAtheenscheostracismus,
den moeten zjn en zelf zultgj geheeluw doch het bevorderde de ochlocratie en werd
leven een verrot ligehaam omdragenl''.
alzoo eerlangafkeschaft.Gebruik makendvan
Syra,bj de Ouden Syros,een derCycla- inwendige verdeeldheid, zochten onderscheidische Eilanden,nagenoeg in hetmidden van dene,aan Syracus: onderworpen steden hare
dien archipelgelegen,heefteene oppervlakte onafhankeljkheid te herwinnen en vroegen
van 110 D Ned.mj1enverheftzicht0teene daartoe de ondersteuning derAtheners.Deze,
hoogte van 431 Ned.e1.Hetlevert koren en reeds lang najverig op diebloejendekoopwjn,entelt26000inwoners,diezichophetge- stad,zonden in 415 eeneaanzienljkevloot
bied van den handel door een ongemeenen naar Sicilië, doch deze werd na eene tweeondernemingsgeest onderscheiden. De hoofd- jarige worsteling doordeinwonersvan Syrastad is Hermupol
' is.
Syracuse, in de dagen der Otldheid de

cuse methulp derSpartanen vernietigd.Door
den invloed van den volksmennerDloelenwerd

grootsteen rjkstestad van Sicilië,werddoor daarop eene nieuwe,democratische yrondwet
de DoriërsOorspronkeljkgestichtop hetdigt afgekondigd, welke de bepaling inhleld,dat
bj de kustgelegen eiland Ortygia,vanwaar de overheidspersonen door het l0t zouden

de stad zich later naar het vaste land uit- aangewezen w orden. Tevens.werden er zeer
breidde.Ten tjde van haax grootsten bloei gestrenge geschreven w etten uitgevaardigd.
bestond zj uit5 hoofddeelen:heteiland Or- om de volks-ongebondenheid te beteugelen,
ty-qia m et de bron Arethusa?de tempels van werd het opperbeveloverhetlegeropgedragen
Artemis (Diana)enAthene(Mlnerva),degroote aan den dapperen Dionysius% endezebaande
korenmagazjnen,hetdoorAlrogestichtepaleis zich daardoor een weg naar de alleenheeren de door Dionynius gebouwde acröpolis,schappj (406).Hjbouwdedenburgttusschen
hetschiereilandA ekradina,hetmiddengedeelte het eiland en de stad en breidde de vloot
der stad,metde doorzuilengangen om gevene uit t0t 300 oorlogschepen.Na hem werd de

a'
gora (markt),deversterktepoortPentapylon, regéring aanvaard doorzjn zoon Déonysin.
n11
hetPrytaneum ,eenschouwburg enz.,- Tyehe, (367),een wellusteling,tegen wieneenbloedh
etwesteljk en volkrjkstgedeeltederstad, verwant, Dion genaamd, zich vruchteloos
Neapolis, ten zuidwesten van Achradina, verzette. Eindeljk werd hj door Timoleon

met den grootsten schouwburg, een tempel genoodzaakt,afstand te doen van hetgezag.

van Demeter (Ceres)enz.,- en Epl
polae,een Laatstgenoemde sloopte den burgt,herstelde
hooger gelegen gedeelte ten noordwesten van den democratischen regéringsvorm en lokte
Neapolis, door Dionysigœ I met een hechten door het uitdeelen van huizen en landerjen
muur omgeven en met hetfortEuryalus gekroond.In Epipolae,Neapolisen Achradina
had men groote, diepe steengroeven,welke
t0t gevangenissen gebrnikt werden. Voorts
waren er twee uitmuntende havens.- D e
stad, eene Dorische kolonie, Nverd in 735
vöör Chr. door Corinthiërs gesticht.Schoon

40000 nieuw e kolonisten naar de ontvolkte

stad. Na zjn dood ontstonden er oproerige

bewegingen,en daarvanm aakteAyathoelesgebruik,Om onderbeloftevan eenedemocratische
grondwetzich t0talleenheerscherOptewerpen

(317).Do0reengestrengbestuurhandhaafdehj
de orde,zoodatdestadhareonafhankelt
jkheid

naartjdsordedetweedeGriekschekolonieop tegenover de Carthagers,die haar reeds beSicilië,bekleedde zj weldra door njverheid legerden,wist te handhaven. Na den dood
en handel den eersten l-ang en deed zelve vandien Vorstnam zjnmoordenaarM aenonde
elders op Sicilië nieuwe koloniën verrjzen. teugels van hetbewind in handen (289),maar
Er bestond eene aristocratische grondwet.D e werd doorHicetasverdreven,welkedrieJaar
Oamoren hadden er het bestuur in handen, aan hethoofd derzaken bleef;doch toen hj
eerst m et een koning aan het hoofd, later tegen Agrigentum te velde trok, streden in
zonderkoning.UitdeGamoren,nakomelingen Syracu8e Tltynion en kYostratus om de heerder eerste kolonisten, werden de overhelds- schappj. Om dien strjd te doen eindigen,
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riepen de inwoners van Syracuse Pyrrkus te een reusachtigen k0p van Poseldon(Neptunus,

hulp, die in Italië 00r10g voerde (277),en enz.), eene boeker'
j met meer dan 10000
deze bevrjddehen van deCartbagersen ver- deelen, eenige geld-en credietbanken,inrighiefzjn zoon t0tkoning van Sicllië.Zoodra tingen van weldadigheid,fabrieken,en ruim
deze vertrok (275),koos men te Syracuse 23000 inwoners. In 1875 was er het getal
Hiero11totveldheerenin268totkoning.Deze
stond de Romeinen in den EerstenenTweeden

binnenkomende en uitzeilende schepen 1871.

Veelwordteryevonden,datgetuigenisgeeft
Punischen Oorlog metgoed gevolg terzjde van de voormallge grootheid der stad,zooals
en verzekerde zlch daardoor van zjne heer- de overbljfselen van drie tempels,eene zuil
schappj over het oosteljk gedeelte van het van hetForum ,bouwvallenvanbaden,watereiland.Zjn kleinzoon enopvolger(sedert215), leidingen enm uren,eenreusachtigaltaar,ruime

H igronym%s,koosdaarentegen in denTweeden

grotten en holen,een Grieksehe schouwburg

Punischen O0rlog dezjde der Carthagersen uit de 5de eeuw ,een amphitheater,vele bebespoedigde daardoor zjn val(214) en den graafplaatsen enz. ln de stad heeft men de
ondergang der zelfstandigheid van Syracuse, Villa Landolina metfraajettlinen,enbjden

dat in 212, schoon dapper verdedigd door mond der Cyane i
n de Anapusisdeééniqe
Aeehimedes, door Marcellu veroverd werd. plek in El
lropa, waar de papierbies groelt.
Eene
ander
e
s
t
ad Syracuse ligt in den
Na dien tjd wasSyracusemethetoosteljk
gedeelte van SiciliëeeneRomeinscheprovincie. Noord-Amerikaanschen Staat New York,aan
De aloude luisterder stad wasvoor goed ver- hetzuideljk uiteindevan hetOnondaga-meer;
dwenen en de bevolking verminderde Eaeer zj werd in 1825 in de nabjheid van belangen m eer.Vruchteloospoogde A'uyustuserdoor rjke zoutmjnen gesticht en telde in 1870
eene kolonie de welvaart te doen herleven. reeds 43000 inwoners.
Tegen het einde der 5de eeuw na Chr.werd
Syrië, een gewest van Aziatisch Turkje,
Syracuse door Germaansche volken,die zich aan de oostkustvan de M iddellandsche Zee,
over zee derwaarts begavenjvooral door de omvat de qjaleets Haleb (Alepp0) en SJâ
'm.
W andalen, en in 884 door de Saracenen Oorspronkeljk gafmen dien naam aan alle
geplunderd. Keizer Hendrik VI schonk de landenvanhetAssyrischeRjk,dochdeGrieken
stad aan de Genuézen,diehem tegen Tancredo kenden hem in verkorten vorm bepaaldeljk
hadden bjgestaan; doch de inwoners van toe aan de landentenw estenvandeEuphraat,
Syracuse heroverden,door die vanPisagehol- terwjl men heden ten dagedaaronderalhet
den, eerlang hunne vrjheid.Daarop moest land verstaat tusschen de Euphraat en de

de stad zich bukken onder deheerschappj Arabisehe woestjn ten oosten, de Middelvan Spanle en werd de zetelvan een stad- landsche Zee ten westen, den Taarus ten
hotlder.Tengevolge van een zeeslag tussthen
de Engelschen en Spanjaarden ill 1718 bj
Syracuse m oesten laatstgenoemden de stad
ontruimen en ill handen der Oostenrjkers
leveren, doch herkregen in 1755 hetgeheele
eiland Sicilië. In 1100, 1542, 1693 en 1:35
werd Syracuse door aardbevingen geteisterd.

noorden en Egypte ten ztliden.W egens de

evenwjdigheid zjner meridiaanketens, die,
schoon o0k door diepe kloven afgebroken,
den TaurusmethetkustgebergtederArabisehe
Golf verbinden,heeft het land eene groote
mate van eenvormigheid. De regen is er in-

tusschen zeer ongeljk verdeeld; daar in de
Hettegenwoordige Syracuse (Siracusa),de Middellandsche Zee de w estew inden de over-

hoofdstad eener evenzoo genoemde Italiaan- hand hebben, ontvangen enkel de smalle
sehe provincie, welke het zt
zidoosteljk ge- kuststrook en de westeltjke berghellingen een
deelte van het eiland omvat en Op ruim 67 overvloed van regen. Daarentegen zjn de
D geogr.bjna 300000 inwoners telt,ligt oosteljke hellingen en binnenlandsche hoogop het door middel van een dam met het vlakten verstoken van regen, van bronnen
vaste land verbonden eiland Ortygia,aan het en rivieren envormenleerendeelsonbegroeide
uiteinde van den van Messina derwaarts ge- steppen of kale woestenjen.Terwjlvan de
legden spoorweg,isdoor grachten m etmuren, kust tot ver in het binnenland de gesteenten
poorten en ophaalbruggen aan de landzjde en m eestal t0tde kalkvorming behooren,zoodat
door een kasteel aan de zuidpunt van het slechts hier en daar,zooalsinhetJordaandal,
eiland versterkt, doeh heeft sleehts een om- vulcanische vormingen voor den dag komen,
vang van 4 Ned.mjl, terwjl die van het verheffen zieh verder oostw aarts, vooral in
oude Syractzse 33 Ned. mjl bedroeg.De het zuiden des lands honderde trachiet- en

stad isbelangrjk wegensharegrootehaven, basaltkegels,onder welke deDslebelHaoeran
die zelfs de aanzienljkste vlootkan bergen. eene hoogte heeft van 1780 Ned.e1.Van de
Van de openbaregebouwen derstadvermelden kalkgesteenten noemen wj den Amanusder
wj:den dom SantaMariade1Piliéroj(tusscr
hen Ouden (qjaoer Dagh, 1850 Ned. el hoog),
de zware zuilen van een Dorischen tempellj den Casius(DsjebelAkraa,1770 Ned.elhoog)
een paar andere kerken,hetsierljke Palazzo en den Libanon (3080 Ned.elhoog),- verder
Communale, het Palazzo Montalto en het naar hetbinnenland den Hermon (Dsebelel
Palazzo Lanza.Syracuse is de zetelvan een Sjeich,2860 Ned.elhoog)endenAnti-Libanon
prefect, van een aartsbisschop, van eenige (2070 Ned.el h0og).De zuideljke uitloopers
regtbanken en cûnsulaten ,en men heeft er aan den Libanon en Anti-luibanon bereiken
een lycéum ,een gymnasium ,eene technische geeneaanzienljkerhoogtedandievan800-900
school, een seminarium , een muspum (met Ned.el.Hunnemeestalafgeronde toppenzjn
eenberoemdstandbeeldvanApltrbdite(Yenus), geheel en albebouwd,en dit geldt ook van
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de verder oostwaafts gelegen hoogvlakten
rondom Boesra, Deraat en Damascus, die

hoenders.De sprinkhanen worden er door Ge
Bedoeïenen gegeten.De bevolking van Syrië
gedeelteljk uiteenzeervruchtbarenkleigrond is volgenshare afkomstverdeeld in nakomebestaan. Uit die gesteldheid van den bodem lingen der oude Syriërs (Aramaeërs), Aravolgt,wanneerwjdeEuphraata1sqrensrivier bieren,Israëlieten,Grieken,Turken en Frannietin aanmerking nemen,datderlvierdalen ken, en volgens hare godsdienstige beljdeer grootendeelskortedwarsdalen zjn,waar- denisin Mohammedanen,Christenen en Israëlangs het water zich meteen sterk vervalin lieten. De Syriërs aanvaardden gedeelteljk
zeeuitstnrt.Eikele langere xivieren vloejen' met den Islam de Arabische taalen bleven
door de van het noorden naar het zuiden gedeelteljk Christenen.De Arabieren zjn er

loopende lengtedalen tusschen deevenwjdige gesylitstinzulke,dieeenvastverbljfhebben,
bergketens; zj Bpoeden erzich zoûwelnaar en ln zwervendehorden;dezelaatsten,sehoon
het noorden a1s naar het zuiden,omdat de voor'tuitwendigeMohammedanen,zjneigenbodem vanSyriëinhetmidden(onder34ON.B.
) ljk n0g altjd vereerderB der hemellichten.
het hoogst is.Dââr verheft zich hetbreede Men heeft er slechts weinig Turken. Het
dal tusschen den Libanon en Anti-Libanon aantal inwoners wordter op Q1/4demillioen
(thans Bekaa genaamd) t0teenehoogte van geschat,en 4/sdevandezezjnvolgelingenvan
1Q00 Ned. el boven de oppervlakte der zee Mohammed. Onder de Christenen hebben de
en zendt naar hetnoorden de grootste rivier dweepziekeaanhangersderorthodox-Grieksche

van Syrië, de Orontes (E1 Asi), die door
Coelesyrië kronkelten v6ör Antiochië (Antakieh)deafvoerriviervan hetmeerAk Denis
opneemt,- en naarhetzuiden deLita(Litani),

Kerk de meerderheidl zj spreken meestal

Arabisch. Armeniërs en Kopten vindt men
nagenoeg uitsluitend in Jerusalem. Grooter
is er het aantal Jacobieten, vocral in het

welke ten laatste meteene knie zich ombuigt noorden;zj behooren! wathun geloof aannaar hetwesten en nietvervanTyrusdooreen gaat,tot de Monophysleten.De R.Katholieke
dwarsdalzich uitstortinzee.Voortslooptvan- Kerk wordt er vertegenwoordigd dûor de

dâârineen oosteljk lenytedaldeJordaan (zie Lazaristen, Franciscanen en Jezuïeten; zj
aldaar),welke zich verllest in de Doode Zee. bezitin Syrië tweeiliaalkerken,deGriekschomtrent het klimaat zj verMeld,datSyrië Katholieke en de Syrisch-Katholieke met beslechts twee Jaargetjden heeft,één met en paalde voorregten.T0thaar behooren 00k de
één zonder regen; van het begin van Mei
t0t aan het einde'van Odober heerscht er
droogte, en de noordwestewinden hebben er
dan de overhand, en tegen het laatst van
Odober kondigen onweders den aanvang àan

Maronieten in den Libanon, wier patriarch
te Rome bevestigd wordt. Protestanten,bekeerlingen van het Amerikaansche zendeling-

schil van warmtegraad is er zeer groot:in
het binnenland, in de woestjn en op de
hoogvlakten daalt de thernaonaeter dikwjls
beneden het vriespunt,en in Damascus,Je-

gezinnenteNabulus.T0tdeMohammedaansche

genootschap,zjn er een paar honderd.De
Israëlieten zjn er verdeeld in Spaansch-porvan een tjdperk, waarin de zuid:vesteltjke tugésche en Russisch-oostenrjksche,en men
en zuideljke winden regen brengen.Hetver- vindter daarenboven 50 Samaritaanschehuis-

rusalem (met eene gemiddelde jaarljksche
warmte van 17OC.
)en Aleppo valtweleens
sneeuw.De zomerwarmte te Damascus en in

sed en behooren er: deD roesen in den Libanon

en Haoeran, gedeelteljk nakomelingen van
de oude Syriërs, gedeelteljk van de Arabieren! - de Nossairiërs van den DlebelNasairljeh,- de Ismaëlieten,dezelfden alsde
beruchte ABsassinen,- en de Metâwile,eene
soort van Sjiïten,het hoogland van Galilaea

het binnenland is natcurljk veelhooger dan
aan de kust,maarin hetJordaandalmetzjn tusschen Saïda en Tyrus bewonend.
Egyytisch klimaat is hetnog veelwarmer. De oorspronkeljke bewoners van Syrië,
Syrie is geen onvruchtbaar land,maar was allen Semieten, w aren verdeeld in onderweleerveel beter bebouwd dan in onzen tjd. scheidene stam men, van w elke die der AraAan de kust heeftmen er de Eora der Mid- maeërs of der eigenljke Syriersde aanziendellandsche Zee, die zich onderscheidt door ljkste Was. Men vond er toen een aantal
altjd-groenejsmal-enlederbladigeheestersen zelfstandige steden.e1k m eteen zekergebied,
verwelkende voorlaarsgewassen.Op dehoog- onder eigene opperhoofden,zooalsDamascus,
vlakte heeft men een Oosterschen steppegroei Hamatht Hems (Emesa), Zoba enz. Eene
met vele gedoornde heesters en een klein merkwaardige stapelplaats van den handel
aantal bloemen, terwjl in het Jordaandal was de Palm enstad Tadmor of Palmyra,en
een Bubtropische plantengroei heerscht. De nietmindervermaard als mi
ddelquntvan de
voornaamste uitvoer-artikelen zjn er:tarwe, Zonnedienst was Baalbek ot'Hellöpolis. Be-

zoethout,rozenbladeren,abrikozen,rozjnen,
oljven en oljven-olie,tabak,galnoten,zjde,
coconsen zuideljkevruchten.Onderdehuisdieren vervullen er vooral de schapen (meest
vetstaaxtigen) eene groote rol, en dan de

langrjker rolin de wereldgeschiedenis,dan
de eigenljke Syriërs, vervulden de aan de

westkustgevestigde volken,de Kanasnieten,

PhoeniciërsenIsraëlietenofJoden.Deeiqenljke Syriërs moesten zich dikwjls bmgen

geiten. Het rundvee is er klein en w ordt Onder het,juk van vreemde onderdrukkersr
alleen in de bergstreek van den Libanon ge- David bi
jv. maakte een groot gedeelte des
slacht. De Indische bulel komt voor in het lands t0teen wingewestvan hetIsraëlietische

Jnrdaandalenhetkameelvooralindewoestjn, Rjk.Bj de scheuring van ditlaatste hernavoorts heeft men er paarden, ezels en men de Syriërshunneonafhankeljkheid,en
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te Damascus ontstond een zelfstandig rgk, stuurders hebben land en volk geheelen 41
waaraan de gebiedersderoverige stedenlangzamerhand schatpligtig werden. Na velerlei
lotsverwisseling werd Syrië in 732 vöör Chr.
door Ti-qlat Tiledlr veranderd in een winge.

uitgeput, zoodat Syrië thans niets anders ls
dan eene schraalbevolkte,onvruchtbare&v0e-

welke in Klein-Azië gedurig plaats greep.
Syrië was achtervolgens eene provincie van

gens de bloedigevervolgingen,w aaraan laatst-

stenj!metbouwvallenbezaaid.Indennieuweren tjd heeft Syrië de aandacht der Eurowest van het Assyrische Rjk en deeldena peanen wederom gewekt door den strjd der
dien tjd in de verandering van heerschappj, D roesen tegen de M aronieten, zoodat, W 0-

genoemden, vooral in Junj 1858, waren
Babylon (600), Perzië (538) en Macedonië blootgesteld, en wegens den Christenmoord
(333), totdat het eindeljk in 301 door de te Damascus van Julj 1860 t0tJunj 1861,
Seleuâden weder t0t een onafhankeljk rjk

een Fransch leger het land bezette. W elligt
verheven werd. De stichter dezer dynastie zullen de hervormingen in Klein-Aziëjwelke
Delencms Nïclft)
r (301- 280), strekte de gren-, de Porte op aandringen van Engeland heeft
zen van zjn gebied oostwaarts uitt0taan toegezegd, 0ok in Syrië een weldadigen inde oxus en Indus.Doorvernieuwing en stich- vloed hebben, l
.ndj
.ryjnameljk dietoezegting van onderscheidene Grieksche steden ging ooit wordt vervuld.
(Seleucia aan de Tigris,Seleucia aandeOr0n- Omtrent de k%yrisehe taalen ldffdrlll#ever-

tes, Antiochië enz.) wilde hj aan zjn rjk, melden wj hetvolgende:de Syrischetaalis
uit72 landvoogdjenbestaande,eenGriekschMacedonisch karakter bezorgen.Zjneopvolgers echter(zie Seleueus en Antloeltus)hadden
dit
ge
ene
uitgg
ee
se
trse
tkt
kra
eeh
rj
tkge
tenoe
hagndom
havehnu.nRe
gez
eds
ag0min

een tak van de Aramésche.Nadatzj in het
eersteduizendtalJarenonzerjaartellinghadgebloeid,werd zj doorhetArabisch meer en

m eer verdrongen en is thans, wanneer men
het ontaarde volksdialed der Nestorianen in
streeks het Jaar 150 beperkten deParthers Koerdistan nietin rekening brengtjslechtseene

ditgebiedt0theteigenljk Syrië!en 00k dit schrjftaal en eene taalder geleerden.Hare
werd in 85grootendeelsaan den Armenischen
koning Ti
yranes onderworpen? totdat hetin

64 ingeljfd werdin hetRomelnscheRjk.In
de 44e eeuw na Chr.scheidde Constantl
,n de
j

spraakkunstwerdbewerktdoorEwald(1826)j
Hofmann(1827,vernieuwddoorMerkin18671870) en Uhlemann (1857),terwjlwoordenboeken werden geleverdf
loorCastellus(1788)
en Bernstein (1857).HetschriftderSyriërs,

Groote Commagene en Cyrrhestica van het
Overig gedeelte van Syrië en vormde daarvan hoekig en stjf van vormen, was in zjne
eene afzonderljke provincie onder den naam oudste gedaante het estrangelo,in Klein-Azië
van Provincia Euphratensis,en hetoverblj- te voren zeer verspxeid;daarvan is het K0evend land werdlaterdoor TlteodoséusdeJonyere Esche schrift 4er Arabieren (de bron van het
gesplitst in Syria prima en 8yria secunda. latere Arabisch, Perzisch en Turksch a1-

De oosteljke gewesten van Syrië aan de phabet),alsmede het Zend-en Pehlewi-sehrift
Euphraat en bj de W oestjn hadden zich der Iraniërs in den tjd der k
%assaniden afreeds lang te voren onderworpen aan de Ara- komstig. Uit het Jongere Syrische schrift
bieren en Parthers.Ten tjde van Jlutinianu zjn (doortusschenkomstderNestorianen)de
werden de belangri
jkstestedenvan Syriëdoor schrjfteekens der Oeigoeren,Mongolen,Kalde Perzen veroverd,en onderdeze Antiochië. mukken en Mandsjoevoortgevloeid.- Van de
In 635 overstroomden woeste Arabierenhor- oudste Syrische letterkunde is nietsbekend.
den het land, bragten er plundering en ver- De schrifteljke gedenkstukken,die bewaard
w oesting en bekeerden de inwoners tot den bleven, zjn afkomstig uit de eerste eeuwen
Islam . Eerst onder de heerschappj der Ara-' Onzer Jaartelling en meestalvan Christeljkbische Khalifen begon Syrië weêr te bloejen. godgeleerdeninhoud.Intusschenw erden indien
Intusschen werd het land ntl eens door op- tjd 0ok degeschiedenis?de wjsbegeerteende
roerige stadhouders, dan Tieder dûor Toer- natuurkunde door de Syriërs beoefend;in die
kom eensche soldaten aan de Khalifen ontrukt. wetensthappen werden zj in de 8ste en 9de
Voorts had het veelte ljden van de Kruis- eeuw de leermeesters der Arabieren en zj
togten.Saladj;n,sultanvan Egypte,veroverde hadden in hetalgem een als bevorderaars der
het w eder op de Kruisvaarders, en onder besehaving grooten invloed in Klein-Azië.De
zjne opvolgers vervielhetaandeMamloekken. laatste klassieke schrjver der Syriërs is BarW jders werd het zwaar geteisterd door de W'
e?/
rle'
.,
s(# 1286),eenJacobitischwjbisschop
invallen der Monrolen onder Dqienyis-Khan. te M araga. Het oudste nog aanwezige overIn 1517 werd Syrlëdoor 8elim .
6 sultan der bltjfsel der Christeljk-syrische letterkunde is
Osmanen, bemagtigd en vormde na dien tjd eene vertaling van hetOude en NieuweTestaeene Turksche provincie.Niettemin kwamen ment,de ppesjito''.V0ordekerkgeschiedenis
zjne pasja's meermalen in opstand tegen de jn de :rA.cta martyrum (uitgegeven door
Porte.In het tweede vierdedeelonzer eeuw z
Assemani, 1748, 2 dlnl''van belang,en van
kwam SyriëonderdeheerschappjvanM ehemed dehistorischewerkenvermeldenwjdekroniek
2Ii, onderkoning van Egypte, maar keerde
van lar-Hebraeus.De beroemde Indische verdoor tusschenkom st dex Euxopêsche M ogend- zameling van sprookles:rpantsjatantra''werd
heden in 1840 terug Onder de heerschappj reeds in de 6de eeuw in hetSyrisch vertaald,
der Porte. De gestadige afwisseling van be- n dezevertal
ing (uitgegeven dol)rWïckellin
heerschers, de vernielende Oorlogen en de e
1826) is hoogst merkwaardig, daar zj 0ns
barbaarsehheid der Mohammedaansche be- die belangrjke verzameling doet kennen in
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eene gedaante,welke zeer naauwkeurig met naar dg Jaarmarkten teNishnp-Nowgorod en
Irbit. De Bpraakkunst der Syrlaensche taal

hetoorspronkeljke overeenkomt.Depoëzjder
Syriërs is van liturgischen aard en mistalle
dlchterljkeverhevenheid.De oudstehymnendichter is de gnostiekewjsgeerBardesanes,
en naastdezennoemen wjEpl
traïm &
@rvd.De
best vooxziene verzamelingen van Syrische
handschriften heeft men te Rome,te Parjs

werd bewerktdoorSjögren (1832),Gabelentz
(1841), Casteln (184i)en Wiedemann (1847).
Syrmië,te voren eenafzonderljk hertog-

d0m in Slavonië,alzoo genoemd naarde Romeinsche stad Sirmium aan de Save, was
eerstonderworpen aan de HongaarscheKoninen in het Brisch muséum.
gen en daarna aan de Turken, en na het
omtrent de k
%yrisehe Olvïdfelt
'z
l raadplege verdrjven van deze in 1688 werd doorkeizer
Leopold I het Italiaansche Huis Odesealeli er
men hetartikelNestorianen.
Syringa is de naam van een plantenge- mede beleend. Later kocht de Keizer het
slaeht uit de familie der Oleaceën.Hetomvat terug, waarna het aan het Huis Albani verheesters met tegenovergestelde, onbehaarde, viel.Het strekte zich uit over hetoosteljk
gaafrandige bladeren, w elriekende bloemen, gedeelte van het door de D rave,de Save en
t0t eene rjke bloemspieszamengevoegd,en de Donau'omgevene Syrmische schiereiland.
drooge,z-hokkige zaaddoozen.Van desoorten Het tegenwoordiqe comitaat Syrmiëvan het

vermelden wjS.'
t
lvl
ggri.
sL.(degewonesering), koningrjk Slavonlëomvatslechtshetnoordeeen heester ter hoogte van 2- 6 Ned.el,met ljk gedeelte van hetvoormalighertûgdom en

hartvormig-langwerpige bladeren, paarse of telt op 44,
31 (n gef
yr.mtjl 'lim 122000
w itte bloem en en holle bloem kroonslippen. zielep.De hoofdplaats ls Voekavâr.
Men meldt, dat deze plant in 1566 door
Syrokom la (W ladyslaw).eigenljkLodeB'
ssbeeq uit Constantinopel naar Vlaanderen 'l4lïq/k Kondratowlcz,een verdiensteljk Poolseh
isgebragt;vermoedeljk echteriszjafkomstig dichter, geboren in 1823 te Jaskowice in
uit deoosteljke Carpathen,uitHongarje en Lithauen en overleden in 1862,schreefonderSiebenbi
irgen. S. Persiea L.is een kleinere scheidene dichterljke verhalen in den volksheester met elliptisch-lancetvormige bladeren, toon,van welkewj noemen:pStareW rota''1
langer gesteelde, vleesch- of rozenroode of - mlanko Cmentarnik'' - pNochetmanska''
witte bloemen en platte bloemkroonslippen. - en vooral: rzgon Acerna'' den dood van
Deze groeit in Daghestan,maarnietinPerzië. K lonowoz bezingende en tevens eene voorBeideloortenwordenalssierplantengekweekt. stellingleverendevan'sdichterseigenetreurige

Syrlaenen (De),eenstam derOost-Finnen, lotgevallen.Zjnegezamenljkegedichten zjn

bewonen de Russische gouvernem enten W o- in 1872 in 10 deelen uitgegeven.00k vervaarlogda en Archangel en zjn vermaagschapt digde hj uitmuntende metrische vertalingen
met de Permiërs en W otjaken.In hetgou- vanLatjnschegedichten,doorpoolschedichters
vernementArchangelwonen zj uitsluitendin Opgesteld.
Syrte is de naam van twee boezems der
het arrondissement Mezen,aan de Petsjora
en den bovenloop der Mezen. In W ologda Middellandsche Zee aan de kust van Noord-

vormen ztj schier de geheele landeljkebevol- Afrika. De groote Syrte (Golf van Sidra),
king in de arrondissementen Oestsyssolsk en tusschen het landschap Tripolis er de hoogJarensk.Hun aantalisnietgrooterdan100000. vlakte van Barca, vorm t een gedeelte der
Te voren woondenzjaandeKamaenW jatka, M iddellandsche Zee, hetwelk zich het verst
zoodat zj zich heden ten dage n0g Kama- naar het zuiden uitBtrekt. De kleine Syrte

mannen noemen.Toen k
%t@lnanu , bisschop (Golfvan Gabes) ligtten zuiden van deBaai

van Perm , tegen het einde der 14de eeuw van Tunis tusschen delandschappen Tunis en
met ongewone geestkracht het Christendom .Tripolis.
verkondigde onderde Finsche volkeren uitde
Systeem ,zie Rtelsel.
groep der Permiërs en hunne afgoden verSyszan ofRsyszan,eene arrrondissem entsbrandde, verhuisden de Syxlaenen naar het hoofdstad in hetRussisch gouvernementSimstroomgebied van de Petsjora,W ytsjeda en birsk, niet ver van de W olga, in 1633 geMezen.Zj Onderscheiden zich door vljt en sticht, drjft handel in meel en gort, heeft
eerljkheid, behooren tot de Grieksch Katho- eene bankt eene reaalschool en omstreeks
lieke Kerk.komen in kleeding en zeden m et 20000 inw oners,van welke een grootgedeelte
de Russen overeen, bewonen wêlgebouwde zich bezig houdtmetland-en tuinbouw.Voorts
dorpen, houden zich bezig met landbouw , zjner25fabrieken,dieschoenen,handschoenen,

veeteelt,jagt en visscherj en genieten meer paardentuigen, bjlen, hoeijzers, landbouwwelvaart dan hunne Russische naburen.Van

Januarj t0tinAprilbegevenzjzichintroepen
van 10- 12 man diep in de oorspronkeljke
wouden,vaak 500Ned.mjlvan hunnewoonplaatsen, vergewissen zich omtrent den weg
door middel van een klein kompas(madka)

gereedschappen,talk ,w askaarsenenz.leveren.

Sytzam a is de naam van een zeer oud

en aanzienljk Frieseh geslacht.Van de leden

noemen wj: Vallihq van S/fzl-l, die in
1420 tot de partj der Vetkoopers behoorde
enin eentweegevec.
htdoorSehelterJlJauema

en maken Jagt op beeren, wolven,lynxen, w erd gedood;- Oene'lczzSytzama,omstreeks
vossen,marders en vooralop eekhoorns,w ier het jaar 1472 grietman van Ferwerderadeel!
Syds rcgz Sytzama, een zoon van den
vellen zj in gunstige jaren weleens ten getale van 900000 verkoopen. Rogge, gerst, voorgaande, en desgelgksgrietman van Fertalk en huiden verzenden zj naar Archangel, werderadeel, overleden in 1522; - Jelmer
wild naar Petersburg en Moskou, pelterjen van fy/zc-l, een zoon van 8yds, een aan-
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zienljkaanvoerderderSchieringers;hjleefde Theisz met de Samos.Men legterzich bjin vjandschap met den vetkooper Galama, zonder t0e op de veeteelt.De hoofdplaatsis
die, gesteund door eenige vrienden,zjne Nyiregyhâza.
stinste W arnsbelegerde.Jelmer,zichteSneek
Szajnocha (Karel),eenPoolsch gesehiedbevindende, trok derwaarts t0t ontzet,maar schrjver, geboren in 1818 bj Sambor in
werd verslagen en vielgewond in 'svjands Galicië,wascustos derbibliotheek van 0.%.%0handen. Niettemin bestuurde en verduurde Iizlq
ski teLemberg en overleed in 1866.Zjne
zjnevrouw Ats.
folg
llo
çl de belegering,tot- geschriften onderscheiden zich dooreen schitdat door tusschenkomst van eenige priesters terendenstjl
.Daarvanvermeldenwj:pladwiga

een verdrag gesloten werd,waarbj deover- iJagiello (zdedruk,1861)'',- rO Lechiklm
gave der stins,maar de vrijlating der ge- poczatkuPolski(1858)'',- rBoleslaw Chrobry
vangenen was bepaald.De stins werd daarop (1848)''- ppierwszeadrodzeniepolski(1849)/'
tot den grond t0e gesloopt; - Raringlb rtzzl
Szkicehistoryczne(1854- 1861,4 d1n)'',
Dytzama, een zoon van den voorgaande en - en pDwa lata dziejow naszych (1865)''.
sedert 1551 grietman van Ferw erderadeel;in Zjne verzamelde werken verschenen in 1876.
1544 was hj mede gecommitteerdetotbepa- Szalad,Zie Zala.
ling van het geschenk, dat aangeboden zou
Szalay (Ladislaus van), een Hongaarsch
worden aan den Kroonprins van Spanje,later geschiedschrjver en staatsman?geboren te
Pltilips 11, i11 1550 afgevaardigde naarden
Landdag,enoverleedden22stenMaart1557;Dowwe rJs Sytzama, grietman van Idaarderadeel van 1578 t0t 1599 en vervolgens op
nieuw in 1601. Hj wasgedeputeerde en gemagtigde wegens oostergoo, bevorderde de
vaststelling der voorwaarden Onder welke
Lodewi
jk TG% .n dycfz als stadhouder Van
Friesland z0u worden erkend, en overleed

Ofen den 18den April1813,studeerdeteStuhl-

Idaarderadeel, behoorde tevens gedurende

betrekklng hebbende op hervormingen in het

weiszenburj en Pesth in dewjsbegeerteen

regten, wtdde zich in 1833 aan de regtsge-

leerdepractjk en werdwegenszjngeschrift:
XDas Strafverlàhren mitbezondererRiicksieht

auf die Strafgerichte (1840)''benoemd t0t
secretaris der commissie,doorden Rjksdag
belast met het bewerken van een wetboek

Van strafvordering.In 1843werd hjafgevaarden 5den Junj 1607; M anritsPicoDiede- digd naarden Rjksdag,waar hj zich bj de
rsk, baron rt
xAl Sytzama, geboren den zden liberale oppositievoegde.Sedert1844 washj
Juntj 1789.Hj studeerdeteGroningen inde redacteur en medewerker van den ppesti
regten, was van 1817 t0t 1841 grietman van Hirlap''!en zjneverstrooide verhandelingen,
eenq reeksvanJaren totde vrjzinnigc leden staatsbestuur,zjn in 1847 in 2 deelen vervan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zameld.Zjn nstâtusférfiak Könyve (1847zag zich in 1841 benoemd t0tgouverneurvan 1852)bevatlevensbeschrjvingenvan verdienFriesland,was kommandeur derOrdevanden steljke staatslieden.De Hongaarscheregéring
Nederlandschen Leeuw en Staatsraad in bui- benoemde hem in 1848 t0t gezantte Franktengewone dienst,en overleedden15denJulj fort, daarna te Londen,waarhj echterniet
w erd erkend.Hj begafzich vervolgensnaar
1848. Afzonderljk vermelden wj:
Clara I'
yoena van zgyfzlzzltz, eene Friesche Zwitserland en keerdelaternaar Pesth terug,
dichteres.Zj werd geboren te loeeuwarden waar men hem in 1861 afvaardigde naar
in 1729, trad in 1750 in het huweljk met den Rjksdag.Hj overleed te Salgburg den
Izaak Aeizlt/r van Aleq
srelï,heer van Heemse, 17denJulj 1864.Zjnevoornaamstegeschriften
Alexdinck, Po1en de Doorn#en overleed op zjn:eene rGeschiedenisvanHongarje(1850den huize Heemse bj Hardenberg den lsten 1860, 6 dln)'', rNicolaus Esztexhazy von
September 1807.Zj schreef:plfortbegrip der Galanta (1862-1866, 2 d1n)''
, - Koning
geschiedenissen van Oud-Griekenland (1796)'', Johan en de diplomatie(1850--1860),- en
ingweerder uitspanningen (uitgegeven Gedenkwaardigheden uitdejeschiedenisvan
pBell
doorhaarbroeder,1846)''
,- plleemse,Hof-, Hongarje(1858--1860,ddln)L
Bosch- en Veldzang (1788)',- en nGedichSzapary (Ladislaus,graaf),ecn Oostenten (1794)''
.O0k zjn het 44ste en 154steder rjksch generaal,geboren den 22:ten NovemrEvangelische Gezangen'' door haar vervaar- ber 1831,trad in dienstbj de hussaren,ondigd.

derscheidde zich in 1860 in Italië, werd in

Syzyqiën isde gemeenschappeljkenaam 1869 generaal-majoor en in 1874 luitenantvoor conlunctie en oppositie. Zie onder Con- veldmaarschalk en kommandantder20ste di7ànetie.

.

visie,waarmede hj in 1878 over degrenzen

Szabolcs,een Hongaarsch comitaat,gren- van Bosniëtrok.Laterwerdhj kommandant
zende in het oosten aan de com itaten Szath- van het3dearmeekorpsen militairbevelhebber
mar en Beregh,in hetnoorden aan Ungh en in Temesvâr.
Zemplin,in hetwestenaanBorsoden Szolnok,
Szasz(Kare1),eenverdiensteljkHongaarsch
en in het zuiden aan Bihar,telt op 108,38 schrjver, geboren den 15den Junj 1829 te
1 geogr. mj1 omstreeks 270000 inwoners. Nagy-Enyed, studeerde aldaar en verwierf

De grond is er in hetoosteljk gedeelte met reeds in 1847 een prjs met een dichterljk
bosch begroeid,maar in het westen en noord- verhaal.Na de omwenteling,waaraan hj a1s
westen, langs de Theisz,moexwassig en over hönved deel nam, bepaalde hj zich bj de

het geheel vruchtbaar. Slechts de Nyirseg, godgeleerdheid,w aseerstw erkzaam alsleeraar
eene zandige vlakte,maakt daarop eene uit- aan het gymnasium te Nagy-lförös, werd
zondering. De voornaamste rivier is er de daarna Hervormd predikant, in 1865 afge-
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vaardigde naar den Rjkgdag, en in 1867
ambtenaarbj hetdepartementvan Eeredienst
en Onderwjs.Hj islid derAcadémieen der
Kisfaludy-vereeniging en zagzjnegeschriften
meermalen bekroond.Behalveoorspronkeljke
gedichten leverde htluitstekende vertalingen

binnenstaf
lvelenieuwe,fraajegebouwenenz.
O0k heeftmen ereen gymnasium ,eenereaalschool, een hospitaal, een krankzinnigengesticht, een schouwburg, vele fabrieken,een

levendigen handel, aanzienljke Jaarmarkten

en een druk scheepvaartverkeer, benevens

000 inwonerg (1875,
).Zj wasreedsin de
van qedichtenvan Götl
te,Rl
takspere, Aplgrz d75
enz.ln het Hongaarsch.
agen van Matthias Oordof
4.
v eene der verSzathm ar,een Hongaarsch comitaat,om- maardste steden van Hongarje en viel na

geven door de comitaten Beregh,Marmaros, den slag bjMohâcsin handenvanSolimanI1.
Midden-szolnokj Bihar en Szabolcs, teltop In 1686 echtel'leden de Turken in denabjnagenoeg 1ï8 D geogr.mjlbjna 300000 in- heid dezerstad de nederlaag en moesten haar
w oners. De grond is er in het zuiden en bj capitulatie overgeven. O0k behaalde er
oosten bergachtig en voor'toverigemoeras<g. Hayna. den 3ien Augustus 1849 deoverwinDe Theisz bespoelt een gedeelte der noorde- ning op de Hongaarsche opstandelingen. In
ljke grenzen en ontvangt er de Samos,de het voorlaar Van 1879 is Szegedin op eene
Kraszna en de Toer. De vlakte is er zeer hoogst noodlottige wjze geteisterd dooreene
vruchtbaar,en in hetgebergte bloeitde vee- Opzwelling derTheisz.Daardooriseene overteelt.Hetrjk der delfstoFen levertergoud, strooming ontstaan,die na het vernielen der
zilver, koper en antimonium.De hoofdplaats djkeneengrootgedeeltevandestadverwoestte
is Nagy-Karoly.De 8tad SzcfFl-crisde zetel en ernemeni
gte ingezetenen deed omkomen.
van een R. Katholieken bisschop met een
Szekely (Barthold), een verdiensteljk
kapittel en consistorie. Men heeft er eene Hongaarseh historieschilder,geboren in 1835
hoofdkerk , een R. Katholiek en een Protes- te Klausenburg, oefende zich te W eenen en
tantsch glmnasium ,een bisschoppeljk semi- te Mûnchen en voltooidein 1860 zjn doek:

narium vlsscherj,wjnhandelenz.,en onge- rHetvinden van het1jk van Lodewjk 11te

Mohâcs'' en in 1860: pDoboczy'', beide gevee
Srzeché
!0000nyl
inro(nSetr
s.
éphanus, graaf van), een plaatst in het nationaal muséum te Pesth.
Hongaarsc,h staatsman, geboren te W eenen
den zlsten September 1792, streed tegen de
Franschen, maar nam in 1825 zjn ontslag
uitde m ilitaire dienst,om zich aan de bevor-

Laterschilderde hj in hetnationaalmuséum

dering derstoFeljkeenzedeljkebelangendes
volkstewjden.Vooralmaakte hj zich verdiengteljk doormedete werken t0tstichting
derHongaarscheAcadémie,waarvoorhj60000

vele teekeninyenvoorgeïllustreerdeuitg>ven.

te Miinchen een fresco uit de geschiedenis

van KarelV1I.VervolgensbezochthjParjs,
Brussel,Antw erpen,Amsterdam enz.en leverde

Van zjneschllderjen vanlaterentjdnoemen
wj:rDeslag bj Mohâcs''
.Hjishoogleeraar
aan de KoninkljketeekenschooltePesth en

Oostenrjksche guldenafzonderde,doorzjne

heeft in 1877 00k een werk over de grond-

H ongaarschen sehouw burg en van een conservatorium voor muziek en tothet bouwen van
eene vaste brug overdeD onautusschenPesth
en Ofen)alsmede in 1834 door zjn opperbestuur van de verbetering van laatstgenoemde

zonden.

bemoejlngen in 1832 t0t oprigting van een beginselen der teekenkunst in het licht geSzekler, in hetH ongaarsch Rzekelyek,is
de naam van een Hongaarschen volksstam ,

die de oosteljkeen noordoosteljke gedeelten

van Siebenbiirqen bewoont.Hetheefïdenoor-

rivier btlde jzeren pnort en van de bedding spronkeljkenllgchaamsvorm derMagyarenn0g
der Theisz. Na de revolutie van 1848 werd beter bew aard dan de H ongaren.D e Szekler,
hj minister van Openbare W erken,doch zag hunne aloude vrjheid handhavend,beschouwzich a1s aristocraat eerlang door de dem ocra- den zich t0t aan de omwenteling van 1848
tische partj op den achtergrond geschoven. a1s allen tot den adelbehoorend;zj hadden
Verdriet over de afseheiding van Oostenrjk vrjheid van Jagt en weide, behoefden geene
in October 1848 maakte hem krankzinnig, heerendiensten te doen en werden naar eigen

zoodatm en hem naar een gestichtte D öbling regten geoordeel
d.Hoeweldagyervan aard,
bragt,Waar hi
j den 9den April 1860 door waren zj afkeerig van de mllltaire dienst,
een pistoolschot een einde maakte aan zjn en eerst na het demgen van den opstand

leven.Van zjne geschriften vermelden wj:
Hitel (over het crediet, 1830)''
, - svilâg
(over dwalingen en vooroordeelen,1832)''
,en pBlick aufden Ri
ickblick (nameljk opde

stemden zj erin t0e,eén regimenthussaren

en twee regimenten infànterie beschikbaar te

stellen.Zjwaren in 1848 en1849dekloekste

verdedigers der Magyaarsche nationaliteit in
brochure:pRtickblick''vandenministerBaelt, Siebenbûrgen, en vooral door hen behaalde

1860)''.
Bem zjneoverwinningen.Bj dereorganisatie
Szegedin , eene Koninkljke vrjstad in van Hongarje en Siebenbiirgen verloren zj
het Hongaarsche comitaat Csongrâd,bj het hunne vroegere voorregten. Hun land was

vereenigingspunt van de Marosen deTheisz, tot 1876 in 5 stoelen verdeeld en vormt
waarover eene schiybrug en eene spoorweg- thans de comitaten Udvarhely,Csik en Hâbrug zjn gelegd, Is een Btation van den romszék.

Szell (Koloman), minister van Financiën
weg Altöld-Fiume snjdt! - voorts de zetel in Hongarje,werd geboren den 8sten Januarj
van eenigeregtbankenen besturendeligehamen. 1842 te Râtôt in het eomitaat Eisenburg,
Xrzjn vjfvoorsteden,breedegtraten,in de studeerde te Pesth en te W eenen,werd m

Bpoorweq Pesth-Temesvâr,die erden spoor-
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1867 afgevaardigd naarden Rjksdag en was hooren bjv:rDedeserteur''
,- pTweepisto-

', - nDe Csikos'' enz.
in 1868- 1875 rapporteur van het Hongaar- len'', - XDe J00d'
sehe Huis van Afgevaardigden. Onder het Zjne tooneelstukken vormen nagenoeg uitministérie Wiffl was hj lid en referentder sluitend hetrepertoire derreizende tooneelgecommissie van Eénentwintig, benoemd ter zelschappen in Hongarje. Hj heeft voorts
beraming van een fnanciëelplan voor H on- vele bjflragen geleverd tot de geschiedenis
garje, en toen Wiffl in 1875 aftrad, werd van het Magyaarsch tooneel, alsmede eene

8gellminister van Finandën.Hj voerde aan- dramaturgie (1874). Hj werd 1id van de
merkelijke bezuinigingen in, maar nam in Hongaarsche Académie, van het Kistàludy1878 zjnontslag,omdathj slechtsvoorwaar- genootschap en sedert 1873 van de directie

deljk gjne toestemming bad pegeven t0thet van den nationalen schouwburg,en overleed
bezetten van Bosnië en de ultkomstaan die
voorwaarden nietbeantw oordde.

den zosten Januarj 1878,

Szilâgy, een in 1876 gestichtcomitaatin
Szem ere (Bartholomaeus),eenHongaarsch Siebenbiirgen,omvatde voormalige comitaten
staatsman en schrtjver, geboren den 27steu Midden-szolnok en Krasso,benevens een geAugustus1812 t?VattainhetcomitaatBorsod, deelte van het comitaat Doboka.Het is omstudeerdetePressburg,wjddezichaanderegts- geven door de comitaten Szathmar,Szolnokyractjkenzagzichià1842t0topperstoelregter, Doboka, Klausenburg en Bihar, besproeid
ln 1843 t0t vicegespan in Borsod en daarna door de Samos en de Krasna,en teltop 66,7

t0tafgevaardigdenaardenRjksdagbenoe:ad. o geogr. mjl bjna 200000 inwoners. De
Hierbehoordehj t0tdepartj van denvoor- hoofdplaats is Szilâgy-somlyo.
uitgang en bewerkte er eene reeks van beSzlavy (Joseph),een Hongaarsch staatslangrjke wetsontwerpen.ln Maart1848 be- man,geboren te Raab in 1818,trad,na vollastte hj zieh in het ministérie Batl
tyânyi eindiging zjnerstudiën aan demjn-académie
metde portefeuillevan BinnenlandscheZaken, te Schemnitz, in staatsdienst,werd bj de
koos met Kosnutl
àde zjde derrevolutie,aan- Hongaarsche Hofkamer te Ofen geplaatst en
vu rdde met heln, na de aftreding van het zag zich in 1848 door Ko8.
w tlt belastmethet
ministerie, het voorloopir bewind en nam beheerdermjnen in Oravicza.Hierwerdhj
zitting in de commissie ler verdediging des na de revolutie in hechtenis genomenjdoor

lands.In December1848Nertrok zja1srtjkscommissaris naar Opper-llongarl
'le en organiseerde er een guérillakorps. Na de onafhankeltjkverklaring (14 April 1849) belastte
hj zichmethetvoorzitterschapinhetnieuwe
kabinet, vlugtte, nadat Görgei de w apens
had nedergelegd,naarConstantinopel,volbragt
daarop eene reisnaarGriekenland en vestigde

demilitaireregtbank te Temesvàrt0t5jaar
vestingstraf in boejen veroordeeld en bragt
2 jaar in Olmiitz door.Na het herkrjgen
zjnervrjheidwoondehjambteloosbjafwisseling te Preszburg en op zjn landgoed te
Almosd in hetcom itaat Bihar. In 1861 werd

hj raadvanhetBtadshouderschap,enin 1865
oppergespan van het comitaat Bihar, -

zich eindeljk te Parjs. Hier schreet
'hj: voorts in 1867 8taatssecretarisbj hetminis-

Ludwig Batthyânyi,A.Görgeiund L.K0s- térie van Binnenlandsche Zaken, na het af-

suth (1851).''Verzwaktnaarllgchaam engeest treden van graaf M ik6 minister van K00pkeerde hi
j in 1865naarzjn vaderland terug handel en in 1872 eerste minister, welke
en overleed ill een krankzinnigengesticht te waardighei
d hj echter slechtsweinige maanOfen den 18den Januarj 1869.Zjnegezamen- den bekleedde.
P.n jyj zi
ljke geschriften z.
J-n sterfjaar in het
Szolnok , de hoofdplaats van het in 1876
licht verschenen.

gevormde com itaat Jazygie-Groot Koemenie,
ligt aan de Theisz en aan den mond der Zacom itaatMarmaros,ligtaan de rrheisz en aan gyva, voorts aan den spoorweg van Pesth
den spoorweg, die haar m et Debreczin ver- naar Szolnok , heett een Franciseaner kloos-

Szigeth dehoofdstadvanhetHongaarsche

bindt.Zj is de zetelvan hetcomitaatsbestuur,
beziteen paargym nasiaenteltomstreeks10000
inwoners. In hare nabjheid bevinden zich
merkrayrdigr beddingen van steenzout.

ter, veel visscherj, een drukken handel in

geboren in 1814 te Groszwardein, vormde
zich te Pesth t0t ingenieur,maar betrad in
1834 te Ofen het tooneel en werd daarna
secretaris en regisseur van den nationalen

nederlaag leden.

aanmerkeljk vermeerderd. Van zjne blj-en
treurspelen zjn onderscheidene door de Académiebekroond,en hjmaaktezich inzonderbeid verdiensteljk door het leveren van l10ngaarsche volksstukken, waarin hj het leven

jeogr. mjl 211000 inwoners.Dehoofdplaats

liederen op het tooneel brengt. Daartoe be-

comitaten Hunvad en Krassö, en telt op

ooft, zout en hout en eene machinenfabriek

benevens ongeveer16000 inwoners.Den 5de1
Maart 1849 had in hare nabjheid een gevecht

Szlgllgetl (Eduard), eigenljk Joseplt plaats van de opstandelingen metde Keizerzgzlf/
l-cgy, een Hongaarsch tooneeldichter, ljke troepen, waarbj laatstgenoemden de
Szolnok-D oboka?een in 1876 gevormd

Hongaarsch comitaat,ls zamengesteld uit de
com itaten Dgboka en Binnen-szolnok,grenst
schouwburg te Pesth.Hj heeftvan 1834 tot aan de Comitaten Szathmâr,Marmaros,Bis187: omstreeks honderd tooneelBtukken ge- tritz-Naszöd,Klausenburg en Szilàgy, wordt
schreven, en dat getalis na dien tjd n0g door de Samos besproeid en teltop 93,5 E)
ls Dees.

Szörény, een nieuw gevormd comitaat

in Hongarje, omvat het oosteljk gedeelte
der voormalige Militaire Grenzen van het
derMagyaren voorstelten M agyaarsche volks- Banaat,grenst aan W alachje,Serbiëen de
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ruim 73 D geogr.mjlomstreeks105000 in- derTemesbesproeid,van denspoorwegOrsowoners. Het land is over het geheel berg- va-Temesvâr doorsneden en heeft Karansebes
achtig, wordt door de Donau en eenige van t0t hoofdplaats. In het zuidoosten van dit

hare zjrivieren alsmede doorden bovenloop comitaatligtMehadia metdeHéreulés-baden.

T is de negentiènde letter van 0ns alphabet
en draagt in het Grieksch en Hebreeuwsch

Taag (De)of Tgïo,eene dervoornaamste
rivieren van het éortugêsche Schiereiland,

den naam van ta'
a.Bj hare uitspraak kan ontspringt op de grenzen van Nieuw-castiliè'
het bovengedeelte der tong t0thet gehemelte

en Aragon, in den Serrania de Cuënca,aan

naderen (0fditaanraken,dorsale articulatie) de westeljke helling vau den Muéla deSan
of de punt dertong zich naar de tandkassen Juan,stroomtin eenewesteljkerigtinglangs
der bovenkaak ombuigen (alveolairearticula- Aranjuéz, Toledo en Alcantara en erlangt
t
ie) of de voorste zoom dertong zich lepel- eerstbj harekomstin Portugal,waarzjde
vormig om buigen en zich naar het harde Tqjo heet,hetkaraktervan eeneiinkerivier.
gehemelte achterdetandkassenderbovenkaak Beneden Salvaterra verdeelt zj zich in een
verheFen (cerebrale articulatie). De eerste westeljken (TeJo novo) en een oosteljken
articklatie is vooral in 0nsVaderland in ge- arm (Mar de Pedro),diete zamen eene delta
bruik, alsmede in M idden- en Zuid-Duitsehland, de tw eede in Noord-Duitschland en de
derde ill Engeland. Hetschrjven Van fF
zis
ill onze taal eigenljk eene overtolligheid,
daar die beide lettersin den regelals fw orden uitgesproken, en deze veelalreeds eene

(Lizirias do TeJ0) insluiten, om vervolgens
zich uit te storten in de prachtige baaivan
Lissabon, w elke door de breede Entrada do

Tejo gemeènschap heeft met de zee.Degeregelde scheepvaart op de Taag strekt zich
uit tot Abrantes, en kleine vaartuigen gaan

zeer geringe adspiratie heeft,welke zj in n0g 50 Ned.mj1verderstroomopwaarts.Bj
Frankrjk mist,terwjlzj in Engelandgelis- Santarem neemtde stoomvaart een aanvang,
peld wordt. A1s getalteeken is de Grieksche en tot biertoe wordt zj van haren mondaf
x.'= 300 en ,%.= 300000, - de Romeinsche 00k door zeeschepen bevaren.Zj heefteene
T = 160 en T = 160000. Als verkorting be- lengte van 890 Ned.mjl,terwjlhaarmond
teekent
T den Rom einsehen voornaam Titns, 675 Ned. mjl verwjderd is van hare bron,
*
ln den handel tarra en bj het aanhalen en haar stroomgebied heeft eene uitgebreidvan geschriften tomns (deel). Ta is in de heid van 1334 D geogr. mjl. Tothare zjscheikunde het teeken voor tantalium.

rivieren behooren op den regter oever: de

TaaFe (Eduard,graaf),een Oostenrjksch Gallo,de Jarama,de Guadarrama,de Alber-

staatsman, gebaren te Praag den 24sten Fe- ehe, de Tiétar en de Alagon,- en op den

bruarj 1833, werd met den tegenwoordigen linker: de Guadiéla,de Algodor,de Rio Al-

Keizer opgevoed,trad als ambtenaarindienst monte, de Salor, de Sever, de Zatas en de
en zag zich,na het waarnemen van verschil- Canha.
lende betrekkingen, in 1867 t0t stadhouder
Taal en taalkunde. De taalis uit een
van Opper-oostenrjk en in Maart van dat physiologisch oogpunteene zam envoeging van
Jaar t0tminister van Binnenlandsehe Zaken verschillende klanken, welke van den luchtbenoemd.Reedshad hj in 1865- 1866zittipg stroom , die doo1' de keel en de mondholte
gehad alsafgevaardigde naardenBoheemschen ruischt, door vormveranderingen der deelen
Landdag en totde verdedigers der grondwet van deze laatste worden voortgebragt.W j
behoord. Tegen het einde van Maart kozen geven dan 00k aan die deelen den naam van
de fdeicom missaire grondbezittersvan Bohe- spraakwerktuigen; t0t de actieve behooren
men hem t0t hun vertegenwoordiger, en in het strottenhoofd,het gehemelte,de tong en
April werd hj 1id van den Rjksraad.Toen de lippen,- en totde passieve de m ond-en
men in December van datJaaronderhandelde de neusholte,de tanden enz.M enOnderscheidt
over de benoeming van een parlementair mi- het overluid spreken en het Quisteren. Het
nistérie in de Cis-lueithaansche landen, werd eerste?waarvan wj 0nsdoorgaansbedienen,
non Tltz-#k mini
ster van Verdedigibg en van vooralwanneerwj onzestem t0topeeniqen
Openbare Veiligheid,alsmedeplaatsvervanger afstand w illen doen hooren, is eene verbln7
7n den mi
'nis
dter.president Carlos2vdr.
wdr#. ding der klanken met het geluid: door het
Ioen deze ln en herfstvan 1869 aftrad,w as strottenhoot'
d voortgebragt, waarbj dan eene
von TJJ-F:tot15 Januarj 1870 eerstemini
s- vernaauw ing der stemspleet en eene zekere

ter. Van 12 April1870 t0t7 Februarj 1871 spanning der stembanden plaats grjpen. Al
waB hj weder minister van Binnenlandsche de klanken kunnen echter ook zonder ver-

Zaken en werd daarop stadhoudel.van Tyrol. sterking van den toon uitgebragten t0twoor-

TAAL.

481

den verbonden worden, en dit geBehiedtbj ken bj debewonersvanverschillendegedeelhet iuisteren. Sommige klanken kunnen in ten, terwjl ouden van dagen zich uit een
het algemeen niet met Btrottenhoofdgeluiden vroegerdialed woorden (zelfgehoorde ofbj

verbonden worden en bljven 00k bjhetluid
spreken stom , en van andere kan men zeggen# dat zj moejeljk met die geluiden te
verbinden zjn.Hetdoorden lefz.
ç.
vreken ontstaat,w anneer de neusholte onvolkom en van
de mondholte wordt afgesloten, zoodat 00k

eerstgenoemde bj hetsprekendenklank versterkt.Hetheeftvooalplaatsbj een gebrekkigen toestand van het harde of zachte gehemelte.
De taal isvervolgens, zpnder de beide beteekenissen naauwkeurig te scheiden, eensdeelshetspreken ofhetspraakvermogen,v0l-

overlevering vernomene)weten teherinneren,
die reeds lang verdwenen zjn. Men vindt
voorts bj onderscheidene volken een eigenaardig bjgeloof,hetwelk verbiedt,de namen
van overledenen uittespreken,en 00khierdoor
verdwjnen vele woordenen Avorden doorandere vervangen. De zendeling Mofat, de
schoonvader van Liningstone,vermeldtvan de
KaFers,dat bj deze detaalzelfsgedurende
het bestaan van één geslacht geheel en al
verandert,omdat de ouderszich in hetgeheel

nietmetde kinderen bemoejen,zoodatdeze
Nvel genoodzaakt zjn, zelven eene taal te
gens W ill
telm ronA'
C
- IP&fJ.
'rdealtjddurende bedenken.De zucht van kinderen 0sanieu';e
ppging van 'smenschen geest,om hetgearti- woorden teverzinnen,ontwaartmen o0k bj
culeerde geluid t0t drager te maken der ge- beschaaf
de volken;immers zj noemen somdachte'' - anderdeels de B0m der woorden, migedieren naar de geluiden,die deze voortwelke bj eenbepaaldvolk a1shulpmiddelder brengen. Tevens geven kinderen de voorgedachtenwisseling gebezigd worden of vroe- keur aan letters, die hetgemakkeljkstuitger(bj de doodetalen)gebezigd zjn.Deaf- gesproken worden,zoodatzj andere,minder
zonderljke talen zjn het voortbrengselvan gemakkeljk voorttebrengene daarvoor plaats
het spraakvermogen of liever van de zucht doen inruimen, terwjl tevens de klankvert0t m ededeeling. De taal is een nietminder dc/
zz rizl.g(ziealdaar)nietweinig t0tdetaalbelangrjk elementin hetmaatschappeljk le- vervorm ing m edewerkt.
ven dan het regten de zeden, de godsdienst
De verandering in de taal heeftintussehen
en de kunst, en we1een zoodanig,datreeds bj beschaafde volken zeer langzaam plaats.
op de laagste trappen van de ontwikkeling

Niet alleen de Nederlanders, maar 0ok de

des geestes, bj het kind en bj den onbe- Duitschers, Engelschen en Fransehen lezen
schaafdenmensch,grooteninvloedheeft.Reeds

bjderuwstenatuurvolkenopenbaartzicheene
krachtige werkzaamheid der taal, en het leven dertaal,datmen bj hen indennatuurljken toestand kan gadeslaan,heeft er een
snel verloop. In hetbinnenland van Brazilië
bjv.heerschteenez0ogrooteverscheidenheid
van talen, dat hier en daar langs eene rivier
ter lengte van slechts 300- 500 Ned.mjl7
t0t 8 verschillen talen wordengesproken.Deskundigen verklaren trouwens, dat de Indianen, om het vuur gezeten,er een grootgenoegen in scheppen, nieuwe woorden te be-

en verstaan zonder veel m oeite de boeken,
die twee of drie eeuwen geleden in hunne
t
aalgesehreven zjn.HetEnqelsch heeftzich
overallewerelddeelen verspreld,zondereenige
verandering te ondergaan.Daarom hebben 0nderscheidene taalkundigen het gevoelen verkondigd,dattaalvormingengesehiedenistwee

verschillendezaken zjn,nameljk datdeont-

wikkeling eenertaalophoudtzoodrahetvolk,
dat haar spreekt, een zekeren trap van be-

sehaving bereikt heeftq zj hebben echter
slechtsin zoovergeljk,dat.bj detoenemende
beschaving en dus tevens bj de klimmende
denken, die dan, zoo zj in den smaak val- volkomenheid dertaalde veranderljkkeidvan
len,met geluich begroeten in detaalingeljfd deze vermindert.Tevens vormen hetgeschreworden.Daar deze volken in kleine stam men ven schrift, de boekdrukkunst en in onzen
verdeeld zjn? die weinig omgangmetelkan- tjd deverbeterde middelenvanverkeerhechte
derhebben,Ishetnatuurljk,dathunnetalen dammen tejen dezuchtnaartaalvernieuwing.
na korten tjd aanmerkeljk vanelkanderver- Niettemin ls heteenedwaling,eenigetaalter
schillen.Zendelingen in MiddemAmerika had- werel
d a1svolmaakten voorreenewjjziging
den van detaaldesvolks,waarzjhetChris- vatbaar te beschouwen. O0k ln onze negentendom verkondigden,met groote zorgvuldig- tiende eeuw isdewoordenschatderbeschaafde
heid een w oordenboek aangelegd,doch toen volken aanmerkeljk vergrootdoorden voorzj na eene afwezigheid van tien Jaren der- uitgang der natuur-en werktuigktmdige wewaarts terugkeerden, merkten zj op,datde tenschap.Andere woorden hebben in den 100p
taal van hun wooxdenboek veranderd en 0n- der eeuwen eene geheel andere beteekenis
bruikbaar w as.Een Fransch zendeling uitde gekregen; hetwoord sleeh'
tbjv.,datte vo17deeeuw vond bj de Huronenschierin elk ren de beteekenis had van eennowdig ofefen
dorp eeneanderetaal.De kleine Melanesische (vandaar slecldenj, heeft thans die van boos.
eilanden aan den Stillen Oceaan hebben ieder M aar niet alleen de w oordenschat,maar ook
eene afzonderljketaaltscboondezetalenallen de taalkundige vormen en de zinbouw verantot denzelfden stam behooren. Zelfs op de deren.Degeschiedenisdertaalwjstbjv.aan,
Friesche eilanden der Noordzee heeftde af- dat de Germaansehe talen in de jongste 14
gezonderde toestand te weeg gebragt, dat op eeuwen zoodanigveranderd zjn,datzj,die
al die eilanden verschillende dialecten heer- ze heden ten dage gebxuiken,de taalhunner
schen,ja,op Bommige eilanden,hoewelzeer voorvaderen, namel'
jk het Gothisch van Ul-

klein, kan m en verschil van dialect opmer- 'Ai/J.
:,a1s eene nieuw etaalm oetenaanleeren,
XIII.
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terwjltevensde vergeljkendetaalgtudieaan- op het gebied der feiten, welke het leven
wjst,datvroegerhetGothischmethetSans- der taalgedurende hare geschiedkundige ontkriet en de overige Indo-Germaansche talen wikkeling aanbiedt. Daarbj dient men de
uit dezelfde bron gevloeid is.In hetalgemeen
is door de taalstudie gebleken, datvoor de
verandering van klanken,w oorden en vormen
geene grens bestaat, en dat dikwjlstalen,
die,oppervlakkig beschouwd,geenerleiovereenkomst hebben,door eene reeks van over-

volgende stellingen vast te houden, welke
evenzeer op den aard als op den oorsprong
der tnxl betrekking hebben: Taal en rede

zjn geenszins dezelfde zaken,al is beider

wederkeerige invloed boven allen twjfel
verheven;lmmers het spreken is binnen veel

gangen t0tdezelfde oorspronkeljke taalkun- enger grenzen beperkt dan het denken,daar
nen worden teruggebragt.De vraag ligt dan zelfs de rjkste talen op verre na niet alle
00k voor de hand,ofalle talen uitéénzelfde denkbeelden kunnen uitdrukken.Erzjn getaalzjngesproten?Men heefthieroptevoren, dachten en gevoelens,welkemen meteen eninzonderheid op grond der Gewjde Schrift, kelentoon ofmeteenenkelgebaarveeljuister

veelaltoestemmend beantwoord, doch de he- kan te kennen geven dan met een woord,
dendaagsche wetenschap is van een tegenover- en vooralbj ki
nderen en bj levendiye pergesteld gevoelen. Hoeweliedere taalvatbaar sonen is de gebarentaal sterk ontwlkkeld.

isvooraanmerkeljkewjzigingen,verschillen De doofstommen, die we1 degeljk in het
toch de Indo-Germaansche en de Semitische bezit zjn v&n een redeljk verstand,hebben
ofde Zuid-Afèikaansche te veel, om daaraan eene zeer kunstige, voor hen volkomen vereengemeenschappeljken oorsprongtoeteken- staanbare teekentaal. Onderseheidene stellinnen. Alle pogingen, om de oorspronkeljke gen der wiskunde,diemen moejeljk onder
eenheid dertalen tebewjzen, hebben schip- woorden kan brengen, wordrn door eenige
breuk geleden, weshalve men dient aan te eenvoudige teekens of door eene fguur genemen,datereenereeksva'
noorspronkeljke makkeljk bewezen.Muziek en schilderkunst
talen heeftbestaan,geljk trouwensin onzen staan als zelfstandige kunsten de dichtkunst
tjd de ethnologen hetgeslachtmensa in on- ter zjde. 00k de wetten van het denken
derscheidene zelfstandige rassen verdeelen.
(de logica) verschillen van die der spraakAlzoo is de vraag naar den oorjprong der kunst; de volzin: pDe kogelis vierkant''is
taal, welke reeds Plato en AristJfdle,
s,.F+i- alsvolzin onberispeljk,maarloglschverwerclrl.
sen de Stoïcjnenbezig hieldendeOriek- peljk.Er isdusvoorzekervan den beginne
sche en Romeinsche taalbeoefenaars in twee af een denken zonder spreken geweest,en
partjen verdeelde,terwjl zj later meteen waarschjnljk heeft de zuchtnaarmededeezeerwraakbaarberoep op den Bjbel,diede ling en naar gezelligheid, die zelfs bj de
uitvinding der taal aan Adam toekent,m et lagere dieren, bjv.bj demieren,aanwezig
eeneverwjzing naarharen bovennatuurljken is, zich bj deeerstemenschen Op Zeer V0roorsprong beantwoord werd,thans vervangen schillende Tijzen geogenbaard. Al spoedig
door de vraag naar het ontstaan van die on- heeft raen daartoe gelulden aangewend,daar
derscheidene talen,w elke heden ten dage a1s ook de dieren, bjv. de honden en zelfsvode oorspronkeljke worden aangemerkt.Daar gels, elkander mededeelingen doen door gedeze althans in den beginne uiteene reeks luiden, terwjl de menscheljke stem die der
van éenl
' ettergrepige wortels bestûnden, die dieren Ver overtreft in buigzaam heid. Kinde eenvoudigste begrippen en voorstellingen deren en w einig ontw ikkeldem enschenduiden
uitdrukten,zoo is het duideljk,dat de ta- vele voorwerpen aan door hetnabootsen van
1en uit zeer geringe beginselen zich t0thare het geluid,hetwelk zj van die voorwerpen
tegenw oordige volkomenheid hebben ontwik- hebben vernomen. Deze eenvoudige manier

keld.H0e de gesteldheid der taal was bj van aanduiding (de onomatopoëtische) was
hare aanvankeljke wording,kan men onmo- ongetwjfeld in elke oorspronkeljketaalzeer
geljk bepalen.Ook zjn de gevoelens daar- alqemeen,hoewelmendoordewoef-woef-theorie
om trent zeer verdeeld;sommigen,zooals W . (klnderen noemen een hond woe
f-woefl) den
t)l> H umboldt, M aœ M ûller, Steinthalenz., oorsprong van alle w oorden geenszins ver-

beweren,datbj deeerste menschen onwille- klaren kan.- Uitroepingen en kreten (tuskeurig bepaalde klanken in verband werden schenwerpsels)vervullen zelfsbj volwassene
gebragt met bepaalde begrippen en voorstel- en beschaafde menschen n0g altjd eene belingen (nativismus), terwjl anderen, zooals langrjke r01, die ongetwjfbld veelgrooter
Wkitney,Ge%
kqr ,Bleek,Marty,MadvLg enz., was in de kindschheid der taal. Hierin ligt
uitgaande van de hedendaagsche wederkeerige de oorsprong van de lta-lta-oftusscltenwerponafhankeljkheid van klanken en denkbeel- delà-fAeorïe.- Alle bekende talen ondergaan
den, een dergeljk mechanisch verband van eene gestadige vervorming; zelfs w orden er
diebeideverwerpen (empirismus).lnmiddels geenetwee menschengevonden,diegeheelen
hebben in den Jongsten tjddguitslkendste al dezelfde taalspreken,daar de gesteldheid
voorstanders van het nativismus zich t0thet van ligchaam en geest op het spreken een
em pirismus bekeerd. Trouwens hetvolgt uit onm iskenbaren invloed heeft. Inzonderheid

de onbeperkte veranderljkheid der taal in vexanderen detaalklanken onophoudeljk door
den mond des volks,datzj onmogeljk iets het streven, de uitspraak z00 gemakkeljk
aangeborens kan wezen. In hetalgemeen is mogeljk temaken endeinspanning derspiehet bj alle gissingen omtrentden oorsprong ren te verminderen, zoodat de w oorden en
der talen volstrekt noodig, zich te plaatsen vormen meer en meersljten.O0k debetee-
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kenis derwoorden verandertenerverdwjnen zoek zoowelop hetgebied van vreemde talen
woorden,terwjlanderehetburgerregterlan- als 0y dat van wjsgeerige beschouwing der
gen, zooals wj boven hebben opgemerkt. talen ln llet algemeen,en de historische taalGedurende de kindschheid eener taalmoeten
al die omstandigheden te kraehtiger werken,
naarmate het onderling verkeer der menschen
meer beperkten de mensch alzoo verhinderd

vorsching van J.Grimnten < .Dlen legde de
grondslagen voor de m ethode der geschied-

kundige taalbeoefening.Sedertdien tjd heeft
men bj de wetenschappeljke taalstudiedrie
wasjverandering te brengen in zjnetaal.Al rigtingen gevolgd, nameljk de historische,
was dusdeoorspronkeljkevoorraaddertaal- vergeljkende en wjsgeerige,waarbj wj 0pwortels klein en door zeer eenvoudige mid- merken,dat het empi
risch aaqleeren van
delen verkregen, toch k0n de taal zich in deze of gene taalbuiten het gebled valtder

korten tjd aanmerkeljk verrjken.- W aarschjnljk bestond er aanvankeljk een groot
aantaloorspronkeljketalen,vanwelkealleen
de thans bekende en als oorspronkeljk be-

wetenschappeljke taale#udie.De historische
taalstudie bepaalt zich bj de geschiedenis
van eene bepaalde taalofvan eene bepaalde

talenfamilie; & Gri-- bjv.heeft in zjne

schouwde talen overbleven.Er moesteen 1e- XDeutsche Grammatik'' de geschiedenis beverdig verkeer en daarenboven een zekere handeld derGermaanschetalenvanhareoudste

trap van beschaving ontstaan,om geljkheid overbljfselen af(in de GothischeBjbelvertavan taalûver een aanmerkeljk grondgebied ling der 4de eeuw) t0top onzen tjd t0een
te scheppen. Het versehil van talen vermin- in die behandeling alhare verscheidenheden,
dert bj het klimmen derbeschaving en het zooals:hetDuitsch,Nederlandsch,Zweedsch,
ideaal der tockomst is de zamensmelting van Engelsch enz-,oygenomen,terwjlDi
egzich
alle talen totééne wereldtaal.
bj de geschiedenls der Romaansche en MiOp het naauwst verbondetzmetde ontwik- àlo.
sicA zich bj diederSlawischetalen heeft

keling dertaalen daaraan geljkvormigisde bepaald.Daarentegen bemoeitzich devergegeleideljke wording van het sekrift.In den ljkendetaalstudiemetdealoudeontwikkellng
beginne is dit onafhankeljk van de taalen eener taal;zj brengt haar in verband met
naast deze geplaatst a1s één dermiddelen tot andere, verm aagscbapte talen en zoektdoor
mededeeling,welke ter beschikking zjn ge- eene vergeljking der klankenen vormentot
steld van den mensch. W eldra worden de de oorspronkeljketaaite komen,waaruitzj
fguren in overeenstemming gebragt met de gezamenljk zjn ontstaan. De wjsgeerige
woorden, en eindeljk maakt men daarvan taalstudieeindeljk beantwoordtdealgemeene
teekens, die overeenkomen met de afzonder- vragen naar den aard, het leven en den 00rljke letterklanken, zoodat het teekenschrift Bprong der taal en naar hetverband tusschen
in klankschrift verandert.Op ditgebied zien de taal en het denken, waarbj zj gebruik
wj hetideaalin een algemeenalphabet,het- maakt Van bouwstoFen, door de historiscbe
welk de klanken van alle talen kan terug- en vergeljkendetaalstudiegeleverd,alsmede
van de psychologie in m eer beperkten zin en
geven.
De taalknnde (linruistiek,spraakkunst) is van de psychologie der volkeren.
a1s wetenschap een klnddernegentiendeeeuw.
Van hetmeestebelang isdevergeljkende
Immers de grammatiek der Grieken en Ro- rigting,weshalve met wetenschappeljke taalmeinen, benevens die derIndiërs en Arabie- studie doorgaans vergeljkende taalstudie beren,zich slechtsuitstrekkend t0tééneoftwee doeld wordt. Het is haar gelukt, orde te

talen,was w einig gesehikt,aan hare beoefe- seheppen in den donkeren ehaos der talen en
naars een goed inzigtte geven in den aard en de meesteenbelangrjkstelevende talen onder
de verw antschap dertalen,en van demidden- een klein getaltaalstam men te rangschikken,

eeuwen aftotzelfsinonzentjdt0eheerschte, welke vervolgens in taalfamiliën (vaak met
a1s hinderpaalvooreene degeljketaalstudie, onderverdeelingen) worden gesplitst. Zulke
hetvooroordeel,datde oorspronkeljketaalder taalstammen zjn, behalve de Indo-Germaanmenschheid geene andere was dan het Hebreeuwsch.Eerstdeontdekking van hetSanskriet,de oude heilige taalder Indiërsytegen
het einde der 18de eeuw en van haarverband
m et de m eeste beschaafde talen van Europa

Bche, de Maleisch-polynésische, de Oeral-

' en
de nasporingen van Fr. Scltle-qel, zol?
hunne navolgers werd de aandacht gevestigd
op den Indo-Germaanschen taalstam ,waarna
men de hiertoe behoorende taalfamiliën aan-

volkeren, welke die talen spreken, en men
gewaagt derhalve methetvolsteregtvan een
Indo-Germaanschen volksstam.M en kan zelfs

Altaïscheenz.Bjelkentaalstam ,hoeuiteenloopend en talrjk zjnetakken o0kwezenmogen,
onderstelt men het voormalig bestaan eener

oorspronkeljke taal, van welke die takken
gaf aanleiding t0t de vergeljkende en alz0o afkomstig zjn.Men geeftaan deze verdeeling
t0t eene wetenschappelt
jke t'
aalkunde, wier der talenden naam vangenealogisclteà!J&,
:i/llevensbeginselgelegen is in vergeljking.Door eatie.Zj bevat tevens eene verdeeling der

op grond der vergeljkende taalstudie bewewees,nameljkhetIndisch,Iranisch,Grieksch, ren, dat die volksstam in Midden-Azië geIllyrisch (Albaneesch),Italisch,Keltisch,Ger- woond, een vrj hoogen trag van bescbamaansch en Slavoonsch-luettisch, en daarna ving bereikt en zich daarna ln twee takken
eene vergeljkende spraakkunst leverde der verdeeld heeft: nameljk in een zuideljken
Indo-Germaansche talen. Tevens gaven de tak,die in Azié bleet.
,en in eennoordeljken,
veelom vattende nasporingen van W .ro>Hwm- die naar Europa trok.In het algemeen is de
zoltsf aanleiding toteen belangstellend onder- vergeljkende taalstudie de beste leidsvrouw
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bj alle nasporingen,welke betrekking heb- vankeljk bestaan uitéénlettergrepige,onverben op de vroegste geschiedenisvan hetmen- anderljke wortels. De vooruitgang t0t het
scheljk geslacht,daarzj nietalleen delang- beginsel der zamenkoppeling en der buiging
verdwenen taalderhiëroglyphen,hetspjker- gesehiedde vermoedeljk evenals heden ten
schrift en andere raadselachtige gedenktee- dage,zoodat uit de bjeenvoeging van twee
kens der oudheid ûntcjfert,maar 00k een woorden allengs bljvende zamengestelde
verrassend licht werpt op de gesthiedenis woorden ontstonden, die ten Blotte door afvan de taalen alzoo 00k van de beschaving sljting van denvorm enverduisteringhunner
in tjdperken,welkeaan die dergeschiedenis oorspronkeljkebeteekenishetvoorkomenvan
enkelvoudige wortelserlangden.
zjn voorafgegaan.
Behalve op grond van hare afkomst heeft
Detaalstudie volgteenegestrengempirische
men de talen 00k we1 verdeeld naar haren indudieve methode, die hal'
e gevolgtrekkingrammatischen bouw , en men gaf daaraan gen opmaaktuitnaauwkeurige en zorgvuldige

dennaam vanmorplbologiseheàllddi/lccfie.Deze waarnemin:en en iedervoorkomend vraagstuk
omvat drie soorten, de éénlettergrepige, de in al zjne bjzonderheden ontleedt.W egens
zamenkoppelings-en de verbuigingstalen.Die

deze exade methode heeftm en haar niet ten

der eerste doprf(isplérende),zooalshetChi- onregte metde natuurkundige wetenschappen

neesch,bevatten slechts éénlettergrepige,on- vergeleken; doeh het is verkeerd. haar tot
veranderljke wortels, die we1 is waarmet deze te rekenen, daar haar onderwerp, de
elkanderverbonden kuunenworden,om hunne taal,als een gewrochtvan 'smenschen w erkonderlinge betrekking aan te duiden, maar zaamheid,haareeneplaatsaanwjstonderde
in den regelhunnezelfstandigheid handhaven. geschiedkundigewetenschappen,waarmedezj
Het onderwerp en voorweq en inhetalge- van ouds op hetnaauwstverbonden was.Het
m een de deelen van den volzln w orden slechts meesti
szjvermaagschaytmetdeletterkunde
door hunneplaats onderscheiden.Zamenkoppe- (phil
ologie).Voorde phllosophie en psychoIïsvçdfglel (agglutinérende)zjn zoodanige,die logie iswjdersde vraag naarde betrekking
een gedeelte harer wortels, ter aanduiding tusschen de rede en de taal,voor de ethnoder onderlinge betrekking, regelmatig bj logie de genealogische klassifcatie der talen
andere voegen en tevens eerstgenoemde ver- van groot belang.Intusschen bestaat er 00k
anderen,terwjlde hoofdwortel,die hetbe- verband tusschen de taalstudie en de natuur-

grip van het woord aanwjst, onveranderd
bljft.Een onderdeelvan dezetalrjke klasse
vormen de inll
jvende talenj welke, zooals
bjv. de Amerikaansche,alle afhankeljkeof
minder gewigtige deelen van den volzin a1s

uitgangen bj den hoofdwortel voegen.T0t
de verbuigin.vtalen eindeljk behooren die,
w elk ill zamenstellingen zoowelden eersten
a1s den tw eeden en volgende wortels veranderen kunnen, om verschillende betrekkingen
of omstandigheden aan te duiden. Totdeze
morphologische klasse, tevens de hoogste,
rekentmen den Indo-Germaanschen en Semitischen taalstam. Het morphologisch verschil

kan men ook door teekensaanwjzen door de
onveranderljkewortelsmetgrooteendeveranderljke metkleine letters te sehrjven.De

woorden der éénlettergrepige klasse kunnen
dan slechts den vorm A ,AB ,BA ,ABC enz.
aannemen,- de klasse der zamenkoppelingstalen daarenboven 00k den vorm Ab,Ac,bA
enz,- en die der verbuigingstalendevormen
ab,ba,abc enz.Intusschen vindt men in de
éénlettergrepige talen reeds voorbeelden van
zamenkoppeling en zelfs van verbuiging,z00datlaatstgem elde verdeeling geene aanspraak

kunde door de klankleer,welkeeene nu uwkeurige waarneming eischtderphysiologische
en physische voorwaarden, onder welke de
taalklanken ontstaan.
De verdeeling der taalkundige wetenschap
berustop de hoofdbestanddeelen der taal.De
klankleer houdt zich bezig met de klanken,
hunne rangschikking, den overgang van den
eenen klank tot den anderen gedurende de

ontwikkeling der taal,hetverdwjnen van

bestaande en het ontstaan van nieuwe klanken. Eene naauwkeurige waarneming der
klanken, als de elementen, waaruit de taal
iszamengesteld,vormtden hechten grondslag
derm oderne taalBtudie.De woordnorming vestigt heto0g op de zamenvoeging van wortels
en van andere grammaticale elem enten tot
stam men en op de aieiding of de etym ologie
der w oorden. D e verbnigingslec bepaalt zic,h

bjdeverbuiging envervoeging,datisbj de

toevoeging van grammaticale elementen t0t
de stamm enj waardoor deze den vorm van
zelfstandige naam woorden ofvan werkwoor-

den verkrjgen.De syntaœisbeschouwtdezam envoeging der woorden t0t volzinnen,alsmededeninvloedder volzinnen op hetgebruik

kan maken op volkomene juistheid.Doch der afzonderljke woorden.Deze verdeeling
00k andere morphologische rangschikkingen

der taalkunde heeft intusschen alleen plaats

ljden aan hetzelfde gebrekj zoodatmen b0- bj de meest ontwikkelde talen, bj welke
vengenoemde klassiicatie der talen volgens tevens de vergeljkende en historische taalharen grammatiBchen bouw zoowel wegens studie de beste vruchten hebben gedragen.
hare eenvoudigheid en duideljkheid a1s we- Inzonderheid heeft de klankleeren met hare
gens hare overeenkomst met de geschied- hul
p ook de lqer der woordvorming en die
kundige ontwikkeling der taalnog altjd voor der woordaqeidlng? te voren hetgebied der
de beste houdt.Hoogst waarschjnljk toch avontuurljkstegisslngen,opIndo-Germaansch
hebben ook de verbulgingstalen,zooalsbjv. gebied groote vorderingen gem aakt, welke
de Indo-Germu nsche,en dezamenkoppelings- voorts een gunstigen invlned hebben op de

œ en, zooals bjv.Qe Oeral-Altaïsche,Mn- letterkunde en op de geschiedenis.

TAAL- TABAK.
Ilet aanleeren eener taalj het zich toeëigenen der kunstom haarzonderfoutenteschrjven en te spreken: wordt bevorderd door de
spraakkunst. Daann worden de verschillende

drie planten,nameljk in ;g.1van deeerste,
en wel in a een gedeelte van de bloempluim ,
in b van een blad,beideop l/adedernatuurljke grootte, in c van eene overlangsd00rgesnedene bloem in natuurljke qrootte,in d
van een doorgesneden vruchtbeglnsel op het
dubbeledernatuurljke grootte,in evan een
zaadje en in fvan een doorgesneden zaadje,
beideophet4o-voudigedernatuurljkegrootte.

soorten van woorden (de zelfstandigeen bjvoegeljke naamwoorden, de werkwoorden
enz.),o0k deelenderredegenaamd,regelmatig
behandeld metaanwjzing van harevormveranderingen (verbuigingen en vervoegingen),
terwjleindeljk in de woordvoeging devorming der volzinnen wordt aangewezen. De
eigenaardigewjze,waaropiemandineenetaal
zjne denkbeelden uitdrukt? vormt den stl
jl
(ziealdaar).
Tabak (Nic0tiana Tourn.
j is
de naam vaneen
plantengeslacht
uitdefamilieder
Solaneën.Hetbehoortte huis in
de keerkringslanden van Amerika en omvat
m eerendeels kle-

s
tenrel, verstroolde, gave,
g
aafrandije bladeren, elndstandige bloemtrossen of pluimen,
treehter-ofschotelvorm ige bloem en en droogey
tweehokkige,
door den over-

bljvenden kelk

omgeven zaaddoozen met een
grootaantalkleine zaden.Degew one Virginia-

f/cktN.tabacum
L.
)is1-2Ned.

Voorts zietmen in fg.2 eene afbeeldlng van
Tabacum macrophyllum en in ;g.3 van Nieotiana rustica.
De tabak groeit in den regel n0g in die

streken,waar de1I
wintertarwedein
heteerste
rdedeel der
maand Augustus
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Fig.1.Tabac'um cttdnttcfugzt.

worden verbouwd tusschen
15 en 350. De
beste gronden

voor tabak zjn

kalkgronden of
zoodanige,welke
uit een mengsel
van mergel,klei
en zandbestaan,

zoodat zj veel

humus bevatten

en warm zjn.

bak,mitshjzeer
warmgelegenzj.

tà

b

wjnstok,en de
ijnste soorten

O0k een vrlzchtbare,kalkachtige
mergelgronë is
geschiktvoorta-

6

l.

l

tabak vereischt
echter het klimaat van 'den

Naar het zuidoosten gekeerde
heuvelhellingen

zjn zeer aante-

bevelen.Aan den
tabak laat m en
klaver, luzerne

el hoog, met klieren bezet,behaard,kleve- ofietsdergeljks voorafgaan;hj kan daarop
rig, met zittende, langwerpig-lancetvorm ige, gedurende twee of meer achtereenvolgende
toegespitste bladeren, waarin de zj-nerven Jaren geteeld worden,en levert zelfs in het
onder scherpe hoeken van de m iddelnerfuit- tweede en derde Jaareeneënere soort dan
gaan en meteeneuitgespreidepluim vanlicht- in het eerste. De tabak is eene kaliplant
roode, buisvormige bloem en. De M aryland- en onttrekt aan den bodem aanm:rkeljke
tabak (N.tabacum macrophyllum Dutl.4 on- hoeveelheden kali, maar heeft van chloorderscheidt zich van de voorgaande soortdoor verbindingen veel te ljden.Voor rooktabak
breedere,stompe,stengelom vattende,zittende en dekbladen w erkt de bemesting van den
bladeren,wierzjnerven nagenoegregthoekig grond of het onderploegen van klaver met
van de middennerfuitgaan, alsmede door de het opbrengen van stalmest in den herfst
meer gedrongene bloeiwjze;deze plantwordt het gunstigst, gevolgd doo' diepploegen in
21/aNed.elhoog.Deboerentabak(N.rusticaL.4 den naherfst. Op een zandigen bodem is het
wordt 60- 120 Ned.duim hoog, is met klie- opbrengen van sljk zeeraan te bevelen.Het
ren en korte haren bezet en kleverig,heeft land m oetvoortsbew erktwordenm etdezelfde
een min of meer vertakten stengel, ovale, zorg, die m0n aan den tuinbouw besteedt.
boven zittende en onder gesteelde, geribde Men zaaitin Maart,besproeitmetjver,bebladeren en groenachtig gele bloemen met veiligt de planten met eene stroobedekking
kortebuizen,t0tpluimen vereenigd.W j ge- tegen vorst,duntdeplantenzoodradevrucht-

ven hierbj de afbeeldingen van genoemde bûomen bloejen,verpootdekrachtigsteplant-

TABAK.

486

Jes 21/,-5 N6d. duim van elkaar op tuin- hangt ze metde bladeren in de droogschuur.
bedden,beveiligtze û0k hiermetstroo tegen De opbrengBt beweegtzich tussehen 900- 2000
de nachtvorst en brengtze in het begin van Ned.pond en meer op het Ned.bunder.BeJunj met6 of7 bladerenop denakk6r.Men handelt men voort: de uitloopers van den
plaatst ze met tusschenruimten van 60 Ned. stam opdergeljkewjzea1sdeneerstenoûgst,
duim en behoudt daarenboven telkens na dan leveren deze 00k n0g eene zekere hoe@*on een pad. Als de planten aan het veelheid tabak,maar van veelgeringerdeugd.
twee rg
groejen zjn,begint men methetscholelen De gedroogde bladeren bindt men voorts in
en aanaarden. Zoodra de bloempluim zich bossen en onderwerpt ze aan eene gisting,
ontwikkelt,wordt'deze weggesneden of,z00- doorzeop langehoopen tevljen terbreedte
a1s men het noemt,de plantgetopt,zoodat en hoogt
e van 11/4de t0t11/aNed.el.Heeft
er 8- 10 bladeren overbljven.Laterverwj- zich daarin eene voldoende warmte ontwikdertmen 00k de zjlnten derblad-oksels.Bj keld, 4an zet men de hoopen 0m,zoodat de
het eerste scholelen graaft men telkens na
de vierde plantgaten,waarin metwater ver1) dunde en met guano vermengde ier wordt
h
gegnten. In plM ts daarvan kan men o0k in
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Fig.Q.Tabaœm macrophyllum.
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het voorlaar bemesten, maar ier geeft een
ijner blad.W anneer de tabak omstreeks3
Fig.3.Nécotiana r'
tufïcl.
maanden op het land heeftgestaan, zjn de
k
bladeren rjp;.zj worden dof,geelgevlekt binnenste bossen aan de buitenzjde komen

en.kleverig en erlangen een doordringenden
geur. In dien toestand oogst men eerstden

te liggen. Dit wordt herhaald totdatde bladeren geheelenalversehrompeld zjn eneene
voordekbladenjdaarna den voorde pjp be- min of meer donkerbruine kleur hebben verstemden tabak,- dezen laatsten eerst,wan- kregen. Daarna worden de broeihoopen afgeneer de randen der bladeren beginnen om te broken en de vochtige bossen ofbundels op

krullen.Bj het oogsten neemtmen eerstde droogbanken geplaatst.Vervolqenswordende
onderstebladeren (zandgoed)weg,daarnade bladeren,voordekbladenvanslqarenbestemd,
volgende (aardgoed)en eindeljk debovenste gestreken;datiszj worden geëflbnd en nerf
(bestgoed).Bj goed wederkniktmendebla- op nerf gelegd en na de opstapeling van

deren en haalt ze den volgenden dag weg.
Daarna droogt men ze weken of maanden
lang in luchtige schuren. Intusschen is de
behandeling der tabaksplant in verschillende

ongeveer 16 bladeren onder eene plank geperst, De flnere soorten worden 00k we1

ontdaan van de middennerf door hrt blad
langs deze weg te Bcheuren en alzoo ln twee

landen zeer verschillend; in Amerika bjv. helften te verdeelen. De nerven dienen tot

haalt men de geheele planten van den akker, bereiding van snuif of 0ok van eene goednadat men ze eenige dagen te voren zoo ver koope soort van tabak,Ja,zelfs totvulsel
aangesnuen heeft,datzj omvallen,en men van sigaren.

TABAK.
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De soorten van tabak,welkein den handel daarin tevens eene groote hoeveelhei
d phoBvoorkomen,ontleenen doorgaans haar naam phorzuur en magnesla aapwezig is.Hetstik-

aan'het land,waar zj groejen.Debelang- stofgehalte bedraagt 41/:0/0. De bases zjn
rjkste zjn devolgende:Z%id-Amerikaansehe grootendeels met organische zuren verbonden

f/lk, zooals varinas uit de provinciën Va- en de brandbu rheid van den tabak isafhanrinas, Merida, Margarita enz. der republiek keljk van het bedrag van organische kaliVenezuéla; hj komt in canassars (manden zouten. Slecht brandende tabak levert asch
van gevlochten riet(canastral)indenhandel, met veelkaliumsulfaat.en chloorkalium ,maar

is zeer zacht,heefteen fljn,teêr,kastanje- vrj van kaliumcarbonaat. Een gronten inbruin blad en levertden àjnsten rooktabak, vloed op de brandbaarheid van den tabak
voorts Orinoco-canassar, Cumana-tabak,
Braziliaansche tabak)Paraguay-enColumbiatabak en Mexieaansche tabak ,- West-lndidcFzetabak,zooals de Cuba-ofHavana-tabak;
de Havana-tabak wordt voor de beste soort
-

gehouden, terwjlzjne uitgezochtebladeren

den naam van pcabanos''dragen;deze tabak
wordt meestendeels dââr ter plaatse tot het
maken van sigaren gebruikt, maar 0ok we1
in bundels of ceroenen naar Europa V0rZO11den.De Cuba-tabak isop verschillendePlaatsen van dat eiland gegroeid,nadertin deugd
t0t de Havana-tabak en dientdesgeljksvoor
het grootste deelt0t vervaardiging van sigaren, - voorts de Domingo- en Portoricotabak, welke laatste een uitstekenden rooktabak levert - Noord-Amrikaansehe tabak,

heeft voorts het gehalte aan saljeterzuur,
hetwelk in de middennerf60/0en ln de0verigenerven 20/0bedragen kan.Hetwerkzame
bestanddeel der tabaksbladeren is de nootine
(ziealdaar),welkemen in verschilleûdehoeveelheden in hettabaksblad aantreftjterwjl
haar gehalte niets sch/nt af te doen t:tde
deugdeljkheid van den tabak.Het grootgte
gehaltevindtmen gewoonljk indegerlngere
soorten!hoewel het0ok afhankeljk iBvan
de berelding derbladeren.Goede!luehtdrooge
tabak bevat 1,5 t0t 2,60/0 nicotlne,maarer
zjn 0ok opgaven,waarin wj vermeld vin-

den, dat van nerven beroofde bladeren, 3
tot6,J
:azel
fsmeerdan 8oponicotinebevatten.
Voort: vindt men in den tabak nicotianine,
appel- en citroenzuur,hars,g0m jeiwit enz.
zooalsMaqland-tabak (devadervan denbe- Drooge,gegiste bladeren bevatten a1sgistingBkenden baal-tabak), Virginia-,Kentucky-en produden ammoniak, trimethylamine en ferFlorida-tabak, benevens pseedleaf''t dat in ment-oliën.Bj h
.etrooken zouden zieh voorts
Pennsylvanië,ConnedicutenOhiouitzaadvan ui
t
d
e
c
e
l
l
u
l
o
s
e
,de 40m,heteiwitenz.kwaCuba-tabak gewonnen wordt? - Aziatlsclte ljkriekendezel
fstandlshedenontwikkelen,z0:
fcllk, zooals de Manila-en de Java-tabak, men de middennerfnletverwjderde en t
bor
die meestalin sigaren wordt om gezet,- en gisting enz. de minder aangename zelfgtanbl
ader
en
ni
e
t
ui
t
de
n
Weg
eindeljk Europésche tabak.Frankrjk levert diqheden der
in 18 deyartemententabak,dietothetmaken rulmde. De ferment-qliën,welkebj dezeg0van snulf en 0ok tot rooktabak dient;het legenheid ontstaan, dragen niet weinig bP
**
ontvangt voorts veel tabak uit Algérië,Ha- tot den geur van den tabak.Bj het wegvana en Noord-Amerika.ln deOostenrjksch- sm eulen der bladeren ontstaan amm oniak,
Hongaarsche monarchiewordttabak verbouwd vlugtige bases, empyreumatische Btofen,

in Tyrol,Galidë,doch voorglin Hongarje blaat
lwzuur,zwavelwaterstof,vlugtigezuren,

op den linker oever van de Theisz.De H0n- kooloxyde, koolzuur enz.De nicotlne wordt
gaarsche tabak is dun, zacht en geel van volkomen ontleed;intusschen gaat de nicntiblad en wordt zoowelvoor de pjp alst0t anine in den tabaksrook övvr en de eigenhet vervaardigen van sigaren en van snuif- aardige w erking van dezen m oet men zoow el
tabak gebezigd. In ons Vaderland bestaat aan deze toeschrjven als aan de baseB (pyritabaksbouw in de provinciën Utrecht en Gel- di
ne, picoline, lutidine, eollidine enz.
) en
derland,en de Amerifoortsche wordt er voor het kooloxyde. De bladeren,welke naar gede beste gehouden.In Duitschland bloeitde lang van afkomst,klimaat,bodem en behantabakscultuur in de Pfalz,waar de opbrengst deling aanmakeljk onderling versehillen,
hoofdzakeljk verzonden wordtnaar sigaren- woxden voor den handel gesorteerd en vopr
fabrieken in Bremenj Hambûrg, Nederland het gebruik op eene doelmatige wjze veren elders. In Engeland verbouwt men geen mengd; geringere soorten verbetertmen door
tabak doeh de Turksche tabak nadertdoor ze Jaren lang bj eene Eaauwe gisting te behet klim aat des lands en door eene zorgvul- waren;somtjdsworden zj metwaterjkalkdige behandeling t0t de deugd der Havana- water,ammoniak,asch,ofmetwater,waarin
soorten.OveralverbouwtmeninTurkjetabakj zoutzuur is opgelost, uitgeloogd of op vermaar de beste soortin Macedonië,in de al- waxmde jzeren platen geroost.Veelalonderdaar gelegen rivierdalen.Devandâârafkom- werpt men den tabak aan eene gisting,t0t
stigeijnesoortenzjn inlange)dtmnedraden welk einde men hem besproeitmet eene 0pgesnedentgoudkleurig,geurig en droog.O0k lossing VPJ
n stroop of met vruchtennat,of
in Roemellé heeft men tabaksbouw , en de o0k met natte gist,met eene wjnst
een-of
Syrische soorten zjn donkerbruin van kleur. eene zout-oploBslng enz., om hem daarna in
Tabaksbladeren hebben een narcotischen vaten te persen.Hetgi
stingsverloo? eindigt,
geur en een walgeljken,bitteren smaak.Zj wanneer men de bladeren uitspreldt in de
l
ucht
of
roos
t
,
waar
na
me
n zebesprenkeltmet
bevatten 16-Q7O/o anorganische stoFen,die

voor 1/4de tot 1/c uit kalk en we1 eensten een geurig vocht,waarbj men we1eenssalbedrage van 30Oyo uit kali bestaan,terwjl petervoegtterbevordering derbrandb%rheid.
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Osarooktabak te zaaken,&vorden de op v00r- deeligen invloed te hebben.Een aanhoudend
sehreven wjze bereide bladeren gesorteerd,
Van nerven gezuiverd of tusschen rollen geëFend en daarna gesausd.De saus,hoof
dzakeljk bestaande ultstroop,zouten en specerjenj wordt in verschillende fabrieken op
verschillende wjzen toebereid.Nadatde bladeren er mede besprooid of er ingedompeld

sterk rooken daarentegen belemmertde spjsvertering, vermindert den etenstrek, is 00rzaak van eene gestadige ontsteking van het
sljmvliesvan de keel en o0k we1 van het
strottenhoofd en geeft in beslotene ruimten

aanleidingt0tehronischeooy-ontstekking.Het

onzindeljke snuiven, dat ln onzen tjd gezjnjworden zj gekleurd,alseentouw ineen lukkig nagenoeg verdwenen is, schaadtden
gedraaid en vervolgens gedroogd of geroost. reuk en den smaak en doetdesgeljkschroOmtrent sigaren raadplege men het artikel nische keelontsteking ontstaan.Hoogstnadeeonder dat woord.k
%nuf wordt voornameljk 1ig - dit wordt vooral in Noord-Amerika
vervaardigd van Virginia-en van Amersfoort- beweerd - is het kaauwen van tabak ofhet
schen tabak,- voortsvan tabak uit Polen, pruimen; dit laatste brengt niet alleen de

Hongarje en de Pfalz. De bladeren worden
daartoe gesorteerd,van nerven bevrjd, gesausd en aan eene gisting onderworpen. In
het algemeen is hierbj het gebruiken van
bjtmiddelen en sausen eene zaak van het

spjsvertering in de war,maarheefto0k een

noodlottigen invloed op de geestvermogens.
In het algemeen is het gebruik van tabak,

voorhen,dieden volwassen leeftjd n0g niet

bereikt hebben, ten sterkste af te raden.hoogste belangj en de grondstofwordt daar- Om een overzigttegeven vandetabakscultuur
doo1' en door de gisting veel meerveranderd in Europa,zullen wj achterdeverschillende

dan bj het maken van rooktabak. Na de
gisting worden de bladeren öffjngegneden,
gestampt, gemalen en gezift,öfeerst in carotten gebonden.Deze laatste zjn rollen ter
lengte van 30 Ned.duim ,welke aan de uiteinden dunneruitloopen enmetbindgaren zjn
omwoeld;men laatdezegeruimen tjd liggen
enverkrjgtdaardooreeneeigenaardigenagisting,welke niet weinig totverbetering van
de snuif bjdraagt. Om het omslagtlg en
tjdroovend werk,aanhetmakenvan carotten
verbonden,te vermjden,perst men debladeren o0k wel in kisten, om ze daarin te
laten gisten.T0t hetflnmaken dercarotten
dient de rappeermachine,en deze leverteen
grof poeder, rappê geriaamd.Voorts bezigt
men stampers en stampmolens en eindeljk
snuifmolens,die a1skorenmolenszjn ingerigt
en de flne,meelvormige snuif geven.Prgdmtabak wordtgewoonljk bereid van denzwaarsten Virginia-tabak,,dien men laat gisten,
m et verschillende sausen behandelt en t0t
rollen spintter dikte van een vinger.
De werking #van onbereide tabaksbladeren

is afhankeljk van hun nicotinegehalte;eene

groote gift veroorzaakt den dood onderstuiptrekkingen; ook eene groote dosis brengt
dien zeer spoedig te w eeg zonderstuiptrek-

kingen,bjeeneongemeeneslapheidderspieren
enbjbewegingloosheid.Indebereidetabaksbladeren is het nicotinebedrag veelal aanmerkeljk verminderd,enbj hetrookenheeft
de nicotine nagenoeg geen invloed.De eerste

rjken,waarzjbestaat,hetaantalNederlandsche bunders vermelden, dat zj er in beslag
neemt en daarachtertusschenhaakjeshetaanta1centenaars tabak plaatsen,dat er deoogst
vaniederbundergemiddeldoplevert,nameljk:
België1693(26,
02),Duitschland30500(35,
04),
Frankrjk 14858(25,72),Nederland1759(48),
Oostenrjk 5128 (19,52), Hongarje 52118
(13,68)jZwitserland 500 (40),Zqeden 2000
(15) en Serbië 1409 (14),terwjlln deVereenigde Staten 194280 Ned. bunders mettabak zjn beplant,die ieder gemiddeld 17,50
centenaarsopleveren.Het verbruik van tabak
bedraagt per hoofd (in Ned.ponden)in Engeland 0,5,in Frankrjk 0,5,in Oostenrjk
1,4, in Duitsehland 1,5, in Noord-Amerika

1
,5,in Belçië 2,4,in Cuba 1,1,in Rusland
0,5,in Italie 0,75 en in Nederland 2,8.
Sedert hoelang m en reeds in China de
Nicotiana ehinensis I'isa . gerookt heeft, is
niet met zekerheid te bepalen. In Europa
kwam en de eerste berigten omtrentden tabak
door Columbn . D eze had gezien, dat de
inboorlingen van Guanahani tabaksbladeren
in een m aïsblad rolden en daarna rookten.
Fra Romano Pane, door Columbws op Haïti
achtergelaten, deed e'enige mededeelingen
omtrent de tabaksplant aan Petrus A JrJI j

en door bemiddeling van dezen werd zj in

1511 overgebragt naarEuropa.De bewoners
van datelland rookten zamengerolde tabaks-

bladeren of sneden deze fl
jn en rookten ze
daarna uit buizen of pjpen.Men zegt dat

poginken om tabak te rooken hebben in den deze, volgens anderen de maïs-sigaren, den
regel walging, misseljkheid, beklemdheid, naam droegen van tabaeos.In 1525 gaf Gonkoud zweet,trilling der ledematen,duizeling

zalo Hernandez de OriJ#py Fcltg.
v,stadhou-

en neiging t0t onmagt,ja somtjds braking der van St.Domingo,eene naauwkeurige be-

en buikloop ten gevolge. W ie zich aan het
rooken van tabak gewend heeft, ondervindt

sc
d
hrjving vandieplant.Laterwerdzt
jdoor
en Spaanschen artsenkruidkundigeN%eolaas

daarbj eene aangename opwekking, eene A pzlle#e.
: in een boek overW est-lndië(1571)

streelende gewaarwording,waardoordewerk- a1
s eene geneeskrachtige ylant aanbevolen.
zaamheid derspjsvertering bevorderd wordt. Jean N icof,Fransch gezantln Portugal,zond
Tabakrookers kunnen beterdan anderen den in 1560tabakszaadnaarParjs,enLinnaeusbehonger verduren, en in het algemeen be- stem pelde hetgeheelegeslachtmetdiensnaam .
schouwt men het rooken a1s een htllpmiddel Nietlang daarna ontving 0ok Konrad Geszner

tot bevordering der matigheid. Ook schjnt middeljkerwjze van Occo te Augsburg dit
een matig gebruik van het rooken geen na- gewasen herkendehetdoorhettevergeljken

TABAK- TABASCO.
met eene afbeelding, door àretius te Bern
vervaardigd, waarna Geszner bet publiek opmerkzaam maakteopdegeneeskrachtigeeigenschappen van den tabak. De gewoonte van
tabakrnoken werd door Spaansehe matrozen
en Engelsche kolonisten naar Europa 0V0rgebragt, en wel door eerstgenoemden reeds in
het m idden der 16de eeuw naar Spanje en
W est-lndië, en door laatstgemelden in 1586
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uitkorte aarden'pjpen;- zelfsmoesten zj,
die niet rookten,toch de pjy in den mond
nemen.Voorts werd Duckstelner bier opgedischt, en ill een zjvertrek stond de koude
keuken gereed. De bezigheden bepaalden er
zich t0t hetlezen van couranten,het maken
Van opmerkingen over de staatkunde en de

krjgsverrigtingen en het bespreken van het
nieuws van den dag 00k werden erweleens

uitVirginia naar Ençeland.Hettabakrooken en soms niet zeer fjne grappen verkocht,
was in Noord-Amerlka sinds onheugeljke terwjl er gelegenheid wasvoorhetschaak-

tjden in zwang,en toen Ralei
qlt Vlrginia en damspel.De invloed,dien in deze avondontdekte, was de tabakscultuur eralgemeen bjeenkomsten,vooralde doorOostenrjk 0mverspreid.In 1622 bragten Engelsche en Nederlandsche soldaten het tabakrooken over
naar de R*
J*11- en M ainstreek,vanwaarhet
I
zieh eerlangoverandere gewestenvan Duitschland uitbreidde.JanobI,koningvanEngeland,
legde op den tabakshandeleene zware belasting. In 1626 werd de tabak, voor 'teerst
in Europa, in Nederland verbouwd,ietslater

in Engeland, in 1676 in Brandenburg en in
1697 ln de Pfalz. In Frankrjk voerde men

gekochte leden op den Koning hadden,die

er op vertrouweljke wjze enzondereenigen
argwaan zjne gevoelens en plannen mededeelde, is zelfs voor de geschiedenis van

Pruissen hoogytmerkwaardig.
Tabakspupen,ziePl
jpenbakkerq.
Tabago of Tobago: een Britsch W estIndisch eiland,isnaTrlnidadhetzuideljkste
derKleineAntillen,5,65 E)geogr.mjlgroot
en telt ruim 17000 inwoners, meestal vrje
en t0t het Christendom behoorende Kleurlingen en Negers.Er zjn onderscheidene t0t
havensgeschikte baajen,alsmedeheuvelster

in 1674 het monopolie in,hdwelk in 1789
voor 32 millioen livres aan de rFerme generale''verpacht werd. Daarmede was eene beperking van den aanbouw t0tde departemen- hoogte van 650 Ned.el, die met vrachtbare
ten L0t en Lot et Garonne verbonden.Zj dalen afwisselen. T0t de voortbrengselen bewerd in 1790 opgeheven,maarin 1811her- hooren er inzondexheid suiker rum en ko-

steld.In Oostenrjk dagteekenthetmonopolie kosnoten.Katoen,koëj en indlgo worden er
van 1670;zj werd verpachttot1783enkwam sedert geruimen tjd niet meer verbouwd.
daarna aan den Staat.In 1818omvattezjde Voorts groejen er allerleisoorten van Zuidgeheele mgnarchie met uitzondering van de Europésche vruehten en groenten.Een groot
Kroonlandenyen sedert1857 strekt zj zich gedeelte van den grond is ernog metboseh
o0k uit tot deze.Een deryeljk monopoli
e bedekt,en m en heeft ertevenseeneaanzienbestaat ook in Italië, Spanle en Portugal, ljkeveefokkerj.Men schaterdewaardevan

zoodat zj zich uitstrekt over 400/0 derbe- den jaarljkschen uitvoer op één millioen en
volking van ons werelddeel. In 0ns Vader- van den jaarljkschen invoer op 720000 gulland echter zjn tabak en sigaren, schoon den. Het eiland staat onder het Britsch beartikelen van weelde,diein Engeland 21/,:de stuur der W indwaxd-eilanden! en de hoofdgulden per hoofd der bevolking aan de schat- stad is Scarborough,op de zuldoostkust,met
kistopbrengen,geheelen alonbelast.Snuiven eenige vestingwerken, eene goede haven en
en pruimen zjnEuropéscheuitvindingen.Daar 1500 inwoners. Tabago werd in 1498 door
het in den beginne voor sommigen eene Columbws ontdekt. Later was het korten tjd
sthande, voor anderen een gew etensbezwaar eene bezi
ttinj derNederlanders en behoorde
was, openljk te rooken of, zooals men toen vervolgens bp afwisseling aan de Franschen
zeide!ptabak tedrinken'',ontstondeninFrank- en Engelschen,totdat het in 1803 voor goe;
rjk,In deeersteplaatsteParjs,rookloealen aan Engeland werd toegekend.De opheëng

(tabagies)voorde begunstigers van den tabak. der slavernj was erin 1830 aanvankeljk een
Tot aan 1848 was het rooken Op straatin gevoelige slag voor de welvaart der slavenonderscheidene landen van Europa verbûden. houders,doch deze heeft zich na dien tjd
Tabakseollegie (Het)isdenaam van edn geleideljk weder ontwikkeld.
avondgezelschap, dat koning Frledrich < ïITabanan, een der grootste rjken van

âelm I van Pruissen gewoon w as schier da- het eiland Bali, aldaar op de zuidkustgelegeljks te Potsdam ofteW usterhausenrondom gen,grenstin hetnoordenaanBoleling,inhet
zich tevereenigen;daartoebehoordendemeest oosten aan Banglien Mengoei,in het zuiden
vertrouwde vrienden van dien V orst zooals aanStraatBalieninhetwestenaanDjembrana.

Leopoldvon .
De.
:.
stzl,Grumbkow en Seekendorf, Er zjn uitgestrekte vlakten en de bodem is

voorts de ministers, stafoëcieren, geleerden vruchtbaar.De bevolking wordtergeschatop
en hooggeplaatste bezoekers.Deze kring be- 150000 t0t 200000 zielen.D e nitvoer bestaat
zorgde den Koning eene aangename ontspan- erin rjst,katoen,kleedjesen slaven,welke
ning, omdat hj aldaar zonderterughouding laatsten er in 't geheim verkochtwordenjen
zj-ne gevoelens k0n openbaren en tevens de invoer in opium en Chinésche waren.De
m eende, dat 0ok de overige leden van het hoofdplaats heet desgeljksTabanan.Aan de
gezelschap dit voorbeeld volgden. Niemand noordeljkegrenseindeljk heeftmen eenberg
m ogt opstaan, als de Koning binnenkw am , van dien naam , welke zich ter hoogte van
want hj beschouwde zieh aldaar als oëcier ruim 2000 Ned.elverheft.
en gew oon lid van den kring.M en rookte er
Tabasco,een Staat4errepubliek Mexieo,
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aan de Golfvan dezen naam'gelegen,teltop kunstenaars.Intusschen zjn zj weinig be557 D geogr.mjlomstreeks85000inwoners. vredigend voor hetgemoed dertoeschouwera.
De bodem is er in hetzuiden dooruitloopers
der Cordillera bergachtig en bereikt er eene
hoogte van 1000 Ned.e1,maarvoor't overige, inzonderheid aan de kust,veelalvlak.
De voornaamste rivier is er de Rio Tabasco
met de UtsumaBinta. Er heerscht een keer-

Immers de schilder- en beeldhouwkunBt zoeken leven te schenken aan de doode stof,en
de tableaux vivants,door welke schoone lig-

kringsklimaat,datmeerdan ergenselder:in

Taboe beteekent b!
jde Zuidzee-eilanders

chaamsgestalten 00k voorgesteld,h0eheerlj-k
o0k gerangschikt en gedrapeerd, vernederen
levende personen totlevenlooze vormen.

M exlco nadeelig is voor den Europeaan.De de heiligheid of onsehendbaarheid eenerzaak
grond is er in hetalgemeen zeervrnchtbaar, of eener yl
aats.Het taboe-bjgeloofhad er
maaralleen bebouwdin denabjheid derkust. inzonderheld voorheen grooten invloed. De

T0tdebelangrjkstevoortbrengselenbehooren Koning wastaboe en alwat hj aanraakte
er:suikerriet,cacao, ko@ ,piment,indigo, desgeljks.Depriestersspraken hettaboeuit
katoen,peper,vanille,tabak,maïs,maniok, overplaatsen,voorwerpen en spjzen,zoodat
bananen, uitmuntende Boorten van hout enz. niemand daarnaar voetofhand mogtuitstrekDe Europésche huisdieren bevinden er zich ken.Datbjgeloofis echternade invoering
gedeelteljk in eenwilden staat.Denjverheid van hetChristendom grootendeelsverdwenen.
bepaalt er zich t0t de ruwe bewerking van
Tabor is de naam van een boschrjken
rondstoFen,voorzooveelzj noodig isvoor berg in Palaestina.Hj ligt9 Ned.mjlvan
den uitvoer,doch erzjngeenefabrieken.De Nazareth.en zjn afgeknottekegelheefteene
inwonerszjngedeelteltjkEuropeanenenKleur- hoogte van 615 Ned.el. Op dezen verhefen
lingen,gedeelteljk Indianen.De evenzoo ge- zich een R. Katholiek en een Grieksch Kanoemde hoofdstad,aan de rivier van denzelf- tholiek klooster. Aldaar bragt Napoleon den
dennaam gelegen,heefteenevrjgoedehaven, 16den Apxil1799eenenederlaagt0eaandeTurQ kerken en 6000 inwoners.
ken. - Voorts is Tabor de naam der hoofdTabél noemt men gewoonljk eene be- stad van een Boheemsch distrid,dat np ruim
knopte zamenvoeging van denhinhoud eener 17 D geogr.mjl 75000 inwoners telt.Zj
wetenschapjuiteen bepaald oogpuntinafdee- ligt aan de Luschnitz, heeft een paar regtlingen gerangschikt. Zj dient veelal om een banken,een gymnasium ,eenelandbouwschool,
goed overzigt te geven van hetgeheelen het

eenige fabrieken,een drukken vee- en graan-

geheupen te gemoet te komen van dengene, handel en ruim 7000 inwoners.Op de markt

die zlch op zoodanige wetenschap wi1 toe- verheftzich sedert 1877 een bronzen gedenk-

leggen.In den laatsten tjd heeftmen vooral teeken van Ziskatterwjlaan deoostzjdede
veelwerk gemaaktvanntatistiekeföelldl(zie schilderachtige bouwvallen gelegen zjn van

onT
derRtaqotiek).

den burgt Kotnow. De stad werd in 1420

omvattend, in het land der Tapoeri in het
aloude H yrcanië,heeft veel weiland en eene

Hussieten,ontleend aan debovenvermelde ves-

aberlstan of Tabarotan,een gewestin door de Hussieten onderaanvoering vanZoka
hetnoorden van Perzië,het bergachtig zuid- gestichtey versterkt.
Taborleten is de naam eenerpartj der
oosteljk gedeelte der provinde Mazenderan

tiny Tabor.Zjonderscheiddenzichdoorhunne

aanzienljke veefokkerj,veel bossc,
hen met radlcale beyinselen op staatkundig en godseen overvloedvanw ild,onderscheidenekleine di
enstigqebled,dochwaren ookzelvenweder
rivieren en een aangenaam klimaat.Hetrjk in verschlllende secten verdeeld.A llen echter
der delfbtoFen levert er vooralzwavel.D ein- eerbiedigden zj de persoonljke gevoelens.
woners, gedeelteljk op vaste woonplaatsen welke de H . Schrift tot grondslag hadden,
gevestigd, gedeelteljk een zwervend leven alsm ede eene republikeinsche staatsregeling
leidend,beljden de Mohammedaansche gods- zonder eenig onderscheid van standen en van
dienst.
Tabernakel noemt men de tent,waarin

bezittingen. De overdrevene bedoelingen van

deze partj openbaarden zieh vooral in de

Adamieten en Picarden. De lagere adel,de
burgerj der steden en de meerderheid der
landbewoners voegde zich bj de Taborieten.
Hunne aanvoerderders Waren Noolaas TJ@
vaas, waarin zich de heilige hostie bevindt, Péstna (Huss) en Ziska en vervdlgens de
en de Methodisten bestempelen daarmede beideProeope's.In den strjd tegen hetDuithunne bedehuizen:
sche kruisleger legden zj een ongemeenen
Tableaux vlvants of levende beelden moed en volharding aan den dag;wasechter
noemt men de voorstelling van de gewrochten Letgevaarvoorbj,dan keerden zj dewapeder schilder-en beeldhouwkunstdoorleveroe nen van hunnen haat tegen de gematigden
personen.Men vermeldt,datzj eene uitvin- (Calixtjnen) en deden strooptogten in Bohe-

bj de Israëlieten tjdens hunneomzwerving
door de woestjn en 00k laterin Kanaân de
Ark des Verbond werd bewaard.De R.Katholieken geven dien naam aan degewjde

ding zjn van madamed6GdXI$:,nameljkdat men en de aangrenzende landen,totdat zj
deze opvoedster de kinderen van den hertog doordegematigdepartj in den slagbj Böhnan Oriex .v ten behoeve van hare kweeke- mlseh-Brod werden vernietigd (30 Mei 1434).
lingen dergeljke historische tafereelen be- Tachom eter (snelheidsmetqr)is de naam
dacht,diezj methulp van deschildersDalûd van een toestel t0t het meten der snelheid
en Inabq deed vertoonen.Dit geschiedt00k

van machines voor e1k oogenblik,w aarop ze

heden ten iage n0g Qikwjls, voûral door werkzaam zjn.Ditwerktuig berustop eene

TACHOMETER- TADAYIA.
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aanwjzinq dereentrifugaalkraeht.Uhlhornte kingen,welke hetIlûzleinBehe v01k verduren
G
revenbrolch bj Di
iyseldorfwasin 1817 de
der katoenspinnerj.In 1844 bedacht Daniël
er een V00r l
ocomotieven; bj dezen werkt

moest onder den achterdochtigen en Nvree4en
Tiberi'as (Annales L. 1- 6),van het door
vrouwen en vrjgelatenslaven bestuurdewanbeheer van Claudiun (L. 11- 12), van de

wjst. Dit instrument werd verbeterd door

verregaandedwingelandjvanNero(L.12-16)
en van de burgeroorlogen, die na den dood
van laatstgenoemde (69en 70)hetrjkteisterden (Historiae). Tlcifv.
s zelfis vervuldmet
bewondering van Rome's voormalige deugd
en grootheid;bj isderhalve in zjn harteen
republikein. Intusschen is hj er volkomen
van oveltuigd, dat het verbasterde en zedelooze Rome van zjn tjd nietmeergeschikt

eerste, die er een vervaardigde ten behoeve

een centrifugale slinger op gewigten en veeren en brengteene soort van uurwerk in beweging, dat den gang der locnmntief doox
middel van eene teekenstift op papier aanDato.In Engeland heeft Donkin hetuitstroom en Van kw ik t0t het raeten der snelheid

gebezigd. - Hydrotaehometers zjn werktuigen,die de snelheid van stroomende wateren
bepalen.

Taehygraphie,zie Dtenograpltie.

i
svoorderepubliek.Vandaardedroefgeestiye
en wel eens bittere toon,die zich ûveralln

Taehym eter (snelmeter)isde naam van
ften openbaart.Zjne taaliskort
een theodoliet,voorzien van afstandsmeteren zjne geschri
boussole en bestemd voor snelle opmetingen.
Men heeftervervaardigd,welkegeenerleiberekening vereischen,zooalsdetacheometervan
Kreutc en de tachygraphometer van W ayner
en T%ter.Deze methode van opmeting wordt
taa .jmft
riegeheeten.
Taeltus.Onderdezennaam vermeldenwj:
Publius Corldliv: Tâcltus, een beroemd

en krachtig en maakt daardoor een diepen
indruk. De eerste, maar n0g zeer onvolko-

mene uitgave dier geschriften verscheen te
Venetië ln 1470, en ds eerste, waaraan de

6 boeken der pAnnales'' waren toogevoegd,

was dievan leroaldnn (1515).Van delatere
uitgaven vermeldenwjdievan Bekk- (1831,

2 dln),die van Halm (3de druk,1874) en
die van Ni
pperdey (1871-1876).Ook heeft
RomeinschgeschiedschrjvertgeborenteRome men een pLexicon Taciteum'' van W#ffice
omstreeks het Jaar 54 na Chr.Hj klom er en een van Gerber en Grdef(1877).
op totdeaanzienljksteearambten,en wasa1s
M areus 0!x 41,
: Tâât%s, een Romeinsch
redenaar vermaard.Hj waB vermoedeljk in Keizer,geboren in Q00 naChr.Hj behoorde
in 79 quaestor,in 81 tribunusplebisofaedilis, volgenszjneverzekering t0tdenakomelingen
in 88praetor,voortswaarschjnljkçedurende van den bezoemden gpschiedschrjver en gaf
vier jaar stadhouder ener provincle buiten bevel, diens geschriften in alleboekerjen te
Rome bekleedde in 97 hetconsulschap,trad plaatsen en op koBten van den Stu t ieder
in 100 met den jongeren Pliniwsin een be- jaar tienmaal te dnen jfsöhrjven.Hj werd
langrjk regtsgeding weder als redenaarop, na den dood van Aurel%anws den 25sten Sepwjdde zich daarna uitsluitend aan zjnege- tember 275 tegen zjn wi1 door den Senaat
schiedkundige werkzaamheden, en overleed t0t Keizeruitgeroepen,en beantwoordde door
na 117.Zjn oudste reschriftis derDialogus wjsheid en zachtzinnigheid volkomen aan
de oratoribus''lwaarln hj de oorzaken van hetin hem gestelde vertrouwen.Voortsstreed
hetge
be
ha
ndel
t;
yes
rt
vr
ajlk de
ger
schr
we
ifl
ts,
pr
sl
ee
kcehntd
she
ge
idee
lte
ljk
t0
t htjvoorspoedig tegen de Alanen,maarwerd
dit
reeds na eene half
larige regéring te Tyana
:nsgekomen en waarschjnljk gmstreekshet in Klein-Azië door de bandelooze soldaten
Jaar 80 vervaardigd, wordt thans, in spjt omgebragt Op hem volgde zjn broeder Flovan de bedenkirgen dertwjfelaars,algemeen ian'
.s TJCSJI', die na drie m aanden een
aan Tèitu toegekend. Daarop volgden in dergeljk lot ondervond.
98 twee kleinere g-chriften nameljk:pvita
Tact afkomstig van Tactus(gevoel) is de
Agrieolae'' en zGermania (eigenltjk : rDe instinctmatige vaardigheid, waarmede men
origine, situ, moribus ac populis Germano- zich van zjn pligtweettekwjten.
rum''
)''; het eerste is eene levensbeschrjving
Tacunga ofLlacta-n-qa,de hoofdstadder
van Qnaeuu Jh11: A-qrieola,den schûonvader provincie Leon in de Zui4-Amerikaansche
van T'
lcsfl:, en het tweede een tafereelvan republiek Ecuador,ligtaan den voet van den
Germania (Duitschland) in die dagen. Zjne Cotopaxi ter hoogte van 2780 Ned.elboven
beide hoofdwerken echtt
lr zgn de pllistoriae'' den zeespiegel.beziteen colegio en eene busen de rAuuales''qhet eerste bevattein16boe- kruidfabriek,en telt 17000 inw oners.
ken de geschiedenis van 70- 95 na Chr.,en
Tadam a (Reinier W illem), een Nederhet tweede, later opgesteld,die van 14- 70 landsgeschiedkundige)geboren te Amsterdam
na Chr-,zoodatzj tezamen de geschiedenis den zosten November 1810) promoveerde te
vormden van hetkeizerrjk,van Tiberinsaf Leiden in de regten,werd advoeaat en prot0taan den doûd van Domitianus.Van beide cureur en vervolgen: kantonregter te Zutfen,
werken zjn echter slechtsgedeelten bewaard 1id van den gemeenteraad aldaarj alsmede
gebleven; van de pllistoriae''de eerzte vier van de ProvincialeStatenvanGelderland.Hj

boeken en een grdeelte van het vtlfde, - overleed den 24sten Mei 1860.Van zjne gevan de rAnnales''de eerste zes (althansna- schriften vermelden wj:pW illem ,graéfvan
genoeg)en de laatste zes,hoeweldezelaatsten Berg en zjne tjdgenooten enz.(1846)'',-

zich in een zeer gebrekkigen toestand bevin- )1De waarheid aangaande Ludolf van den
den. D e bew aard gebleven gedeelten ont- Berg enz.(1847)/',- pTjdrekenkundigregisvouwen een trefend tafereel van de verdruk- tervanal
leoorkonden,in hetBsedeljkarchief
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te Zutfen berustende(
1854)'',- srGeschiedenis komtdetaelovereen met37,799Ned.wiçt
les,
van het veengerieht en van hetlatere Duit- doch in hethandelsverkéermetvreemdellngen
sche Rjkskamergericht in hunnebetrekking heeft hj eene waarde van 32 en 39wigtjes.

t0tNederlaad(d00rdç LeidscheMaatschappj
Taf isde naam van eeneelene,ligte zjmet goud bekroondl'', en verschitlende den stof met enkeldraadsche schering en deropstellen in Nthof'.
n pBjdragen''. alsmede geljken of o0k we1twee ofdriedraadschen

eenige stukken ln de rKroniek''van hetH is- inslag.
torisch Genootschap.
Tafelbaai is de naam van eene groote
Tadem a (LaurensAlma),een uitstekend baai aan de zuidwestkust van het Kaapland.
Nederlandsch schilder, geboren te Dronrjp Zj ligt open en is derhalve ver van veilig.
in Friesland, is een leerling van Leys te Aan hare kustligt de Kaapstad,waarachter
Brussel, heeft zich gevestigd te Londen en zich ter hoogte van 1072 de Tafelberg met
schildert vooral tafereelen uit het leven der zjneplattekruin verheft.
oude Grieken, Romeinen en Egyptenaren.
Tafeldans. Met dezen naam bestempelt
Men ontwaart daarin niet slechts bewonde- men de draajende en tevensvoortgaandebe-

renswaardige archaeoloqische getrot
lwheid,
maar00k eene grootejmstheidvanteekening
en een voortrefeljk coloriet.Voortsworden
zjne portretten zeergeroemd.Van zjnestukken noemen wj: 9:De kamerdienaar van

weging, die zich bj eene tafel vertoont,

wanneer de daaromheen gezetene ofstaande
personen daarop hunne handen leggen en door
aanraking der pinken eene geslotene keten
vormen.Proeven van dien aard werden het
Sesostris''1- ::De wachtdertreurendenbjde eerstgedaan in Amerika envervolgensin1853

mummiën',

pDe wedstrjd der kinderen in Europa, waar zj algemeenen opgang
maakten.Daarmedeverbondmen detafelkloprEen huiseljk feest'', - l:Het atelier van Per#- waarbj de tafel door het tikken met

van Chlotildis'',- pEenRomeinsch Keizer''
,-

den beeldhouwer'',- pDe koopman in schil- een der pooten antwoord gaf op gestelde vraderjen''1- pEeneaudientiebj Agrippa''1- gen. Daar zulke antwoorden alleen door een

rHetmodelvandenbeeldhoawer'',- pW jn- verstandeljk wezen konden gegeven worden,

oopsfeestin hetoudeRome'',- rRomeinsche schreefm en een en andertoe aan den invloed
tuln'',- XNaden dans''- en rNero''.Hj is van geesten (zie k
%plritismnsj.In een stroom

lid van onderscheidene Académiën en Ge- van geschriften werden die verschjnselen
nootschappen 0.a.van de Royal Aeademy te toegekend aan eledridteit, magnetismus,
Londen,van de Koniygljke SchotscheAca- zenuw vloeistof en de werking van geesten,

démie,van de Académle teBerljnencorres- terwjlanderen daarin niets zagen dan mispondérend lid van D0n Fernando's Académie leiding en bedriegerj.Faraday toonde aan,
te Madrid,voorts riddervan hetLegioen van dat m0n daarbj alleen tedoen had metzelfEer, en behaalde vele medailles, zooals te

bedrog,daar de doorhem vervaardigdedyna-

Berljn enz. O0k werkt hj mede t0t het mometer bewees,datpersonen,diedehanden
illustréren van het prachtwerk: pllellas en op detafelleggen,eerlangonwillekeurigdaarop
beginnen te drukken,en datdeze drukking,
R0me''
, ts Stuttgart verschjnend.
Tadohni (Adamo), een beroemd beeld- zoodra zj in dezelfde rigting plaats heeft,de
houwer,geborenteBolognain1789,bezochtde tafel i
n beweging brengt.Dit isechterniet

schoolvoorbeeldendekunstaldaar,oefendezich in staat, de spirltisten van hetdoorhen aanvoortsteFerraraenteRomeenverkreegin1811 genom en stelselafte brengen,enhunnerondeen hoogleeraarsam bt te Bologna. Te Rom e reizende apostelen onthalen aan het einde

voltooide hj, om naar een door Canova uit- van hunne voorstellingen het yubliek op de
loofden prjs te dingen,binnen vier weken vertooning van zwevende en vllegende tafels.
het m odel
' in gipsvan den stervende A)'aœ, Zelfsin den laatsten tjd hebben in Engeland
waarna hj erwerkzaam wasonderdeleiding Crookes en W allaee zoeken te bewjzen,dat
va
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eën,echtgenoote leverde voor- de m edium s hetvermogen hebben,de zwaaren hj zelf overleed a1s tekrachtte verminderen.
professor aan de académie van San Luca te
Tafelronde , zie àrtl
tur.
Rome den 23:ten Februarj 1868.Van zjne Tam a is de naam , die in de Fransche
kunstgewrochten vermelden wj:rvenus en koloniën van W est-lndië gegeven wordt aan
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Tagal of Tegal, eene residentie t)p het
Msterhazy, - rDe Bacchante'' voor hetmuséum Borghese, - oDe schaking van Ganymedes'' voor den Keizer van Rusland,- en
het praalgraf van cardinaal Lante voor de
stad Bologna,alsm ede een grootaantalborstbeelden en het standbeeld van den heiligen
Franoisewn wgs Sales in de St.Pieterskerk te
Rome.
Téel,in het Chineesch liang ,is in China
een gew igt en eene geldsoort.De taelheet't
10 mace,deze 10 candarin en deze 10 cash,

eiland Java9 telt ongeveer 500000 zielen en
is verdeeld in de afdeelingen Tagal,Brebes
en Pam alang, wier hoofdplaatsen dezelfde

namen dragen.Zj grenst in het noorden aan

de Java-zee, i11 het oosten aan Pekalongan,

in hetzuiden aan Banloemaasen in hetwesten aan Banloemaas en Cheribon.Men heeft
erin hetzuideljkqedeelteeengebergte,waar
onderscheidene rivlertles ontspringen, en in
het zûiden den vuurspuwenden berg Gedeh of
Tagal. die zich ter hoogte van 2600 Ned.el

en men stelt 717- 720 taelsgeljk aan 1000 verheft. De voortbrengselen zjn er: rjst,
Spaansche ofMexicaansehe.dollars.Alsgewigt Turksch koren,tabak,koëj en veel.
vruch-
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ten. 00k vindtmen er een grootaantalbuf- let-componistvervaardigde hj 31stukken.-

fels.De hoofdplaatsTagaliseenklein stadje Zjne dochter M aria debuteerde in 1847 te
meteen weinigbeteekenend forteneeneopene Londen en vond ergroote toejuiching,was
reede,terwjldeaanslibbing derrivierTagal geruimen tjd verbonden aan hetKoninkljk
erdehaven ontoegankeljk maaktvoorgroote ballet te Berljn en trouwde in 1866 met
schepen.De Chinézen drjven ereen belang- vorst W '
indiselt
grötz.- Eenejongeredochterj
A'
ugqste genaam d, is sedert eene raeks van
rjken kusthandel.
Taganrog, eene havenstad in het Russische gouvernement Jekaterinoslaw ,op den
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noordoosteljken oevervan de Zee van Azof, rjkste der Sociëteits-eilandtmj bevindt zich
op eene landtong, 30 Ned.mjlten westen onderdebeschermheerschappj van Frankrjk
van den mond van de D0n gelegen,was 00rspronkeljk eene vesting,in 1698 door Peter
de Grootegesticht.Harevestingwerken werden
ingevolge den Vrede van 1711 gesloopt,m aar
in 1769 door Catkarina 11 hersteld.Begunstigd door hare ligging aan zee en in de na-

en bestaat uit twee door eene smalle landengte verbondene schiereilanden, Taiarapoe
en Porionoen, eene oppervlakte beslaande

van 19 1 geogr.mjl.Heteilandisomgeven

door een koraalrif, waarin zich onderscheidene Openingen bevinden; 00k heeftmen er

buurschap van graanrjkegewesten,alsmede eenige baajen met goede ankerplaatsen.De

bodem is er vulcanisch en verheft zich van
de kustaf naarhet xaidden in den Orohea of
Van Zui
d-Rusland. Zj telt thans ongeveer Tobreonoe ter hoogte van ruim 2100 Ned.el
50000 inwoners en heeft11 kerken,eene sy- Vele beken dalen er - hier en daar met
k
naqoge! een Grieksch klooster, een klein watervallen - van het gebergte en worden

aan den spoorTieg naar Charkow,verhiefzj
zich t0t eene der belangrjkste koopsteden

elzerljk paleis, waar Aleœander I in 1825 in den regentjdaanzienljkerivieren.Vanden
noemden Czaar,2 gymnasia (één voorjon- hetgeheele eiland dooreene lage landstrook
gens en één voormeisjes),een schouwburg omgeven,w aar de ingezetenen ln verstrooide

overleed, een gedenkteeken ter eere van ge- voet van het gebergte totaan hetstrand is
en eene beurs. De ruisae reede is ondiep en

woningen qevestigd zjn. Het klimaatisdat

gevaarljk Tvegens hare zandbanken.In 1874 der Sociëtelts-eilanden.Sedert 1864 doeteene
verscltenen er 961 zeilschepen en 1749 kust- Engelschemaatschappj eropdezuidkustdoor
vaarders,terwjl972 zeeschepen en2056kust- Chinésche arbeiders suiker, koëj en katoen

vaarders de stad verlieten. M en schat er de verbouwen.H etaantalinboorlingen,in de dawaarde van den uitvoer 0P 25 en die van genvan Cook(doch vermoedel
jkveeltehoog)
den invoer op 5 m illioen roebels. T0t de op 120000 geschat, is ten gevolge van burvoornaamstetlitvoer-artikelenbehooren:tarwe, gerooxlog en Et
uopésehe kolonisatie t0t 8000

boter,ljnzaad en talkj- en t0tdebelang- verminderd. Daarbj komen ongeveer 2000
rjksteinvoer-artikelen:vruchten?wjn,olieen Europeanen. Gemelde inboorlingen zjn meemetalen voorwerpen.De njverheid is er van rendeels Christenen en hebben scholenenkerveel belang.De stad werd den zzsten M ei ken; de Protestantsche zendelingen zjn er
1855 door de Engelsch-Franschevlpotgebom - thans door R. Katholieke verdrongen. D e
hoofdstad is Papeitiaan de noordwestkust.
baT
rdagl
eerqlam
enento
gedeelte
ljkverwûest.
(De), eene rivier ixl het
HeteilandTlAifiisin1606doorQwiros,een
Italiaansche gewest Venetië, ontspringt op Spaansch zeeman, ontdekt en met den naam
den berg San Mauro stroomt aanvankeljh van Sagittari@ bestempeld. De eerste naauwoostwaarts, wbj
endt
na
ar het zui- keurige berigten omtrent dat land zjn wj
Lati
zsi
a
cn
hadaaro
voorpkl
eine
den, wordt
schepen verschul
digd aan den Enyelschen zeekapitein
bevaarbaar en stortna een loop van 170Ned. Ramnët 'c tzlli:, die het m 1767 bezoeht en
mj1 zich uitin de AdriatfscheZee.Aan ha- den naam in dien van ,
'Sf.George's-eitand verren mond ligt de kleine havenplaats Porto anderde. In 1768 bragt B ougainlûlle er een
bezoek en noemde het, wegens de verredelTagliamrnto.
Taglionl is de naam eener familie van gaande zedeloosheid der vrouwen, Nourelle
verm aardë balletdansers en danseressen. D e Ot
d
/f/
zère. Voorts werd het zorgvuldig opgenoeerste van hen was I'ilippo Tc-çlioli,geboren men door Cook en Forster in 1769,en deze
te Milaan in 1777. Hj wasals balletmeester gaven aan de geheele groep den naam Van
werkzaam aan de schouwburgen te Stokholm , Sociëteits-ofGezelschaps-eilanden.Sedertdien

Casselen eindeljk inltalië,enmonteerdeer tjd is zj doorvele zeelieden (W ilson,rlrlonderscheidene balletten.- Zjne dochter bull, BellLngltauen, Dwperrey, Kotgebue,.& eM aria, geboren te Stokholm in 1804, was eh'
ey, Dumont d'Ukdlle enz.) bezocht en besedert 1827 werkzaam aan de Groote Opera schreven.De maatschappeljke toestand van
te Parjs en sedert1832teBerljn,maarverliet Tahiti onderging vooral door de komstvan
hettooneel,toen zjinhethuweljk trad met Engelsche zendelingen eene groote verandegraaf Gilbert de Foli/l.g, en begafzich naar
Italië.- Haar broeder Paolo, geboren den

ring.Dezewerden doorhetBritschezendelinggenootschap derwaarts gezonden en stapten
12den Januarij1808 te W eenen en sedert1829 er den Iden Maart 1797 aan wal.Pomare I
verbondenaandenschouwburgteBerljn,werd voerdeerindien tjdheerschagpjalsKoning.
erin 1849balletmeester en in1869balletdirec- Deze was den zendelingen nlet ongenegen,

teuren trad in het huweljk metdeuitste- maareerstzjnoyvolgerPomare11omhelsde
kende balletdanseres Amalia GJIdJ:r.A1s bal- in 1812 het Chnstendom. overalwerden de
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afgodsbeelden vernield 'vaarna er kerken en

doortusschenkomstvan Frankrjkh%rgezag.
kapellen verrezen. Veelwjverj en kinder- Taikoen of Slogoen is de naam van den
moord, te voren eene dageljksche zaak,na- regent in Japan, die er te voren a1s plaatsmen nu een einde; de kinderen gingen ter vervanger van den Keizeroptrad.Thansevenschool, en behalve eene in 1819 gebouwde we1i!diezwyardigheid afgeychaft.
hoûfdkerk telde men in 1822 op Tahitireeds
Talllandler (SaintRene
',eigenljk René
66 kerken en kapellen. DaarPomare11 bj Gaspard Erneste),een verdiensteljk Fransch

zjn overljden (30November1821)een zoon schrjver,geboren teParjsden 16âenDecemva
n slechts 1% jaar 0ud aehterliet,namen ber 1817, gtudeerde aldaar en te Heidelberg
de zendelingen ter bevordering der beschain de regten,alsmede in de wjsbegeerte en

ving zelven het bewind in handen,en toen fraaje letteren,werdin 1841hoogleeraaraan
in 1824 Pomare III als Koning werd erkend, de Faculté des lettreste Straatsburg,in 1843
verkreeg het eiland eene soortvan grondwet in de Fransche letterkunde te Montpellier,in
met eene volksvertegenwoordiging.Dejeug- 1843 aan de Sorbonne! in 1870 secretarisdige Koning stiert'echter reeds den llden generaalbjhetministérlevan Onderwjsjin
Januarj 1827,waarna zjne lGjarige zuster 1873 lid der Académie en is thans alsplaatsAémata onder den naam van Pomare r c/zizle vervangervan Saint-Mame G'irlg-diAlwerkzaam
den troon beklom.De werkzaamheid derEn- aan het Collége de France.Metgoed gevolg
gelsche zendelingen werd voorts belemmerd, heeft hj zjne krachten gewjd aan detaak,
tcen door tusschenkomst van den Belgischen zjne l
andqenooten bekend te maken metde
geschiedenls en de letterkundige voortbrengko
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Tahltigevestigd en velerleibetrekkingen met selen der Duitschers.Van zjne geschriften
de inboorlingen aangeknoopthad,R.Katho- noemen wj: rscotErigèneetla philosophie

liekezendelingen uitFrankrjk zichderwaarts seolastique (1843;2dedruk 1877)'',- rHisbegaven.De Koningin deed deze laatstenmet toirede lajenne Allemagne(1849)'',- pEtugeweld verdrjven,waardoordeFranscheRe- des sur larévolution en Allemagne (1853,2
géring zieh beleedigd achtte,zoodatzj ka- dlnl'' - pAllemagne et Russie (1856)',' pitein Dwpetit TApxl'd belastte met de taak, XHistoire etphilosophiereligieuse(1860)1, voldoening en tevens schadeloosstelling voor Ecrivains etpoétesmodernes (1861)/' - rLa
de verdreven zendelingen te vragen.DeK0ningin moest toegeven en de vestiging van
R. Katholieke priesters op Tahitivergunnen.
Op aandringen van Moerenl6owtverzochten in
1841 eenige hoofden des lands aan de Fran-

comtesse d'Albanl (1862),/ - rMaurice de
Saxe,étudehistorlque(1865)'',- r'
rcbèques
etMagyars (1869)''- yyllramesetromansde

la vie littéraire (1870)'',- pLe généralPhilippe de Ségur (1875)', - en oDix ans de
scheRegéring,debeschermheerschappj over l'histoire d'Allemagne(1875)''.Ookleverdehj
het eiland te willen aanvaarden. Reeds den onderscheidene vertalingenuithetHoogduitsch
lstenSeptemper1842verscheen DwpetitT/zpvcr.
g en vele opstellen in de :,ltevue des Deux
met de fregat pReine Blanche'' w6der vsör Mondes''.
Tahiti en zorgde door bedreigingen,dathet

Taine (Hippolyte Adolphe),een uitmunprotectoraat van Frankrjk werd erkend.Op tend Fransch letterkundige,geborendenzlstert
verzoek van den Engelschen consulP ritehard April 1828 te Vouziers (Ardennes), ontving
stevende nu de Britsche comm odore Toup Nï- zjne opleiding aan het Collège-Bourbon en
eholanmet de rvendidive''derwaartsen deed aan de Ecole normale te Parjs, studeerde

er de Fransehe vlag neêrhalen, en toen Dwzefïf Thonars in 1846 Pomare vervallen verklaarde van den troon, den consulPritchard
gevangen nam en op een Fransch schip deed
wegbrengen, verklaarde de Engelsche Regé-

daarop in de letteren om zich aan hetonder-

verschuldigd is,hebben langzamerhand alhun
invloed aan deR.Kn,tholiekenmoeten afstaan,
'tgeen trouw ensniette verwonderen is,wanneer men bedenkt,dat eene afgodische bevolking veelmeer geschiktheid heeft om t0thet
R.Katholicismusmetzjnetalrjkeuitwendige
plegtigheden dan t0thetm eert0thetverstand
dan tot het gevoelsprekendeProtestantism us
over te gaan. In 1852 ontstond op de S0ciëteitB-eilanden eene revolutie, en Pomare

meende te ontdekken. Het boek werd dan

wjs te wjden,maar lietditplan varen,nadat hj reedsdoorzjnebeideverhandelingen:
MDe personis Platonicis'' en nEssai sur 1es

tables de Lafbntâine (1853;3de druk 1860)11
ring het gedrag van Frankrjk beleedigend. den dod orstitelverworven had.Hj-bepaalde
Het Fransche bewind moesttoegevenom eene zich nameljk bi
jeenerustigebeoefening der
ernstige botsing te voorkomen en behield al- wetenschay.Zjn sEssai st
lrTite-Live (1854
leen de beschermheerschappj,die echtera1- enlaterbtlherbalingl''werddoordeAcadémie
lengs in een onbeperktgezag veranderde.De bekroond. Daarentegen wekte zjne pHistoire
Code Napoleon is erhet wetboek en de reg- de la littérature anglaise (186444dedruk 1877,
ters w orden erbenoemd uitde Franscheam b- 5 dlnl''een storm van verontwaardiging bj
tenaren en militairen.De Protestantsche zen- de orthodoxeen ultramontaanschepartj!daar
delingen,aan wie heteilandzjnebeschaving men in dit geschrift atheïstische stelllngen

o0k,in weerpilvan zjne wetenschappeljke

waarde, niet bekroond. T0t vergoeding ver-

kreeg hj doortusschenkomstvan den Keizer
een hoogleeraarsambt in de gescbiedenis en
kunstgeschiedenis aan de rEcole des beaux

arts''. Van zjne geschriften vermelden wj:
XVoyage aux eaux des Pyrénées (185547de
druk 1877)'/:- plues philosophies classiques
du X1X siecle (1856; 3de druk 1868),,,werdverdreven.W eldra echter herkreeg zj XEssais de critique et d'histoire (1857;3de

TAINE- TALBOT.

druk 1874)'', - 5Nouveaux essais(1066)//15Voyageen Italie (186693dedruk 1876)''
,
XPhllosophiedel'arten ltalie(1866,3dedruk
1877)'1-l- nDans 1es Pays-Bas (1868)/',/, - plaes origines de la
!!En Grèce (1869)'
Fr
a
nc
e
e
o
n
t
e
mp
o
r
a
ine (1876- 1878,2 d1n)'',
en pL'
intelligence (1870, 2 dlnl'' zjn
hoofdwerk.Den 15den Januarj 1880werdhj
a1s 1id opgenomen in de Académie Française.
Takel (Een)oftakeltui
g bestaatuitdevereeniginjvaneenige l03seen vastekatrolschjven (zle onder Katrolj door middelvan een
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troepen ln rast,op marsch ofin het gevecht

zjn.In een legerisiederwapen in een > ntal kleinere ligebamen verdeeld, welke men

taktisehe eenhedennoemt,zooalshetbatal
jon,
heteskadron en debatterj.Deafzonderljke
taktiek voor e1k dier eenheden noem t m en
de elementaire, in onderscheiding van die van
grootere afdeelingen, de Wigak taktiek geheeten. Daar voorts de verschillende wapens
elkander moeten ondersteunen, heeft men
eene taktiek #er Terbondene '
ttGpen8.Men kan
algemeene wetten voor de taktiek vaststellen

touw . Tw ee katrollen vormen een gew onen
takel.De vaste katrolwordtdoormiddolvan
een strop aan een balk vastgemaakt en de
losse katrol draagt den last. De takel dient

en komt daardoor tot een wetenschappeljk
stelsel,gwivere flàfieà genaamd,terwjlmen

waarbj echter de wrjving moet worden in
rekening gebraqt.Zelden heeftmenmeerdan
4 schjven in lederblok;in een enkelgeval
heeft men er weleens 10,nameljk bj het
zoogenaamd pGjn van Mathysen'', dienende

vervoermiddelen daarin allengs belangrjke
wjzigingen hebben gebragt.Hetwoord tak-

aan eene taktiek, welke naar de omsundigheden Van het oogenblik handelt,den naam
om zware lasten op te hjschen oflangsden geeft van toegepaste taktiek.De taktiek heett
grond voort te schuiven. De uitgeoefende haregeschiedenis,daarveranderingvanwapens
krachti:daarbj geljk aan den last,gedeeld ten gevolge van nieuwe uitvindingen en verdoor hetaantalkoorden,waaraan deze hangt, andering van leger-organisatie,alsmede van

tot het inzetten van masten of t0t het opslepen van vaartuigen op de helling.In het
algemeen bezigt men den naam van gqn voor
zware en dien van talies voor ligte takels.
De Spaansche takel bestaat uit 2 vaste en 2
beweegbare katrollen,door 2 touwen verbon-

den, en de daarbj uitgeoefende kracht be-

draagt slechts een zevende van den last,aan
de onderste katrolopgehangen.M en kan een
takel ook met een tweeden takelverbinden,

tiek w ordt o0k w e1 eens gebruikt van eene
bepaalde vechtwjze;men 8preekt bjv.van
linietaktiek, waarbj de troepen in linie wor-

den opgesteld,en van man.
nataktkek,waarbj

m en ze eoncentreert.
Talaar isde naam van een m antelvormig,
t0t op de voeten afhangend kleed,hetwelk

in het Oosten door vorsten en prieaterB gedragen wordt.
Talavera de la R eyna,eene stad aan
de Taag en in de Spaansche provinde Toledo
gelegen,heefteene steenen brug van25bogen
overgenoem derivier,naauwe,krom mestraten,

doch verlieze daarbj niet uit het 00g,dat 8 kerken, 7 poortenjeene aanzienljkejaaralsdan de verplaatsing van den lastzooveel markt,veelpottebakkerjenenongeveer10000
inwoners,en ismerkwaardig wegensde nvermeertjd kost.
Takelage of t'
mig isde naam ,dien m en winning, aldaar den 27sten en 28sten Julj
geeft aan het geheelder masten,ra's zeilen
en touw en van een schip.D e m ast bestaat
uitden ondermast,den masten de bramstengen.Dd verbinding der stergen geschiedt Op
twee plaatsen , onder door zalings en boven
door een ezelshoofd.De zalings van den ondermast is met planken belegd en draagt
d:n naam van marB. E1k gedeelte van den
mast w ordtvan voren door touwen en stagen,

aan de zjden door het want en van achteren
door pardoens gesteund. De vöör den boeg
uitstekende m ast is de boegspriet, verlengd
door den kluiverboom. De ra's hangen aan
de m asten en heeten onder-,m ars-,bram-en

bovenbramra; zj worden door brassen bestuurd.Daaraan zjn de zeilen vastgemaakt,
welke overeenkomstige namen dragen; zj
w orden door vallen geheschen,door schooten

gespannen en door riftalies gereefd.Er zjn

o0k driekante zeilen)zooalsaan deboegspriet
en den kluiverboom ,en kleine sehepen voeren
geene ra-zeilen.Volgens het tuig onderscheidt
men een ra-schip, eene bark, een schooner,
een brikteen k0fenz.

1809 door W ellington op de Franschen behaald.

Talbot (John)j een vermaard Engelsch
veldheer,geboren omBtreekshetJaar 1373 te
Bleehm ore in Shropshirey w erd in 1410 1id
van het Parlement en moest zjne oppositie
tegen hetHuisLancasterin 1413bjdetroonsbeklimming van Hendrik F in den Tower
boeten. Later evenwel zag hj zich t0t lordluitenant benoemd. Sedert 1417 nam htjdeel
aan deoorlogen van EngelandtegenFrankrjk
en stond vervolgens bj herhaling a1s opperbevelhebberaan het hoofd van het Engelsehe
leger. In 47 gevechten behaalde hj de overwinning, en zjne dapperheid bezorgde hem
den naam van rBritschen Achilles''.O0k in
Ierland, waar hj zich in 1444 ten tweeden
male methetstadhouderschap belastte,onderscheiddehjzichin menigen strjd.Hendrik F
benoemde hem in 1442 tot graaf nan S& dfz).sbnry,kortdaarna totsenechalvanhetKoning-

rjk en in 1446 tot graafvan W aterford en
W extbrd.In 1449 vertrok hj wederom als
bevelhebber naar Frankrjk,m=r leed bj
Taktiek (De)leert,h0emen de troepen Rouen eene beslissendenederlaag,zoodathj
moet opstellen, bewegen en in het geveöht bj de capitulatie zich zelven a1s gjzelaar
brengen. Men heeft eene taktiek voor elk moest stellen.In 1452 werd hj totgouverder drie hoofdwapens in het bjzonder,en neur van Guienne benoemdsdit gewest was
deze is verschillend van aard naar gelang de

door Karel VI1 bezet,doeh Tazotveroverde
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er onderscheidene steden, onder andere B0r- Werken,bevorderdeden 15den Julj 1870 a1s
deaux, maar sneuvelde met zjn zoon bj rapporteur der commissie uithetW etgevend
Castillon den 17den Julj 1453. De tegen- Ligchaam de misleiding van dit laatste d00r
woordige graven ran tglr- dlxr:y behooren t0t het Ministérie over den toestand van het
leger, en werd in 1871 lid van de Nationale
zjnenakomelingschap.
Talca, eene provincie der Zuid-Ameri- Vergadering en in 1876 van den Senaat.Hj
kaansche republiek Chili en besproeid door behoort t0tde clericale koningsgezinden.
de bevaarbare Ri0 Maule en hare zjrivier,
Talio is de bôtaling van eene handeling
de Rio Claro, is zeer vruchtbaar en telt op met eene dergeljke.VandaarJ*1d taliono of
:
169 D geogr.mjlomstreeks110000inwoners. hetregtvan wedervergelding en poena fclïolï.
De evenzoo genoemde hoofdstad,aan de Ri0 ofde straf der wedervergelding,zoowelbj

Claro gelegen,heefteen lycéum ,veelnjver- de Oude Grieken en Romeinen a1s bj de
heid en bjna 20000 zielen;zj is dooreen Germanen in gebruik.

spoorweg met Valparaiso en Santiago verTalism an is hetzelfde als amnlet, zie
bonden.
aldaar.
Talk is de naam Van eene delfstofuitde
Talent noemde men bj de oude Grieken
eene zekere eenheid in gewigt ofgeld, ver- klasse der waterhoudende geolieten.H et verdeeld in 60 mina's e1k van 100 drachma's, toont zich zelden in tafelvorm ige, Optisch
ieder çan 6 obolen.De waarde van hettalent twee-assige kristallen, maar gewoonljk in
wasop verschillendetjden eninverschillende bladerigeen schilfbrige,w itte,groene ofgelej
Staten verschillend. Het gewone talent was zel
den kleurloozeaqgregaten.Talk,in dunne
het kleine Attische, door Rolon ingevoerd; pl
aatjes gekloofd, ls doorziqtig, bezit een
hethad eene zwaarte van 26,2 Ned.pond en parelmoer-ofeen vetglansen ls zeer zachten
eene waarde van 2826 gulden.
vettig op hetgevoel.Zjnehardheidis= 1,
Men geeftvoorts den naam van talentaan zjn soort
geljk gewigt= 2,69-2,80.Volgens
bekwaamheid des ligchaams en des geestes zjn schelkundig zamenstelkomthetovereen
en spreekt van iemands talent als redenaar, met speksteen en heeft t0t formule: HuMga

als kunstenaar,alsdichter,alswjsgeerenz. Si4OT:. Vaak komen er jzer en aluminium
bj. Men vindt het vooral in Tyrol, Stier-

De oorzaak van het verschilder talenten is
een vraagstuk, hetwelk t0t de psychologie
behoort. Vooral is het moejeljk tebepalen,
welk gedeelte van het talent aangeboren en
welk gedeelteaangeleerd is,terwjlhetvoorts
nietgemakkeljk valt,de grenzen te trekken
Osschen het talent en bet genie.Dit laatste

marken en Zwitserland. - M et den naam
Van Talk-ld bestempeltmen eene schilferige
talksoort, die eene vuil-witte, geel-witte,

groenachtig.
grjze of groene kleur verbindt
m et een vetachtigen glans en eene ongem eelle
zachtheid op hetgevoel.Zj vertoontzich in

is eene oorspronkeljke, scheppende krachtj m aar o0k vermengd metkw artsofmetkwarts
die een eigen spoor volgt en nieuwe wegen en veldspaat.T0tdebjkomendezelfstandigbaant, terwjl hettalentgelegen is in een heden behooren:glimmer,chloriet,magneetuitstekend gebruik van hetreeds voorhandene pzer, straalsteen, eyaniet, stauroliet, tourvolgens reeds aangewezene methoden.
malm , granaat, asbest, maqnesiet, bitterTalfourd (SirThomasNoon),eenEngelsch spaat en jzerkies. Afet chlonet of met dit
dichter, geboren den 26stenJanuarj 1795 te laatsteen asbestvormtzj eendiqtgesteentey
Doxey, bj Staford, studeerde in de regten, den potsteen (lavez-steen).Men vlndttalk-lel
w as van 1834- 1843 lid van hetParlement,
en maakte zich hier bekend door de voordragt en de verdediging der Copyright-Bill.
Nog grooter naam verwierf hj door zjne
yj'
11Dramatical works (ni
euwe druk, 1852).

in de voornaataste gebergten in Europa,also0k ill Brazilië en Noord-Amerika. Bovenvermelde potsteen is bestand tegen het vuur.
Voorts geeft m en den naam van talk aan
het vet van runderen, schapen, geiten en
Zjntreurspel:rlon''werd in1836tentooneele herten; het is kleurloos,heeft een Qaauwen,
gebragt.Daarenboven leverde hj eenaantal eigenaardigen reuk, bezit de grootste hardgeschriften van staat- en letterkundigen in- heid bj droog voedsel,in een warm klimaat

houd,van welke wj noemen:p'
rhe life qf en btjmanneljke dieren,en bevatgemiddeld
Charles Lamb (nieuwe druk, 1850,2 dlnl'' 750/O stearine en ëalmitine en 250/0 oleïne.
en pvacation ramblesand thoughts,recollec- Rundertalk smeltbp 37- 38oC.en isonoplos0ns of three continental tours (3de druk , baarin kouden,moejeljkoplosbaarinkoken18519supplement,1854)''.In 1849 werdhj den alkohol.'Schapentalk isharderenbroozer,
regter in het Court of Common Pleas, en nagenoeg zonder reuk, lost n0g mindergeoverleed den 20sten Maart 1854.
makkeljk op in alkohol,en smelt bj 38Talhouet (Auguste Elisabeth Joseph 40OC.Om talk teverkrjgen,kooktmen het
Bonamour,markies de), een Fransch staats- klein-gesneden vetmetwaterten bedrage van
man, geboren te Parjs den llden october de helft van zjn gewigt,Onder toevoeging
1819, studeerde in de regten,werd auditeur van 10/0 zwavelzuur in een gesloten ketel,
van den staatsraad onder de Julj-Monarchie, terwjl de kwaljkriekende dampen worden
behoorde ill 1849--1851 tot de regter zjde afgeleid. Men kan echter het vet verhitten
der Nationale Vergadering1 in 1852--1870 metstoom.W atachterbljft,wordtuitgeperst,
totde regéringspartj in het Wetyevend Lig- en de talk door het voorts te smelten m et
chaàm , was in 1870 in het kablnet-Ollivier w ater, onder toevoeging van loodsuiker,salt:taan hetPlebisdetminister van Openbare peterzuur,zwavelzuur ofchroomzuur kalium,
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met zwavelzuur, gezuiverd. Het verlies be- gewone
n fc//
ràpo- (Stillingiasebifera),nameljk
draagt bi
J*het smelten met zuiver water 15O van een tak op l
/adedernatuurljke groottej
he
t
be
zi
ge
n
van
zwavel
zuur
en bj
5- 8L/. voorts in a van eene manneljke bloem op
Laat men gesmolten talk onder gestadig Qm- 8-voudige grootte,en in b van de bazis van
roeren t0t 20- 250/0 afkoelen, dan verkrjgt een blad op drievoudige grootte. Deze boom

men door uitpersing de dikke, brjachtige geljkt in uitwendig voorkomen veelop een

talk-olie. Vooral Rusland levert eene groote kersenboom ,doch onderscheidtzichdoorzjne
hoeveelheid talk,- voorts 00k andere landen bloemkat
lesen doorzjneovalevruchtenmet
van Europa,alsmede Australië en Zuid-Ame- zwarte, bolvormige zaden. Hj behoort in
r'
ika.- Wjdersheeftmenplantaardkqenfclk, China te huis,maarwordtin de Vereenigde
op dergeljkewjzezamengesteld alsdierljke Staten van Noord-Amerika,in W est-lndië en
talk , maar met een hooger kookpunt. De in hetzuiden van Frankrjk gekweekt.
Ckinlsae talk, verkregen van de vaste vetTallart (Camille,graafvan)?hertog van

laag,die dezaden van StillLngia.
sdàiferl 0mgeeftj wordt in China, 00st-en W est-lndië
door smelting en uitpèrsing varkregen;hj is
kleurloos of groenaehtig wit, vrj hard,
smelt bj 37- 4000., bestaat uit stearine en
palmitine, reageert zuur d00r

1678 alsmaréchaldecamp aan deRjn.Om

de Rheingau te
plunderenj trok

# (1 j.
-

o

ln China en Engeland t0t het
vervaardigenvan
kaarsen en zeep.
irateriatalk, uit
het zaad van
Vateria ïzlt
fïcg
doorverwarming
en uitpersingverkregen, is geel,
later kleurloo:,
riektaangenaaa
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Spaanschen Successie-oorlog
het bevel over
een ltorps aan de
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hj in 1690 over
de meteene jsschors bevloerde
Rjn,en in den
voerdehjin1102

$
J,

lv
<

smeltbj36,40C.

dientinEngeland
t0t het vervaardigen van kaarsen. Virolaret,
uit hetzaad van

ten Condlm de Nederlanden,daarna ia 1674
en 1675 onder Turenne in den Elzas en in

C. Q

azjnzuuren?r0?ionzuurendlent

2O/Ovetteolieen

in deDauyhiné,streed eerstonderdengroû-

'

zjn gehalte aan

vetzuren, bevat

Sodflzl,maarschalk van Frankrjk,geboren

j

1703verkreeghj

den maarsehalksstaf, veroverde
Breisach, belegerdeLandau en

versloeg bj

/
,
2

.>,
...

Vooladeài
/erlin

Spiersden Prins
van H essenjdie
t0t ontzet derwaarts was 0pgetrokken. In
1704 bezorgde

hjdenKeurvorst

Detalkboom (Stillingiaqsel/z:/'
erc).
Guyana dooruitvan Bejeren
koken en Persen
35000 man hulpgewonnen, is geelachtig! van binnen vaak troepen, viel met hem in Oostenrjk,maar
bruinachtig met stipvormlge kristallen,riekt verloor den slagbjHöchst:dtenwerddoorde
in verschen toestandnaar muskaatboter,m aar Engelschenkrjgsgevangen gemaakt.Menver-

wordt spoedigranzigvsmeltbj 44OC.,maar meldtjdathjteLondenveelheeftbjgedragen
geheel en al bj 50OC., en dient tot ver- tot den valvan Afarlborongs en tot eenezaeer
vaardiging van kaarsen en zeep.M iriea-was, toegenegene gezindheid van koningin Anna
uit de bessen van Miriea cerî/àrl en andere Jegens Frankrjk.Nadat hj in 1712op vrje
Mirica-soorten verkregen,isgroenachtig,riekt voeten wasgesteldjerlangdehjdentitelvan
eenigzins geurig, smelt bj 45,5- 4900., be- herto! en in 1715 dewaardigheid van pair.
sfnatuitvetten en wordtop dergeljke wjze Na dlen tjd wjdde hj zich aan de wetengebruikt a1s was.Japannclt'
lng.
s,uithetzaad schap en aan de st
Mtkunde.Lodemqk XIV
van Rh'
ws d'
l
fccedllel in China en Japan door benoemde in zjn testament hem totlid van
verwarming en persing verkregen, is licht- den Regentschapsraad, maar de hertog van
geeljgeljkt op was, wordt na langliggen Orleann gaf a1s regentgeen gevolg M n deze
bruinachtig,smelt bj 50- 5500.,bestaatuit bepaling. ln 1724 koos -de Académie van
palmitine en is het belangrjkst van alle W etenschappen Tallart t0t haar voorzitter,

plantaardi
yevetten.Hetwordtin aanzienljke - Lodewnk IF benoemdehem in 1726 t0t
ho
e
v
e
e
l
he
l
d naar Euroya gebragt en aldayr ministervan Staat,en hj overleed4enzosten
met was vermengd. Zle 00k onder lanaa. Maart 1728.
W j geven hierbj eene afbeelding van den
XIII.

Talleyrand is de naam van een oad en
32
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aanzienljk Franseh gesl:cht,datreet
b vroeg dame W ant.Na de sti:hting van het Keizerin het bezit waB der souvereiniteit in het rjk benoemdeNapoleonhem t0tgroot-kamergraafschap Périgord en in de lzde eeuw dien heervanFrankrjk enin 1806t0tsouvereinen
naam Mnvaardde.De oude stam echter stierf
uit, en de thans n0g bestaande drie ljnen
van Talleyrand zjn afkomstig kan Daniel
Alrl Annede Tallqnand,prinsvan Cltalain,

die in 1745 bj de belegering van Doornik
sneuvelde.Deze had vjf zonen,van welke
de oudste, Gàriel Aleie, het graafschap
Périgord herkreeg. Zjn zoon en erfgenaam
was Eli6 CAJrIe.
: de Talleyrand, prins ran
CAJIJI,graafvan TJH#Or#;hjwerdin 1814
pair van Frankrjk en overleed den 3lsten
Januarj 1829.De treede zoon vanDaniel,
nameljk CkarlenDan%eldeTalleyrand(t1788).

vorst van Benevento,en voortst0tvice-grandélecteur en nam hem in 1808 mede naar
Bayonne en Erfurt. Daar echter Tallqrand

zich metkrachttegen de onophoudeljkeveroveringsoorlogen verzette, viel hj in ongenade,verloorzjneportefeuilleen begafzlch
in laatstgenoemdjaarnaarzjn landgoed VéIencay.Na de catastrophe in Ruslandknoopte
Talleyrand geheime onderhandelingen aanmet
de Bo- bonn en zorgde na het binnentrekken

der Verbondene Mogendheden in Frankrjk

voor hunne herstelling op den troon.Zoodra

Lodewnk X FTJJ de fegéring hadaanvaardj

w a8 de vader van
werd Talleyrand t0t prins?pair,opperkamerCkarles A lldce de TcIIe.'
yrcw#-TJd.g0r#, heer en minister van Bultenlandsche Zaken
prins k)x Benenento,een vermaard diplomaat, benoemd.Vooralbehaaldehtjglansrjkediplogeboren te Parjs den 13denFebruarj 1754. matiekeoverwinningen ophetCongrèsteW ee-

Hoeweloudste zoon,werdhj bestemd voor nen,waarhj hetdoorhem uitgevonden be-

den geesteljken stand en zag zich ill1780
t0t generaalagentvan den clerusinFrankrjk
en in 1788 t0t bisschop van Autun benoemd.
A1s lid der Nationale Vergadering van 1789

ginsel der legitimiteit t0t het brandpunt der
onderhandelingen verhief.Metongemeenevaar-

digheid wisthj eeneverwarringvanstrjdige

belangen te scheppen, het Congrès te ver-

Btemde hj den 19den Junj van datJaarvôôr moejen om hetdeste betertebeheerschen,
devereenigingvan den geesteljken stand met en voorFrankrjk de grootstmogeljkevnordenderden standjwerd erden16denFebruarj deelen te bedingen.Reeds had hj den 5den
1790 president,drongaan opeenevastebezoldi- Januarj 1815 Oostenrjk enEngelandt0teen
qing dergeesteljkheid,op de afschaëngder geheim verbond metFrankrjk tegen Ruslantl

tlenden, op den verkoop dergeesteljkegoe- en Pruissen overgehaald, toen Napoleon door

deren en op de invoerlng van eene geljke
maat en een geljk gewigtin geheelFrankrjk,- voortsnam hj levendig deelaanalle
fnanciôlevraagstukken en ontwierp een vrjzinnig plan totregeling van hetonderwjs.Bj
het groote feest np den 14denJulj 1790 bediendehj op hetChamp deMarsophetaltaar

zjn terugkeer een eindemaakte aan diegeheime zamenspanningen.,Eene poging van
laatstgenoemde, Talleyrand voorzjne belangen te winnen, mislukte, en tcen eerstge-

noemde daarop denPrinsvogelvrjverklaarde,
nam deze wraak doordevogelvrjverklaring
van Napoleon bj deVerbondeneMogendheden
des vaderlands de mis en waseen vandeeer- tebewerken.Na deHonderdDagenaanvaardde
sten, die den eed aiegde op de constitutie, hj nogmaalsdeportefeuillevan Buitenlandsche
waarna hj aan deeersteconstitutionélepries- Zaken en het voorzitterschap van het ministersdewjdingverleende.Dientengevolgedeed tériej maar legde een en ander neder vöör
paus Piu FY in 1791 hem in den ban, den tweeden Vredevan Parjs!dien hj niet
waarop hj denbisschopsstafnederlegde.Toen wilde onderteekenen. De Komng der beide
m en hem in 1792 van koningsgezinde gevoe- Sici
liën beriftigde hem in 1816 methetvorlensverdacht, nam hj devlugtnaarNoord- stendom D lno;maar Talleyrand schonk reeds
Amerika, waar bj zich met handelszaken in 1827 dentitelvan hertog nanDiwoaan zjn
bezig hield.Na den valvan het Schrikbewind neefX#-ol#,van wien hj overging op diens
keerde hj in 1795 naar Frankrjk terug en tweeden zoonAleœanderEdmond.Nadetroonsbelastte zich na den staatsstreek van 18Fruc- beklimming van KarelX begaf zich Taltq-

tidor (1797) voor korten tjd met deportefeuille van Buitenlandsche Zaken. Daarna
kooshj dezjdevanBonaparte,ondersteunde
dezen na zjn terugkeer uit Italië bj den
se tsstreek van 18 Brumaire (1799),kwam

g.p# naarValençay;in den laatsten tjd der
Restauratie behoorde hj in de Kamer der
Pairs t0tdeoppositieen bevorderdedeJuljomwenteling.Toen men zjn gevoelen vroeg,
gaf hj Lodewnk TMR,:den raad,de kroon
wederom aan hethoofd van het departement aan te nemen.O0k hervatte hj zjnediplovan Buitenlandsche Zaken en waB de schran- matieke werkzaamhèid en vertrok a1s gezant
dere raadsman van Napoleon op het gebied naarLonden,waarhj eeneBritsch-Fransche
der diplomatie.Devredesonderhandelingenvan alliantie en eene zekere eenstemmigheid 0mLuneville, Amiens, Preszburg, Posen en trenthetGrieksche enBelgische vraagatuk t0t

Tilsitwerden voornameljkdoorhem bestuurd, stand bragt.Deonderteekeningder.ouadrupleen ook hetconcordaat,waardoor in 1802 het alliantie,terhandhavingvanhetconstitutioneel
R.Katholidsmus in Frankrjk hersteld werd,
kwam grootendeels door zjne bemiddeling
t0t stand. Uit erkenteljkheid daarvoor onthief Paus Pins VI1 hem van degeesteljke
wjding en verleeniedekerkeljkew ettigverklaring Mn zjn burgerljk huweljk met ma-

beginselin hetwesten van Euroya,waszjn
laatste werk op diplomatiek gebled.Na dien
tjd woonde hj ambteloos te Valençay,waar
hj den 17den Mei1838 overleed.Hj was beroemd wegenszjnegeestrjkegesprekken en
vooralwegenszjnebondige en treFendeant-
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woorden en spreek:Fjzen.Onderdeze isniet
het minst vermaard zjn gezegde:pt
lataan
den mensch detaalgegeven is om zjnegedR hten te verbergen''. Vooral verstond hj

voortB de kunst,anderen ten zjnen behoeve
telaten werken.Zjnegrenzenloozezelfzucht
oyenbaarde zich inzonderheid in zjne geldglerigheid,terwjlhjvoor'toverigezjneharts-
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0/crrl#,ontvingeenezorgvuldigeopvoeding,

bragt geheelParjsin verrukking doorhare
schoonheid en bevalligheid, trad in 1790 in

hethuweljk met den bejurden markies&

A ntenay,nam metdezen wegensdeqruwelen
der omwenteling de vlugtnaar Spanle,mM r
werd te Bordeaux in hechtenisgenomen,door

Tallien op vrje voeten gestelden,nageschei-

togten wist te beheerschen,om des te vaar- den tezjn vandenmarkies,deminnaresvan
diger voordeel te doen metdie van anderen. dienrevolutieman.Hoewelzelveeenejveraar-

Zjn vermogen,ten bedragevan 18millioen ster voor de Omwenteling,wist zj Tallien
francs,vermaakte hj grootendeelsaan zjne t0tgematigdheidtebewegen,zoodatzj vele
nieht, de hertogin van Dilp. De door hem slagtoFers aan den dood ontrukte.Nadatzj
nagelatene rMémoires''zjn n0g niet uitge- in de Nationale Conventie eene redevoering
had gehouden ter gunste dervrouwen,deed
geven.
Tallien (JeanLambert),eenemerkwaardige R obenpierre haar wederom in de gevangenis
fguur in de Groote Fransche Revolutie,ge- werpen;doch zj werd daaruit bevrjd door
boren te Parjs in 1769,wasbj hetuitbar- den va1 van haren vjand,waarna zj met
sten dier omwenteling klerk bj een advocaat Tallien in hethuweljk trad.Daarechterde

en zag zieh den lodenAugustus1792benoemd
totsecretaris-generaalvan den revolutionairen

grootheid van dezen allengs verminderde,

scheidde zj van hem en tradin 1805in het
gemeenterud aldaar.In datzelfde jaar nam huweljk mgt den graaf de Caraman, later
hjzittingindeNationaleConventie,behoorde prinsde OA1-J,, en overleed in 1835 op het
ert0tdeBergpartj en drong aan 0g de ver- kasteelMénarsbtjBlois.
oordeeling des Konings, zonder ultstel en
Talm a (François Joseph), een beroemd
zonder beroep op hetvolk.Op den dag der Fransch tooneelspeler1geboren te Parjsden
teregtstelling van k dewj;k koosdeNationale 13denJanuarj 1763,betradhetThéâtreFranConventie hem t0t voorzitter, en in April çais in de r0l van Seïde in den rMahomet''
1793 begafhj zicha1safgevaardigdederC0n- van Voltaire.De waarheiden natuurljkheid
ventie naar de oproerige westeljkedeparte- van zjn spelenhetgeschiedkundigcostuum,
menten,waar hj velen deedterdood bren- dat hj er invoerde,beyaalden den aanvang
gea.D00r zjne hartstogteljke welsprekend- van een nieuw tjdperk lndehistoriederdraheid droeghj nietweinig bjt0tdezegeprul matischekunstinFrankrjk.Zjnevoornaamste
der Bergpartj op deGirondjnen.De Natio- rollen waren:Seïde,Oreste,Vendôme,Hamnale Conventie zond hem naar Bordeaux om let,Regulus,CharlesX en Sulla,en hjhad
de zoodanigen op te sporen,die aan de guil- toegang t0t den vertrouweljken kring van
lotine Nvaren ontsnapt,m aarmadame deFol- Napoleon Jj dien htlin 1808 naarErfurten
tenayt die hj in de gevangenis had leeren in 1813 naar DreBdel vergezelde.O0kbezocht
kennen en liefhebben, stemde hem t0t zach- hj 0nsVaderland,waarhj hetvoortreFeljk

t
eremutregelen.Toen Robespierredievrouw spelVan Andrie8 S4o:k bewonderde. Talma
op nieuw ln den kerker deed werpen,verbonû zich Tallien met de aanhangers Van
Danton, om eerstgenoem de te doen vallen en
volvoerde dat plan op den 9den Thermidor

overleed te Parjs den 19denOctober 1826.

Zjne pReiexions sur Lekain et sur l'
art
théatral(1815;2dedruk 1856)''getuigen van
zjne grûndige kennis van de dramatische
(1794).Toen hj zich daarop gekozen zag tot kunst.Zjne rMémoires''zjn uitgegeven door
president van hetcomité du salutpublic,hief Morean (1826) en door Aleœandre .
Dff@ll:
hj de revolutionaire regtbank op,sloot de (1849- 1850,4 dln).- O0k zjneechtgenoote
Cat
l
t
aré
nâ
FCIAA:
w
as
e
ene
ui
t
s
t
e
ke
nde
t00club derJacobjnen en zochtaan hetSchrikbewind een eindete maken.Na de ontbinding neelkunstenares.
der Nationale Conventie (26 Odober 1795)
Talm i-goud is eene koperlegéring,bjv.
werd hj 1id van den Raad van Vjfhonderdj van 86,4 deelen koper,12,2 zink, 1,1 tin en
doeh daar htjnietsanderswasdan een agi- 0,3 jzer, welke met bladgoud bekleed en
tator,z0o werd hj in dagen van kalm teeene daarna verwerkt wordt; het goudgehalte is
w einigbeteekenende persoonljkheid.In 1798 zel
den grooterdan 10/0.De bestesoortwordt
nam htjdeelaan de exqeditie van Bonaparte geleverd door Talloo te Parjs.
nnxr Egypte, zag er zlch geplaatst bj het
Talm ud (leer,onderwjzing)isden= m
beBtuur der nationale dom einen en gaf het van dehoofdbronderRabbjnschewtjsheiden
tjdschrift: rDécade égyptienne''in hetlicht. geleerdheid.Datuitgebreide werk,afkomgtig
Later werd hj door a
Henou teruggezonden uit de vjfeerste eeuwen onzerJaartellingj
n= rFrankrjk,maarvielin handenderEn- bevatde godsdienstige overleveringen derIsgelschen, die hem naar Londen bragten.Na raëlieten,nietstelselmatiggerangschikt,maar
zjn terugkeer te Parjs werd hj Fransch inuitvoerige,zelfstandigeverhandelingen,verconsul te Alicante, leefde vervolgens, blind mengd metstichteljkebeschouwingen,paraaan het eene 00g,vaneen Jaargeld,hem door bels, legenden, geschied- en geneeskundige
Napoleon I toegekend,en overleed den zosten bjzonderheden enz.Omtrenthetontstaan van
November1820.- Zjneechtgenoote,Tlterèse, den r'ralmud'' vermelden wj het volgende:
geboren te Madrid in 1775 en dedochtervan naast de schrifteljke wet,in den ppentaden Spaanschenfnancier,laterminister,graaf teuch''vervat,wasterverklaring een aanvul32*

t00

I'AEMUD-I'AMAàINDE.

ling van dezen eene mondeljkewetvan ge- natuurljk hulpmiddel bj hetrekenen,heeft
slacht t0t geelacht overgeleverd,die bj de bjna alle volkeren t0thet tientallig stelsel

ontwikkeling van het maatschappeljk leven
in den 100p destjdsz00grootwerd,datmen
behoefte gevoelde aan eeneschifting enschrifl
teljke vaststelling dier uitgebreide bouwstof.
Deze in de Hebreeuwschetaal,waarinechter
LatjnBche en Grieksehe woorden opgenomen
zjn, door rabbiJel
zoeda A'
cslzà, gesteund
door geleerde tjdgenooten,in 189 na Chr.
vervaardigdeverzameling vanmondeljkovergeleverde wetten en gebruiken, draagt den

geleid (1=10).Durnaastvindtmen 00k het
twintigtallig, alsmede het vjftallig stelsel.
Het eerste bj de Azteken in Mexico, die
voor20,202en 203afzonderljkenamenhebben,en bj deMayana-lndianenkin Yucaàn,
diezelfseenafzonderljken naam hebben voor
Q04(160000).Menvindtheto0kinhetFransch
(quatrevingtvoor80)en in hetDeensch(halvtresindstyvevoor21/:maal20,enz).Hetvjftallig stelselontwaartmen in hetejferschrift
derRomeinen,waarvjfeenafzonderljk teeken(Y)heeft,waarbjmeneeneéén(I)voegt,
om zes(VI)tevormen.O0k worden bjhen
getallen gevormd door één oftwee van twintig aftetrekken (undevigentijduodeviginti),
wat 00k bj de Grieken gesehiedde. Merk-

naam van pMischna(Herhaling,nameljkvan
de W etl''en is gesplitstin zesafdeelingen,
die de akkerwetten,feestwetten,huweljkswetten,burgerljke en strafwetten,oFer-en
spjswetten en reinigingswetten bevatten.De
wetten,dogr rabbiJekoeda nietopgenomen, w aardig is het, datin de Indo-Germaansche
werden laterverzameld doorzjne leerlingen
en dragen den naam van sBoraitha (buiten talen de nam en van de geringere getallen met
(den Canon) doende)! en eenen0g laterbj- elkander overeenkomen, doch die der Iaeer

eengebragte verzamellng heet prrossefta''.In
dehoogescholeninpalestinaenBabylonvormde
nu de sMischna''den grondslag van eenaantal
geleerde verhandelingen, die te zamen met

aanzienljke niet, zoodat deze lM tsten eerst
gevormd zjn na de splitsing der Indo-Ger-

manen in verschillende stammen. Men vindt
het woord millioen reeds in de psumma de
dennaam vanpGemara(Volledigeverklaringl', aritmetica'' van & cg PaeiolL (1494), maar
cf,verbonden metde pMischna'',metdienvan hetkwam eerstl
aterin jebruik,tqrwjlmen
Talmud''bestempeld werd.In het begin der billioen en trillioen eerstln hetbegln der17de
4de eeuw ontstond in Palaestina de rlerusa- eeuw aantreft. Het woord milliard (109=
lemsche Talmud''
,die,in het Arameesch ge- 1000,000,000)is een kind dertegenwoordige
schreven,deeerstevierafdeelingendersMisch- eeuw. V00r de tusschenliggende en hoogere

na''behandelt,- en omstreekshetJaar500 trappen,nameljk 107,108t109 enz.hebben

wasde pBabylonischeTalmud/',halfinhetAra- wj geene afzonderljke namen,terwjlerin
meesch enhalfinhetrabbjnsch-Hebreeuwsch het Sanskriet van ouds bestaan voor alle
geschreven, in gereedheid.Onder de oudere
000 billioen)toe.
Tpp
en
J,0tzi1e01o7n(d1e0r0,Ro
uitleggersder rMischna''is vooralM aimonédes tra
al
vl
binnon.

Tam an (Hetschiereiland)ligttusschen de
beroemd,die tevens een wetenschappeljken
Codex van den rTalmud (Mischne Thora of Zwarte Zee en de Zee van Azofjbehoort t0t
Jad-ha-chasaka''
, 1178- 1180)'' schreef, -

voorts Bartenora en Liepmann A '
eIIe ,- van
de vertalerB der pMischna'' k
%urenltusius (in

K oeban, en heeft eene evenzoo genoemde
baai,w aarde kleine plaatsTaman zich ver-

heft. Hier waren in de dagen der Oudheid

en gevestigd,en
hetLatjn),Rab6(in hetDuitsch)enJost(in bloejende Grieksche kgloniL

etDuitsch metHebreeuFscheletters),terwjl men heeft er in 1859 nletzondergned gevolg
spreuken uitden pTalm ud''enz.in betNeder- opdelvinge!lgedaan.
landsch w erden uitgegeven dnder den titel:
Tam arlnde (Tamarindus Tonrn-) is de

Talmudische en Midrasinische Oljfbladen'' naam van een jlantengeslachtuitdefamilie
door den bekwamen onderwjzer Voorganyer. der Caesalplnieen. Het omvat ongedoornde
Merkwaardig voordeTalmudischeletterkunde boomen met afwisselende,even-gevinde blazjnvonrts:pRealencyklopëdiedesTalmud(1866 deren,afvallende steunblaadjes,eindstandige
enz.
l'' van Eamburger en nKritischeUeber- bloemtrossen?gesteelde,langwerpige,zamensicht der Gesammt- und Elnzelausgaben des gedrukte, nlet opspringende, meerhokkige
BabylonischenTalmud(1877)''vanRabbinowiez. peulen met kurkachtige, brooze schillen en
Talon is in de bouwkunst de naam eener gevuld met een donkerkleurig moes.De Ts-

inolte tamarinde (T.indica L.4iseen boom
ltjst,van wrlke debovenstehelftbû1en de d
onderste h0l1s,- en bj staatsschuldbrieven terhoogtevan 9- 12 Ned.elmeteene breede,
ofdergeljke eFeden het papier,waarvande sterk vertakte kroon, ljnvormige bladeren

coupons worden afgeknipt.
Talstelsel noemt men de methode,v0lgens welke men alle getallen methulp van
eenige weinigecjferskan uitdrukken in den
vorm vana+ bX + cX '+ dX3+ enz.Hierbj

ter lengte van 1 Ned.palm , schrale bloemtrossen metwitte,paars-geaderde bloemen en

1t0t8-zadigepeulen.Hj groeitinOost-lndië,

Arabië en Oost-Afrika en wordt00k in W estIndië gekweekt. De vrucht wordt gebruikt
zjn a,ù,cdecjfersvan 1t0tX- 1,waarbj als ooft en t0t bereiding van verkoelende
ook de nul kan voorkom en. X is het grond- dranken, terwjl het tamarinde-moes tot de
getalvan hettalstelselen zjnemagtenX ,X 2, handels-artikelen behoort.Hetisdonkerbruin,

X3enz. zjn de opklimmende getallen der riektnaarzuren wjn,smaaktzoetaehtig zuur

eerste, tweede, derde orde enz. H et grond- en bevatsui
ker,wjnsteenzuur,prctine-zuur
getal is we1 is waar een willekeurig getal, en gom. Het dient t0t purgeermlddel. Eet
doch hd gebruik der tien vingers als een harde hout van den boom wordt door Ge
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de Ri0 Pcrifcacion en de Tamesi.De gon;
is er vooral geschikt voordeveeteelt,zoodat
de landbouw er zich op een lagen trap van

wormen nietaangetast.W j geven hierbj de
afbeelding van een takle op 2/sdedernatuurljke grootte,en we1in a van meeldraden en
stam per op 3-voudige grootte, en in b van
eene vruchtin natuurljkegrootte.
Tamariske (Tamarix L.)isdenaam van

ontwikkeling bevindt.De fabrieknjverheid is
ermedevan weinig belangen de mjnontgin-

ning, die er te voren goud,zilver en koper
een plantengeslacht uitde familie der Tama- aan den grond ontwoekerde,verkeerterthans
risdneën. Het omvat vertakte heesters,met in een verwaarloosden toestnd. Aan dekust
kleine, schubvormige blaadles, rooskleurige wordt zout gewonnen. Eigen handel is er
of witte bloemen,doorgaanst0tenkelvoudige weinig, maar de transito-handel bloeit er des
of zamengestelde trossen vereenigd!en open- te meer. De hoofdplaats is Victoria, maar
springende zaaddoozen. T. .lr-lz
lzcl L.(de aanzienljker dan dezezjn dezeesteden MaDuitsche clpres)iseen heestermettalrjke, tamoras en Tampico.

roedenvormlgetakken,zeerkleine,grjsachtig- Tam boer (Een) is in de eerste plaats
groene bladeren en lichtroode bloemen;h'
d een trommdslager en in de tweede plaats in

groeit in Midden-en Zl
zid-Europa en versiert deversterkingskunsteeneafsluitinqvanpaliser de tuinen. T.9all%
'
ea?.
r.,desgeljks een saden of zware boomstammen, dlenende t0t
heester,groeit aan de oevers derMiddelland- verdedi
ging van denl
uitgangvaneenig werk,
'

l

z/

<.

1

4

l
p
f
lk
i
l
hl
-î

's-

$:

NQ

#

.

'

/

t

-.
,.,
.

-

!
j
h
r
))
.
,,
j
ï
')I
)
jl
I
(
t
,
(
!
$
'

-

z'

i
-.

'sq
h.xy
.

-

#

I
$

-.

j
.

)y/t
;
f
t
;
t
f
(l
qk
j
j
ï
1
))h

-'

- yN,

hq

,

'
-

.
.sy
.

jjj
l
jl
tj
$
t
4
7*1

.

'

,

'

/

.

%
t
5
-h

t

-.
l'
$
. .

xy
wx e

J

Detamarindeboom (Tamavindu fndfcc).
sche Zee! in het noorden van Afrika en in tot reduit. t0t bestrjking van muren en geK lein-Aziët0taan den Him alaya,geljktopde bouw en enz.Gewoonljk heefthj den vorm
voorgaande soort, maar heeft gestippelde, van een qêcheoflunette.Ishjeenzelfstandig
blaauwachtig groene bladeren en roode, in werk,dan erlangt hj eene spiraalsgewjze
pluimen geplaatste,zeerw elriekendeblgemen. gedaanteendljagtden naam vanTeld-tamboer.

Van eene verscheidenheid van deze,nameljk
T..gcWcl mannlfera X#r:l5.,diebjdenSinaï
aanzienljke wouden vormt, verzamelen de
monniken aldaar eene taaje,zoete zelfstandigheid,welke zj alshetmannaderaloude
Israëlieten in den handel brengen.
Tam aulipas,een Staataan denoordopst-

Tamboerun (De),eenderoudstemuziek-

instrumenten, bestaat uit een hoepel, met
een trommelvel bespannen en metschellen of
kleine bekkens voorzien. Men houdt ditin-

strument in delinkerhand en wrjftofslaat
met de regter hand op het trom melvel. Het
dient hoofdzakeljk t0taccpmpagnement, en

kust van Mexico en t0tditlaatste behoorend, de Spanlaarden, Hongaren en Oosterlingen

telt op 1422 o geogr.mjlomstreeks140000 gebruiken hetbj hunne nationale dansen.

inwoners,meestK leurlingen,vormteen lang
Tam bow ,een Russisch gouvernement,t0t
en vlak kustgewest langs deGolfvan Mexico het centraal-gouvernement Groot-RuBland been is door lagunen en smalle duinketensvan hoorend, heeft eene uitgebreidheid van 1208
de zee gescheiden. De voornaamste rivieren E) geogr.mj1en isverdeeld in 12arrondiszjn er:de Ri0 Grande delNorte (lanqsde sementen. Het land is er vlak en behoort

grenzen vanTexas)deSanFernando(T1gre), hoofdzakeljk t0tde krjtvorming.T0tdebe-
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lane kgtedelfstofen behoorener:jzer,kalk- gesnedene,donkerpoene,onbehaardebladeren
steen, gips en leem. Het grcotste gedeelte en in digte bjschermen geplaatste goudgele
van den bodem is er meteene zwarte aarde bloem-korges.Alledeelen dezerplant,vooral
(tslernosem) bedekt en de zuideljkste twee de bloemen,hebbeneen specerjachtigen geur
arrondissementen zjn steppe-landen.De Oka en bevatten eene gele aetherische olie.
Tanagra is de naam eenergroep vogels
en deD0n besproejen een kleingedeeltevan
ditgouvernement;indeeerstestortdeMokgla uitdefamilie derVinkachtigen en uit de orde
metde Zna zich uit,welke door het geheele derZangvogels.Zj omvatfraai-gekleurdev0gouvernement kronkelen, en in het westen gelsvan de groottevan hetsjslet0tdievan
stroomen de W orona en de Choper.Slecbts den ljster.Zj leven in Zuid-Amerika en
een zesde gedeelte des lands is met bosch

voeden zich met bessen, zaden en inseden.

bedekt,enhetklimaatisergematigd,terwjl
hetaantalinwonersruim 2 millioen bedraagt,
Laatstgenoemden behooren hoofdzakeltik t0t
den Groot-Russischenstam ;voortszjnero0k
Mordwinen,Mesltsleren en Tartaren.Volgens
het bedrjf der inwoners en de uitgestrekt-

Zj zjn levendig,speelsch en steedsinbeweging,houden zich bj voorkeurop in detnppen der hoogste boomen en onderscheiden
zich door een kegelvorm igen, driekantigen
bek. De meest-bekende soort is de oardLnad

(T.Brasilia L.
4, een prachtige, bloedroode

heid bouwland behoort Tambow t0tde land- vogel met blM uwachtig zwarte vleugels en
bouwende gewesten van den eersten rang, staart. Deze vogel vervaardigt een nest van

maar de wjze, waarop men er den akker m0s en halmen, en hetwjgelegtdaarin 2
bewerkt,laatveeltewenschenover.Men zaait blaauweofgroeneejerenmetdonkerestrepen.
er hoofdzakeljk haver,rogge en boekweit, Tynah-Boem boe, eene landstreek in
en in het zuiden ook tarwe; daarenboven Borne'0's Zuider- en Ooster-afdeeling,bestaat
verbouwt men er: vlas,hennep,kool,kom- uit eenigekleinerjken,grenstin hetoosten
kommers,mangelwortels,tabak enz.Depaar- aan de straat van Makassar en in hetwesten
denfokkerjisereenehoofdbronvanbestaan, aan Bandlermasin,waarvan zj gescheiden is
daar men de Russieche kavallerie vooraluit doorhetgebergte Meratoes,waarin diamanten
Tambow van pM rden voorziet.De njverheid en goud worden gevonden. Zeven daarvan
w ordt er vertegenwoordigd door een groot afdalende rivieren besproejen het landj en
aantalfabrieken,, die suiker,talk,zeep,kaar- van deze zjn de Tlantoeng en de Tjengal
sen,leder,laken en touw leveren.Debevaar- de voornaamste.Aan de kust heeft men een
bare rivieren en talrjke spoorwegen beguns- tweetalbaajen,nameljk die van Kloempang

tigen er het vervoer der voortbrengselen,en en Pamoekan.O0k heeft men er onderscheimet betrekking t0t den handelbekleeden er dene kanalen.Het land is grootendeels met
de steden Koslow,Morslansk,Tambow en digte wouden bedektgen alleen in de hoogere
Borissoglebsk den eersten rang.- De even- strekenvindtmenrjstveldenenvruchtboomen.
z00 geroemde hoofdstad, aan den spoorweg Behalve diamanten,goud en rjst,behooren
van Moskou naar Saratow gelegen,telt 26 er t0t de voortbrengselen:vogelnestles,trekerken, waaronder zich ééne Evangelische pang, damar, w as, karet, houtsoorten en
bevindt, een priesterseminarium ,een gym na- rotan.Debevolking,ten bedragevan om streeks

sium voorJongensen een voormeisles,eene 8000 zielen,bestaateruitDalaks,Malejers
kweekschoolvoor onderwjzers, het Alexan- en Boeginezen en is kalm en zachtmoedig
der-instituut voor adelljke Jonkvrouwen, van aard.
scholen voor heelm eesters en vroedvrouwen,
Tanah-Dator, eene afdeeling der Paeen schouwburg, onderscheidene fabrieken, dangsche Bovenlanden op Sumâtra,grenstin
een aanzienljken handelen ruim 26000 in- hetnoorden aan Agam en de L Kota's,in het
oosten aan Alaban Lintouw en XX
W oners.
BoeaK,ottaeys
Tam erlan , zie Timoer.
zuiden aan Kota Toedloe en de
Tam pico, eene havenplaats en belang- en in het westen aan Batipoe endeIV Kota's.
rgke koopgtad in den Mexicaanschen Staat D e bodem is 0r bergachtig en grenstin het
Tamaulipas, aan de Rio Tam pico, door de westen gedeelteljk aan den Merapi,en bj
vereeniging der rivieren Tamesi en Panuco Goerawan ligt de Goenong Bési(Ilzerberg).
ontstaan,en niet vervan delagune Tampico,
is regelmatig gebouwd, door vele visschers
en zoutzieder: bewoond en telt ongeveer
10000 inwoners. De toegang t0t de haven

Deze afdeeling is verdeeld in 15 distriden,

heeftBatoeSangkar(F0rtvan derCapellen)
t0t hoofdplaats en wordt bestuurd door een
assistent-resident. Voorts heeft men er 0p-

wordt bemoejeljkt door eenebaar.Destad zienersderculturesencontroleurs,terwjlhet
inlandsch beheeraan een regentisopgedragen.
viel zj in handen van de Franscheoccupa- Tanah-Laut of Laut Darat is de naam

is eerst in 1824 gesticht.In November 1862

tietroepen, die haar bezethielden t0t 1 Au- van een landschap in Bornéo'
s Zuider- en
gustus 1866, toen zj door verraad in het Ooster-afdeeling en grenst in hetnoordwesten
bezitkwam van de aanhangers van Jwareg.
aanBandlermasin,in netnoordoosten aan Tanah-Boem boeeninhetwesten,zuidenenoosten
Tam -tam ,zie Gong.
Tanacetum L. is de naam van eenPlan- aan de zee. Het vormteene afdeeling onder
tengeslacht uit de familie der Zaâmgesteld- den resident van Bandlermasin en heefta1s
bloemigen. De élnige soort, welke in ons gezaghebber een inlandsch hoofd te Tabanio.

Vaderland groeit,isT.vnlqareL.(reinevaren, Men heefterdergeljke voortbrengselen alste

of wormkruid) met tweewerf-vindeelige,in- Tanah-Boemboe,en de bevolking telter 0m-
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Tandelooze zoogdieren (Edentata)
streeks 10000 zielen.In 1859 kwam zj in
opstand, doch deze werd spoedig gedempt, vorm en eene orde uitde klasse derzoog4ieren
Tiaarbj de luitenant B/ndea. het leven met de volgende kenmerken: de pooten einverloor.
digen nietinhoeven,maarzjn voorzien van

Tana-m eer, 00k Tsana,meer en Dembemeee geheeten, is de naam van een meer in
het hoogland van Abessinië,ten zuiden van
Gondar, ter hoogte van 1859 Ned.el.Hetis

sterke, t0t graven of klimmen geschikte
klaauwen? de duim kan niet tegenover de
andere vlngers &vorden gesteld1 de tanden

hebben geen eigenljkenwortel,desnjtanden
80 Ned.mj1lang,60 breed en hieren daar ontbreken en o0k dehoektanden,behalvebj

200 Ned.eldiey.Meerdan 30 rivieren stor- twee dasyyus-soorten.Deze dieren bewonen
ten zich uit in dltmeer,dat van alle kanten
door schilderaehtige bergen omgeven is. D e

de keerkrlngslandenq sommige zjn gravers
en verkeeren onder den grond, andere w0-

Abai(BlaauweNjl)stroomtermeteenboog nen op de takken der boomen en hangen
st
doorheen.Uithethelderewaterverrjzen 0n- e
eereds
stenb
me
ehtood
ren dre
ugschu
nab
ad
rier
bene
,dhee
n.
tdu
T0
ivtelt
d
je

derscheidene,meestal bewoonde basalt-eilanden,van welke hetgrootste den naam draagt van Formosa,demiereneters en het aardvarvan Deg. Het bevat een overvloed van vis- ken van de Kaapj en t0tde anderen de

schen en njlpaarden, maar men vindt er lujaards.
geene krokodillen.Op zjn oosteljken oever Tanden (dentes)zjnharde,beenige,wigverheft zich de stad Korata.
of beitelvormige ligchamen, welke bj de
Tancred.Onderdezennaam vermeldenwj: meeste zoogdieren in de boven-en benedenTanqred de S'
txxfefïlle, een Normandisch kaak bevestigd zjn en tot het aangrjpenj
ridder,diein de lldeeeuw leefde.Zjnetien afbjten en vermalen derspjzen dienen.Elke

zonen, onder welke de beroemde Robent tand komt metde kroon in de mondholteuit.
Glidclrd zieh bevond,begaven zich in 1038 Op de kroon volgt eene kleine insnoering,
naar Beneden-ltalië en stichtten erhet Nor- delt@lsgenaamd,en eindeljk 4: in detanikas bevestigde wortel.De hals en kroon om mandischeRjk.
Tanceed,den beroemden kruisvaarder,een sl
uiten tezamen eeneholte(folliculusdentiqm)
kleinzoon van den voorgaande en een zoon die meteen eng kanaaldoor den wortelloopt
van diens dochter Emma metden markgraaf en boven dezen uitkomt. In deze holte ligt

Otto & Goede.Hj werd geboren in 1078, de tandkiem (blastema ofpalpadentiB),een
vergezelde in 1096 zjn neef Bohemond rJl zacht,uitbindweefselzamengesteld ligchaam,
Tarenteop den eerstenKruistogt,onderscheid- t0t hetwelk uit de kaak door hetwortelka-

de zich bj de belegering van Nicaea door naal heen vaten en ZelmW en doordringen.
zjnedapperheid,veroverdeTarsus,overwelkB De rjkdom van de tandkiem aan ZenllW en
bezitbj in botsing kwam metBaldnin,hielp is verbazend; zj is aan hare oppervlakte
Antiochië berennen, bezette Bethlehem en

was bj deverovering van Jerusalem metde
zjnen de eerste die de muren bestormde,
waarna hj zjne banier op de moskee van
Omar plaatste.Ht
j bleef o0k na de zegepraal
bj Askalon in Palaestina en verkreeg het

met een vlieB van bindweefselomgeven.De
wortel van den tand is meteen zeer zenuw-

en vaatrjk beenvliesbedekt,hetwelk tevens
het beenvlies der tandkassen vormt. Men
onderscheidtbj elken tand drie zelfstandigheden,nameljk het tandglazw%r(email),het

vorstendom Tiberias. Na den dood van God- zeer harde en vaste bekleedsel der kroon,
/He# van Woillos deed hj vruchtelooze p0- zich t0t aan den hals uitstrekkend en uit

gingen om aan zjn neefBoltemond de kroon
te bezorgen.ToendeSaracenenlaatstgenoemde
gevangen namen,en deze, na hetherkrjgen
der vrjheid (1103) zieh naar Europa begaf,
bestuurde hij diens vorstendom Antiochle en
verduurde er eene hardnekkigebelegering der
Saracenen. Hj breidde dat vorstendom uit

pr
ismat
ische
f
ln
e en
va,steeenigzins gekronkelde ZeeT

Laodicea, ontzette Edessa, hetwelk door de

den ontbreekt.

vezels bestaande, die hare

h
ardheid aan kalkzouten verschuldiyd zjn,
het tandbeen, uit zeer dunne bmsles be-

staande, waarin uitloopers van de eellen der

tandkiem doordringen,- en de bastzel
fstan#kAdid aan de oppervlakte van de wortel:
door de verovering van Adana,Mamistra en derbljvendetanden,welke bj de melktan-

Hetaantalbljvendetanden bj den mensch
is 32,welkemenverdeel; in :W-,ko6k-en
veroverde Arta.Hj overleed den zlstenApril maaltanden. De 4 snjtanden hebben beitelSeldsloeken werd bedreigd,waarop hj o0k

in het bezit kwam van dit vorstendom , en

1112. Tanered wasgehuwd met Ceeilo ,eene vormige kroonen,benevenseenebollevoorste
onwettige dochter van Pltllippus .I, koning en holle achterste vlakte.De beide middenste
van Frankrjk.Hjisdeheldvanhetberoemde snjtanden der bovenkaak zjn zwaarder dan
geëicht: rGerusalemme liberata''van Tasso. de daar naast staande.De twee hoektanden,
Tancred '
plzlLecce,een onwettigen zoonvan aan elke zjde één, hebben kegelvnrmige
Roger, hertog van Apulië, en een kleinzoon kroonen, en de dikke,enkelvoudige wortelB
van Roger, koning van Sicilië.Na den dood onderscheiden zich inzonderheid in de bovenvan Willem de Goede(1190)werdhj tePa- kaak door hunne lengte.De 10 maaltanden,
lermo door de Sicilianen tOt koning gekozen 5 aan elke zjde,hebben lagerkroonen dan
en verdedigde den troon met goed gevolg de hoektanden; de kaauwvlakken zjn van
tegen keizer Henkik VI.Hj overleed den bulten voorzien en deze tanden hebben in de
onderkaak Q en in de bovenkaak 4 wnrtelB.
22sten Februarj 1194.
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De laatste maaltand, dle gewoonljk eerst
tusschen het16deen Qsstelevenslaartev00rschjn komt,draagt deswege den naam van
wjsheidskies.Dezeheefteeneminderbreede
krood
nenen kort
bj
erewortrls.Bj Negersen 00k

worden vastgemaakt.W enschtmen eengeheel
kun8tgebit te gebruiken, dan moeten al de
bedorven tandwortels weggenomen en de

ecn behoorljken vorm aan hetgelaatendragen niet weinig bj t0teenegoede uitspraak
van sommiçe klanken.De vorming dertanden neemtln demenscheljkekiem reedseen

waartmenbjheteerstedoorbrekendertanden
eene meerdere hitte van hettandvleesch,een
sterken speekselvloe; en een pjnljk gevoel

k
aken geëFend en gezuiverd wordenjraarna
van deze een afdruk wordtgemaaktln was

Orang-oetan vmdt men wel een: 8 of gips,hetwelk t0t modél kan dienen voor
maaltanden in elke kaak. O0k vertoonen hettevervaardigen kunstgebit.W ieditlaatste
zich wel eena overtollige tanden aan de bin- gebruikt, moet het gedurig uit den mond
nen-ofbuitenzjde van degewonerj.Zelden nemen en reinigen.
ontbreken alle ofnagenoeg alletanden,schoon
Het tanden krïkdl der kinderen alsmede
ditweleensplaatsgrjptbj eenesterkeont- het wisselen gaat wel eens vergezeld van
wikkeling van hethaar.De klenr der tanden ongesteldheden, die intusschen meestal vcris blaauw- of geelachtig wit, doch in heteer- oorzaakt worden d00r zwakheid,klierachtigstegevalzjn zj minderduurzaam.Zjgeven heid en eene slechte voeding.Doorgaans ont-

ill het tandvleesch zoodat het kind onwilleaanvang tegen het einde dertweede maand, keurig alles naar den mond brengtjwathet
maar eerst 6 of 7 maanden na de geboorte in zjnehanden heeft.De plek van het tandbreken de voorste snjtanden der onderkaak vleesch,waar de tand zaldoorbreken,zwelt
d00r,waarop eerlang die der bovenkaak v0l- 0p, wordt rood,gespannen en eindeljk wit,
gen (eerste dentitie).Na verloop van 4 t0t6 en de geringste drukking daarop veroorzaakt

weken vertoonen zich de overigesnjtanden pjn.Isdetanddoorgebroken,danverdwjnen
der onder- en bovenkaak, tusschen de 12de aldiepjnljkeverschjnselen.Gaathettandenen 16de maand de eerste maaltanden. Dan krjgen van moejeljkheden vergezeld, dan
volgen de hoektanden (in de 18 maand)en ontstaat er congestie naar de hersenen, de
tusschen de 20steen 3ostemaanddevolgendy longen en denonderbuik,veelalhardljvigheid,
twee maaltanden,Dit zoogenaamde melkgeb%t zelden diarrhé,krampen en wel eens koorts.
bestaatuit 20 Knden en duurt t0thet7de of In dien tjd moetmen dekinderen beveiligen

8ste levenslaar;dan verdwjnen de wortels
d00r resorpsiej de kroonen vallen af en de
bljvendetandenbreken door(tweededentitie).
Zjn de melkhnden behoorljk vervangen,
dan volgen aan weerszjden onderen boven
de overige maaltanden,hoewelde eerste van
dezezich gewoonljk reedsvöördenaanvang
van hetwisselenvertoonen.Dejedaanteder
melktanden verschiltweinig van die der bljvende tanden.De snj-en hoektanden van het
melkgebitzjn kleiner dan die van hetblj-

t
egenelkennadeeliqeninvloedenvooralzorgen
voor eene doelmatlge voeding. De wisBeling
der tanden geeftzelden eenig.
bezwaar.

De tandheelk%nntis dat grdeelte.deralge-

meene heelkunst, hetwelk zlch bezig houdt
met den bouw der tanden,met de verpleging
der gezonde tanden, met 4e genezing der
zieke tanden en met het nr vullen van verloren tanden.M en heeftdan ook inonsVaderland en elders tantbartsen of dentisten, die
dooreen staats-examen debevoegdheidhebben
vcrkregen tot uitoefening der tandheelkunst.
M en had trouwens reeds tand-artsen in de
dagen
zelfs bjder Oudheid, daar men meldt, dat
Egyptische mummiën metgoud ge-

vende gebit, zaaar in beide soorten van kiezen is geen verschil.De volwassen tand groeit
niet m eer, mM r leeften gehoorzaam t,evenals de overige deelen des lichaams, aan de
wet der stofwisseling. Afgebrokkelde ofver- vuldetandengevondenzjn.volgensdeIsraëliesleten tanden groejen echter nietmeeraan. tiyche wet mogt men de overledenen vöôr de
0p gevorderden leeftjd vallen detanden ge- begrafenis ontdoen van alhun goud behalve

woonljk uit; de oorzaak daarvan ligt in dat,hetwelk zj in den mond droegen.In
den regel in de verbeening der tandkiem.
nieuweren tjd legde Fowohard te Parjs in
svie op Jeugdigen ofmiddelbaren leeftjd zjn geschrift: rLe chirurgien-dentiste(1728,
tanden verliest, vervangt ze wel eens door 2 dlnl''de grondslagen voor detandheelkunst,
kwnsttanden,Ja,velen,dienagenoeg alhunne en in de laatste Jaren is op ditgebied veel
tanden moesten missen, voorzien zich van
een kunntgebit.Men vervaardigde eerst kunsttanden van de tanden van het njlpaard,
daarna bezigde m0n tanden van menschenj
doch tegenwoordig enkel emailtanden,hoofd-

gedaan.Heider te W eenen stichtte eene vereeniging van Duitsche dentisten, die een

Vierteljahrschrift fir Zahnheilkunde''in het
zonderljkeleerschoolvoortandheelkunde.In
zakeljk uit porseleip bestaande. Men moet den Jongsten tjd is die wetenschap vooral
kunsttanden alleen da
'âr laten inzetten,waar bevorderd door C- rabelli (psystematisches
zj werkèljk nut kunnen aanbrengen,daar Lehrbuch der Zahnheilkunde'', 1844 12 dln),
zj weleenszeernadeelig kunnen werken op Tomes(Dentalphysiology andsurgery'',1873),
:opt:rManualofdentalanatomy''
,1876)'',
de natuurljke,n0g in den mond aanwezige AïcFzr d.
tanden.Slechtsdietanden zjn volkomen on- Heidsr en Wedl (rAtlas zur Pathologie der
sehadeljk,diemeteenestiftin denn0ggaven Z:hne'' 1868)'',lanme(pLehrbuch derZahnlichtgaven.O0k verrees te W eenen eene af-

wortel van een afgebrokkelden tand worden heil
kunde'
',1877)en Sollöndp (7DasFi
illen
bevestigd.In de overigegevallen toch moeten der Zahnen und deren Mktraktion ,,jgyg).

Qe kunsttanden aan de natuurljke tanien

Tandçleenoh(gingiva)nnemtmenhetvleesch-
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achtig,bloedrjk weefsel,hetwelk de tand- eene insnjding ontlast wordt.In dat geval
kassen van voren en van achteren bedekty geeftmen aan deze ziekte den naam van f* #elken tand rondom den hals omsluit en zelf zweer,en dezekan bj debovenkaak 00k een
met eene dunne opperhuid,eene voortzetting yekemeltezweer worden.Houdt de etter-afscheivan hetsljmvlies dermondholte,isbekleed. ding niet op, dan is er een tandnleesehsstel
Het tandvleesch is niet zeer gevoelig,maar ontstaan.Erger dan deze is detand-of'wangzeer vaatrjk.Het bestaat uit eene voorste J,J:!, welkeontstaat,wanneerde etterd00r
en achterste strook,en beide strooken zjn het kaakbeen dringt en buiten aan de wang
tusschen de tanden do0r met elkander ver- uitkomf. Om dien te genezen, moet de bebonden.Hetdient t0tbevestiging dertanden, dorven tand uitgetrokken worden. Lastig is
welke bj ongesteldheid van hettandvleesch voorts het ontstaan van den zoogenaamden
beweegbaar worden.
kalksteen aan de tanden.Deze is eene min of
Ziekte en verplegin.q der tanden. Tot de m eerharde,gele,bruine ofzwartekorst,die
ziekten der tanden worden o0k wel eens on-' zich vooral aanzet vöör de maaltaM en en
gesteldheden gerekend, die in de aangren- achter de snjtanden en we1eensontsteking
zendedeelen ontstaan;wj bepalen0nsechter van hettandvleesch veroorzaakt.Dekalksteen
t0t die, welke zich in de tanden zelven bestaatuit een mengselvan koolzuur enphosopenbaren. De meest algemeene van deze is phorzuurcaldum ,waaraanorganischebestand-

het hol-worden der tanden (caries dentium).
In den mond,zooalstrouwensin dengeheelen
spjsverteringstoestel,heeft bj den gezonden
mensch gestadig verderf ofverrotting plaats,
vooralvan deoverbljfselenvanspjzen,welke

deelen zjn toegevoegd.Naargelang dehoe-

de weg geopend voor hettandbederf,- dan
dringen baderiën en vibrionen er in door,
om debinnenstetandzelfstandigheidlangzamerhand te verwoesten. Z00 ontstaan er gaten
en groeven,zoodat de kroon wegbrokkelt en
de holte der tandkiem geopend wordt. Het
bederf strekt zich voorts t0tden worteluit,
en de geheele tand is reddeloos verloren.

zaam heden verrigten, waartoe de natuur ze
niet bestemd heeft. Het kraken van noten,
amandelen,kersenpitten enz.veroprzaakt ligt
scheuren in het glazuur en ontsteking van de
tandkiem of van het wortelvlies. Men ver-

veelheidweekebjmengselsqrooterisjbevindt
zich de kalksteen in een mlnder harden tne-

stand.Op gevorderdenleeftjdscheidtzich gewoonljk veel meerkalksteen aan detanden
zich na heteten n0g in den mond bevinden. afdan in de dagen derJeugd.Hetisvan beDe rottende ontleding daarvan kan door rei- lang, dien te verwjderen, omdat Juist d0
niging van den mond we1 w at verminderdj daardoor bedekte deelen der tanden ligt door
maar niet geheel belet worden.Gewoonljk bederf worden aangetast.Voorts kan men de
zjn de tanden tegen den nadeeligen invloed vorming van den kalksteen tegengaan door
daarvan beveiligd doordehardeopperhuidvan den mond zuiver te houden of een doelmatig
hetglazuur.Dikwjlsechterzjnzjin hetdage- tandpoeder te gebruiken. N0g verderfeljker
ljksehelevenblootgesteldaanvelerleischennis, dan de kalksteen isde groene aanslag,omdat
bjv. bj het bjten op harde voorwerpen of dezeuitwoekerplanten bestaat.Overtandpjn
bj eeno snelle afwisseling van warmte en spreken wj onder.
koude,waardoorbarsten en scheuren ontstaan
De regels, welke men bj het verplegen
of 00k bj hetnuttigen van scherpeplanten- der tanden moetinachtnemen,zjn dev0lzuren.Zjn erbargten in hetglazuur,dan is gende:men moetmet de tanden geenewerk-

mjdeeeneplotseljkeveranderingvan temyeratuur in de mondholte en alzoo den onmli-

delljken overgang van warme tot koude
Meestal gaat een en andervan tandpjn ver- spjzen endranken,waardoordesgeljksbarsten

gezeld. De behandeling der holle tanden is in hetglazuur kunnen ontstaan.M enonthoude
zeer verschillend.Is hetbederfnog nietdiep zich van het gebruik van scherpe plantendoorgedrongen,dan ishetvanbelang,hetaan- zuren, en zorge er bovenalvoor,de tanden
getaste gedeelte af te vjlenenhetalzoobloot- zuiverte houden.Tot hetpoetsen dertanden
gelegdetandbeengladtepoljsten.Iserechter bediene m en zich van een borstel, w iens
eene aanmerkeljkeholte ontstaan,dan moet hardheid evenredig moet w ezen aan die der
men plombéren;men verwjdertnameljk alle tanden,en makedeze nietalleen desochtends
onzuivere deelen en vult de holte met goud, schoon, maar o0k des avonds vöördat men
tin, amalgana,tandcement (plombeersel) of zich terruste begeeft.De bestebestanddeelen

geta-pertsja.Isechterhetbederfdoorgedrongen voortandpnederzjn geslibtkrjt(cretapraet0taan detandkiemholte,danishetplombéren parata alba),koolzuur magnesium (magnesia
nadeelig en men dientden aangetasten tand te alba), gepraepareerde Oesterschalen (conchae
laten uittrekken.Nietzeldenwordthettandbe- praeparatae)enz.Men wrjve deze bestandderfachtervolgd door eene ontsteking vanhet deelen fljn,voegezet0tgeljkegewigtsdeelen
wortelvlies.Ditlaatste zet zich uit en maakt bjeen en d0e er calmuswortel en eenige
onderfelle pjn den wortelindetandkasl0s, droppels aethérische olie bj. Tandpoeders,
zoodat hj dooruittrekking moetverwjderd diedetandenaanstondswitmaken,zjnafte
worden.O0k ontstaat er weleensin de tand- keuren,omdatzj hetglazuuraantasten.O0k
kaseene verettering,die een weg baantdoor koolpoeder is niet aan te bevelen, om dat
haren wand en zich uitstortinhettandvleesch. de ilne kooldeeltles onder het tandvleesch
Ditlaatste wordt daardoor uitgezet,terwjl bljven zitten en desgeljks nadeelig werken
de etter m eer en meer t0t de oppervlakte

op het glazuur.Het gebruiken van den tand-

naderten ereindeljk doorheenbreektofdoor borstel veroorzaakt we1 eens bloeding van
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het tan4vleesch, doch dit behoeft niemand
afte schrikken.Men bewege den bprstel van
het tandvleesch af naar beneden, alzoo aan
de onderkaak van onder naar boven en aan
de bovenkaak van boven naar beneden,daar

alleen op dezewjzehetachtergebleven vuil,
hetwelk zich tusschen de tanden bevindt,
verwjderd wordt en er tevens nagenoeg
geene beleediging plaats grjptvan hettandvleesch.Men vergeteniet,00k deachterzjde

worden cicuta-en hyoscyamus-pleisters,cata-

plasmata, voetbaden, bloedzuigers, inwrj-

ving van het tandvleesch met opium ,adstringérende mondspoelingen enz. M ngewend.

Ontstekingachtige tandpjn ontstaatdooreene
ontstekin. van het tandwortelvlies ofvan de
tandkiem en heeftgewoonljk plaats bj aangestoken tanden.Ontsteking van hettandwor-

telvlies (periodontitis)openbaart zich in eene
aanvankeljk doFe,vervolgenslevendige,klopder tanden te poetsen, en hetis doelmatig, pende pjn.Bj de geringsteaanrakingisde

de tanden daarna door middelvan een pen- aangedane tand zeer yevoeli
g en het komt
seel met eene of andere zamenstrekkende 'den ljder voor,dat d1e tand langer isdan
d
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e
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e
h
wordt rood en
vloeistof,bjv.met tinctuur van myrrhe,te
bestrjken.Is een tand aangedaan,zoo raad- zwelt op,en 00k dew angw ordtdik,waarna
plege men ten spoedigste een tand-arts,om depjn gewoonljk vermindert.Bj ontsteking
het voortwoekenen der kwaal te beletten en van de tandki
em (endodontitis) heeft men
00k de daarnaastgeplaatste tanden tegen be- aanvankeljk Btekendepjnen,dieeerstnuen
Gexfte bewaren.
dan wjken#maarlateraanhoudenennietzelden gepaardgu n metkoorts.Deontstekingder
Tandpkn
(
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)
,
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e
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we
l
ke
naar gelang der oorzaak m in ofmeer hevig tandvliezengaatveelaloverinettering,endeze
kan zp
-n,heeft haar zetelin de zenuwen der verdwjntdoorgaans binnen eene week zonder
tanden en tevensnaargelang dersym pathisch schadeljke gevolgen; er kunnen eehter ook
aangedane zenuwen eene zeer verschillende tandistels of been-eters in de tandkassen ontuitgestrektheid. Men onderscheidt in het al- staan,wanneermen deze ziekte verwaarloost.

Femeen twee soorten van tandpjn,nameljk IntuBschen kan men bj endodontitis,zoodra

%dipatkische. welke haren zetel heeft in den deontsteking totveretteringisovergegaan,de
tand zelven,mi
ennnympat
hi
sehe
ofme
er
ve,rwjd
welke
erde
afd
he
ae
nl
ke
en.
- vernietiging van den tand door beenbederf

ljk is van

zelden verhoeden. Bj de behandeling dient

De meestand
pq
jn
ie
sne
hetoorzaak Van eerstge- m en de oorzaak der ontsteking op te Bporen
al
eme
nnemde
blootliggen der zenu- en z00mogeljk wegtenemen.- Dezenuwwen van aangetaste of holle tanden; deze tandpjn wordt gewoonljk veroorzaakt door

soortvan tandyjn isveelalbevig en vermeer- een ziekeltjken toestand van hetgeheelezedext bj het aanwenden Van Zeerkoude of nuwstelsel en heeft dit eigenaardig kenmerk ,
zeer warme middelen.Is hetbederfvan den

datmen er geene zw elling en geene roodheid

Knd gering, dan mnet hj geplombeerd,en
is het reeds aanmerkeljk voortgeschreden,
dan moet hj uitgetrokken worden. Voorts
kan men ztjne toevlugtnemen tot zenuwver-

'Idiopathisch-nerveuse tandpjn openbaartzich

der naburige deelen bj opmerkt, en datzj

nooitaanleldinggeeftt0ttandvleeBch-abscessen.
in vlugtige, hevige, na onbepaalde tusschen-

doovende middelen en een watle met chloro- poozen terugkeerende steken in de aangedane
formej morphium , opium enz. m de holte tanden; zj vindt noch bj koude baat,noch
ateken, of ook de aangedane zenuw vernie- bj warmte. De sympathisch-nerveuse kiestigen met argenik of met eene gloejende pjn wordtvoortgebragtdoorverwjderde ornaald. D och het zekerste middel is steeds ganen, vooral door het darm kanaal en de
het verwjderen van den tand.Bj rheuma- geslaehtsdeelen,zoodat men spreekt van gas-

trische en van hystérische tandpjn.Zenuwtandpjn isvoortsnietzelden een eersteverschjnselvaneeneontstekingachtigeaandoening
van de kaakzenuwen (neuralgie van den trikw aal ontstekingachtig van aard; hettand- geminus). 00k hierbj is het uittrekken van

tische tandpjn bepaalt zieh de pjn niettot
eene enkele plaats,maar openbaartzich bj
verschillende,o0k bj gezondetanden.Vestigt
zich nu de pjn in één tand,dan wordtde

vleesch en de 'iang Tvorden dik,en er ont- tanden eene nuttelooze zaak.
staat we1 eens een abscès in de mondhglte,
Tandraderen dienen t0thetoverbrenqen
na welks doorbreken depjn langzamerhand van beweging. Men heeft cylindervormlge

verdwjnt.In zoodanig gevaldientmen dogr
het gebruik van zweetdrjvendemiddelen eu
voetbaden met zout en mosterd de onderdrukte functiën te heratellen, terwjl men
dodrgaansde pjn kan verzachten doormiddel

van zuurdeegpap op den arsa,doorSpaansche
vliegenpleisters achter de ooren ofin den nek
en door bloedzuigers ill of jj#* den mond.
Hierbg
- komt geen uittrèkken van tanden te
dabajv
rop
li
elj
PaS, omdat het kwaadde
ze
il
ce
hn,
.n
agatr
dk
e
verplaatst naar edeler

(kroonrad),kegelvormige(hoekrad),schroefvormige en hyperboloïdiBche tandraderen,welke
verschillen door den stand der assen en het
hierdoor veroorzaakte versc'
hil dertandkransen. De tanden kunnen op of onder den rad-

hoepel en ook aan weêrszjden van dezen
geplaatst zjn.In ditlaatste gevalheeftmen

kroon-ofkamraderen,wier tanden den naam
van kammen dragen. Om het afbreken der
tanden te verhoeden, worden de uiteinden
veelalverbonden door een aan den radhoepel

ooren.Van anderen Mrd is de tandpjn,wel- evenwjdigen kxans, en de tanden dragen
ke voortkomt uit verouderde Jicht5 deze den naam van Btaven.Moet eene oscillérende

wi1 veelal zelfs voor de krachtigste plaatse- beweging in eene omwentelende veranderd
ljke middelen niet wjken.Totverzathting worden, dan heeft men sleehts een sector
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van het rad noadig, en wilmen eene heen- ren drpegen het heiligdem en het gewjde
on weêrgaanderegtlj'nigebeweging doenont- boBch gezamenljk dien naam.
staan, dan verandert die radsector in eene
Tang (De)iseen werktuig,geschiktom

getande stang. De wrjving der tanden,bj voorwerpenaan tevatten,hetztJ
'dezeminder
een wélafgewerktraderentoestel,op Qo/ovan geschikt zjn om regtstreeks metdehanden
den arbeid berekend, is deste kleiner naar te worden aangegrepen,hetzj ze met meer
gelang het aantaltanden grooteriB.Vooreen dan gewone kracht moeten worden vaBtgegoeden gang wordt vereischt,dateen drjfrad houden.Voorheteerste gevaldientdegewone
althans 6 en een rondsel althans 10 tanden vnv tan.gen voorhettweede denuptanq.Aan
hebbe;maarmen brengtdie getallenm instens flne tangen reef
t
me
n
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ennna
am
vanqpi
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ed.
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vermindert men hetM ntaltanden nietgaarne (forceps),dienende ter vûleindiging derverbeneden Q0.De snelheden van gemelde rade- lossing in moejeljkegevallen.Menweetniet
ren staan in omgekeerde verhouding van de zeker!wanneer dit werktuig het eergtin gemiddelljnen of - wat op hetzelfde neêr- bruik isqekomen,vermoedeljktusschen1665
knmt- vanhetaantaltanden.Heefteenrond- en1670,lnwelkl
aatgteJMr.
5k41Chamberlin
sel 12 en een daarmede verbonden kamraë uitEngeland naarFrankrjk relsde,om het
96 tanden dan is de snelheidsverhpuding als geheim der door hem uitgevonden tang te
die van 8: 1.Men mag echter hetverschil verkoopen.ln 1688 begafhj zieh om skatvan snelheid niette grootmaken,omdatals- kundi
ge redenen naarHolland,rnlrhtjzjnr
dan de tanden van het kleinere rad veelte geheim openbaarde aan Roonkmzen, waarna
spoedig afsljten illvergeljking metdievan eindeljk in 1753 de hefboom bekend weri.
hetgroote.De gedaante der tanden moet zôô
gekozen worden, dat de verhouding der

In 1723 werd door Pa@jn te Gent aan ie
Fransche Académie een modél Mnsebetlen
hoeksnelheden bj de beide raderen aanhou- van een instrument, bestemd ter ulthaling

dend dezelfde bljft.Daartoe worden de tan- van het beklemde hoofd. Het bestond uit2
den volgeng eigenaardige kromme lgnen ver- lepels met eene gebrekkige sluiting en wer;
vaardigd9en men kiesthiervoorinzonderheid aanmerkeljk verbeterd door Lenrd,S- lli:
decycloïde(radljn)endeevolvente(draadltgn). en later door vele anderen, zoodat tbans
In depradjk vervangtmen vaak dennaauw- eene menigte soûrten van dergeljke kngen
keurigen vorm door ljnen en drkels. De beschikbaar is. Eene goede tang moet van
tandraderen van machines bestaan meestal het Qjnate staalvervaardigd,zorgvuldig beho
uitutg
en
ego
mo
tendéjz
li
e
nr,gn
ea
re
deadthed
ie
dv
isorm met e0n werkt en overal glad en glanzig zjn.Zj
gebragt.Bj moet eene Juiste ekr
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njnvovldo
flnere werktuigen worden de tandholten uit hnofdholte hebben

een eFen rad gesneden.Men heefto0k tand- veilig slot.
raderen, die geene ronde gedaante hebben
TangaW ika-meerofMeertl
gs O6djV6
en alzoo dienen om eeneongeljkvormige be- is de naam van een grootmeerin hetbinnenweging te veroorzaken.A1svoorbeeld noemen land van Oost-Afrika,gelegentusschen3OQû'wtjhetelliptisch tandradbjsommige schaaf- 8040/Z.B.en 29010'- 32030/0.L.van Greenm achines.
wich.Hetbevatzoetwateren heeftbj eene
Tandsjoer, de hoofdstad van een even- gemiddelde breedte van 52 eene lengte van
z0o genoemd distrid in het Indisch-Britsch 750Ned.mjl.Zjneoevers,vanonderscheidene
ptesidentsehap M adras,ligtaandenvoornaam- baajenvoorzien,zjnomgevendoorboBehrjke
sten arm der Kamerien aan den Zuiderspoor- bergen en digtbevolkt.Van allekanten Btrooweg;zj is een zetel van Oud-lndiBche ge- men rivieren derwaarts,en van dezezjn de
leerdheid,en men heeftergrootschegebotlwen Malagarazi(uithetoosten)en de Roesisi(uit
derHindoe's,R.Katholieke en Protestantsche hetnoorden)devoornaamste.VolgensCamron
zendelingen, een levendigen handelen 52000 ontlasthetzjnewateren onder601.B.door
inwoners.
de Loekoega,maar deze wordt door Stanlm
Tandzaad, zie .
m dens.
alseenmoerassigearm vanhetmeerbeschouwd.
Tanette ofAganonsia,eenleenvorstendom Dit meer wordt door handelsvaartuigen van

op het zuidwesteljk schier-eilandvan Celébes, inboorlingenenArabierenbevaren,wantzjne
telt 142 dorpen en omstreekB15000inw oners.
Het lantl is er heuvel- en bergachtig,maar

in hetweqteljk gedeeltelangsdevlakkekust
met rjstvelden bedekt.DehoogBteberg,de
Tille genaamd,heefter eene hoogte van 1000

Ned.el; voorts zjn er andere aanzienljke
bergen1en de Piek van Tanette,een t0p van
den Silodlo, is ruim 700 Ned.elhoog.Men
planterrjst,tabaken klapperboomen,ende

bodem levert er o0k steenkolen.Dehandelis
er van weinig beteekenis.

Tanfana nf Tamfana, eene godin der

Marsen,had een tempeltusschen deEemsen

deLippe;ditgebguw werdin hetjaar13 na

Chr.dcnrGermanbe%sverwoest.Vclgensande-

oevers zl!n zeer vruchtbaar.Ook vindtmen
er veelvlsch,njlpaarden en krokodillen.De
belangrtjkste plapts is er op den ooBteljken
oever Kawele ofoedsjidsi,eene Arabisehe
kolonie.Het Tanganlika-meer werd in 1858
door Bv ton en Speke ontdekt, en Stanlq
bevoerin 1875alzjne boorden.
Tangens ofraakWn isde naam van eene
regteljn,diemeteenewillekeurigekromme
1jn slechts éénpuntgemeenheeft.Indezen
z1n heeftzjeene onbepaalde lengte,mMrin
de driehoeksmeting isbarelengtebeyul; en
afhankeljk varden hoek,waartoezjbehoort
(zie onderGomometriej.Bj de krommeljnen
van 4en tweeQen graa; is zj het ssqk van
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de raakljn,begrepen tusschen hetraakpunt gen,om aldaarnaBporingen te doen nM rhanen de asderabscissen.
Tanger, door de inw oners Tandql'a geheeten, is eene versterkte zeestad in de M arokkaanscheprovincie Hasbat,aan denweste-

delswaren, geschikt voor de Nederlandsche

ljken ingang der Straat van Gibraltar,amphitheatersgewjsgebouwd aan dehellingvan
een kaal kalkgebergte.Zj heeftmeerendeels
onregelmatige,naauwe,steilestraten,fraaje

wasvan onze eigene kolonie Bornéo.Daarop

markt,in magazjnen te Singapore dat vet
ià duizende bamboezen zag opgestapeld,vernam hj metverbazing,datheteen product
bleek uiteen schrjven van den residentvan

Bornéo, dat in 1856 niet minderdan 651568
Ned. pond van dââr was uitgevoerd,en v01moskeeën,een Franciscanerkloostermeteene gens een later berigt bedroeg de uitvoer in
kapél,hetéônigeChristeljkebedehuisinhet 1858-1859 alleen uitPontianak 613585 Ned.
geheelerjkyonderscheidenesynagogenenhuizen pond.W él is het zonderling, dat zulk een
van Europésche aglmten,eene oude,gedeelte- belangrjk artikel aan de aandacht van den
ljk vervallen citadél,mar-zaanzienljkeves- Nederlandschen handel is ontsnapt, - en
tingwerken bj dehaven.Dezelaatsteisklein niet minder zonderling, dat in 1879 - dus
en ondiep, maar de reede fraai en n0g al 20Jaarnadatdehoogleeraarde Frldderop

ruim.Tangerisdebelangrjkstekoopstad aan gewezen heeft - doordeMaatschappj van
zee in Marokko en onderhoudt een druk Njverheid eenegouden medaille wordtuitge-

verkeer metGibraltar.De consulB'hebben er loofd v00r den Nederlandschen handelaar,die
gene hoogere waardigheid dan eldersen zjn in 1880,1881 en 1882 telkens 1000 Ned.pond
mderdaad de stu tkundige vertegenwoordigers mienlak tangkawang invoert en ter markt
hunner Staten bj den SultanvanMarokko. brengt in Nederland.
Daar deze laatste niettoestaat,dat EuropeTangoeten,door deChinézen Mfan geanen in zjne hoofdstad hun verbljfhouden, heeten, is de naam van een stam in H00gdoethj zjn ministervan BuitenlandscheZa- Azië, welke vermaagschapt is met dien der
ken te Tanger wonen,waar deze tevens de inwoners van Tibet.Hj is gevestigd in de
betrekking bekleedtvan gouverneur.Hetaan- bergstreek rondom het meer Koekoenoor in
tal inwonerB bedraagt er 25000, meestal de provincie Kansoe en in het bekken van
Mooren,- voortsIsraëlieten van Spaanschen den bovenloop derHoanghojgedeel
teljk met

horsprong en eenige Euroqeanen.- Tanger
o
eette bj de Romeinen Tlngis en werd ten
tjde van keizer Cla%dins eene Romeinsche
kolonie in de hoofdstad van de provincie
Tingitana (W est-Mauritanië).DeW est-Gothen

ontrukten deze stad in de 5deeeuw aan de
Romeinen, en ill de 8ste eeuw vielzj ixl
handen derArabieren.De Portugôzenveroverden haar in 1471,en in 1662 werd zj bj
het huweljk der Portugéscbe Infante met
Karel 11 van Engeland aan laatstgenoem de
al8 bruidschat afgestaan, maar wegens de
kosten van onderhoudin1684verlaten,waarna
de Mooren haar weder in bezit namen.In

Chinézen vermengd en eerstln den Jongsten
tjd door Prql'
awalskl
j eenigzins bekend geworden.DeTangoetenonderscheidenzichdoor
een midbelmatig grooten, maar gespierden
ligchaamsbouw? zwart haar en een zwaren

baard, dien zj echter afscheren,een regten
neus,groote oogenen dikke,vaak opgeworpen lippen. Zj spreken eene eigenaardige
taal en vervaardigen van laken of schapenvellen een armeljk gewaad,hetwelk bj mannen en vrouwen nietverschilt.Zj wonen in
zwarte tenten van een grofwollen w eefsel,
en in het midden daarvan brandthot vuur.

Hun voornaamste bedrjf is de veeteelt, en
1743 viel zj ten deelaan Marokko,en den deze bevredigtalhunne behoeften!toch nut6den Augustus 1844 werd zj dooreeneFran- tigen zj weinig vleesch,maar voeden zich
sche vlootgebombardeerd,waarna den loden hoofdzakeljk met thee en taryk (gekookte
November daaru nvolgende de vredetusBchen en gestremde melk).Hunnemorsigheid kent
Frankrjk en Marpkkogesloten werd.
!eene grenzen.Zj zjn,evenalsdeMongolen,
Tangkaw ang, eigenljk in hetMaleisch pverige Boeddhaïsten,maar tevenszeerbjmienjak fcls
q/rcfzllo
ç, is de naam van een geloovig, en staan onder hetgezag van eigen
plantaardig vet, hetwelk in Bornéo door ko- ambtenaren,ondergeschiktaandenChinéschen
king verkregen wordtuitde vrucht van 0n- gouverneur van Kansoe, die te Sinin zjn
derscheidene boomen uithet geslachtHopea, verbltlfhoudt.
behoorende tot de familie der Dipterocarpeën.
Tanjore,zie Tandsl'oer.
Van die banmen zjn acht Boorten bekend, Tannahill (Robert),een Schotsch dich-

terwjl er waarschjnltlk in hetgrootendeels ter,geboren te Paisley den 3den Junj 1774.

n0g onbekende Bornôo n0g meer gevonden Htlwaswevervan beroep en dichtteliederen,
w orden, en van gemeld vet werd het eerst die met de muziek van ztln vriend K.A.
meldinggemaaktdoorCrawfwrdin1820inzjn: sv,ïfA weldra algemeen gezongen werden.

2IndianArchigelayo''.Daarechterdieboomen 0ok yaf hj in 1807 rpoems and songs''in

het llcht.De meestbekende van zjne gedichten zjn:plessy,theiowerofDumblane''
en o'rhe song ofthe battle ofVittoria'':welke
met de beste van m bert Wlrl:wedjveren.
Latervervielhjtotzwaarmoedigheidenwerd
eindeljk krankzinnig,zoodathjop den17den
Mei1810eeneindemaakteaanzgnleven.Zjne
vM rdigd naar onze oost-lndische bezittln- verzameldewerken zjn uitgegeven in 1838.

ln BritschIndlënletgroejen,bejverdenzich
de Engelschen, dat vetin Bornlo te komen
halen,dewjldebehoeftedaaraan voorstoomwerktuigen in Engeland van Jaar t0t Jaar
toenam. De Nederlanders bleven intusschen
onbekend metdatbelangrjk artikel,eneerst
in 1859,toen dehongleexaar deTrrly:,afye-
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Tannh:user, een minnezanger,vermoe- Groothertog van Mecklenburg in ondersehei.

deljk uit Salzburg ot'Bejeren,verkeerde in dene bloedigegevechten bj Orléans en begaf
het midden der 13de eeuw aan hetllofvan

zich tegen het einde van December naar het

Frederik de &r?
/#lJr:en van andereVorsten
en schjnteenzwervend en avontuurljk leven
te hebben geleid.In zjne liederen schildert
hj, naar het voorbeeld van Neidhart,inzonderheid het leven der boeren en grof-zinneljke minnarj,terwjlhj daarbj pronktmet
groote geleerdheid. O0k heeft hj een leerdicht:srtlofzucht''nagelaten.Zjnelierdicnten
zjn te vinden in het tweede deelvan den
Minnesinger'' van Hagen (1838) en de

legervôörParjs.Thansbevindthj zieh weder aan het hoofd van heteersteBejersche
korps.
Tansillo (Luigi),een Italiaanseh dichter,
qeboren omstreeks hetjaar 1510 teVenosa
ln het koningrjk Napels,trad reedsvroeg
in krjgsdiensten verwierfdoorzjn moeden
donr zjne dichterljke talenten degunstvan
d0n Garcias, een zgon van den Onderkoning
van Napels,dien hj eerstnaarSidliëenvervolgens op eene expeditie naarTunis vergezelde.Hj legde den grondslagvoorzjnroem
door het geestrjk, maar onkiesch gedicht:
X11vendemniatore(1534enlaterl'',doorM6reier in het Fransch vertaald onder den titel:
XLejardin d'amour(1798)'/,maarwerdtevens
door de Roomsche Curie in den ban gedaan.
Om de geesteljkheid teverzoenen schreefhj
vervolgens het qodsdienstig gedicht:pLelagrime di San Pletro/', dat echter onvoltooi;
bleet'
.Hj overleed in 1570.Voortsheeftmen
van hem hetdrama:pldueyellegrini(1631)/',
en in zjne roqere(1738)''vindt men o0k
nog: pRime varle''. Later werden uit zjne
handschriftenn0guitgegeven:pLabalia(17674
2dedruk 1797)'7,- pI1podere(1769;2dedruk
1797)'' - en s:capitoli(1832- 1834)''.

XHofzucht'' in het 6de deel van het pzeitschrift fiir deutsches Alterthum''van Haupt.

Met zjn veelbewogen leven en een aan hem

toegekenden boetzang is de bekende sageverbonden M n den ridder Tannhöwser,die in den
Venusberg vertoefde, daarop een pelgrims-

togtvolbragtnaarRome,om vergeving zjner
zonden teverkrjgen,en,toen dezehem geweigerd werd, radeloos naar vrouw Vengœ
in den Hörselberg terugkeerde. Deze sage
heeft aan W agner stof geleverd voor eene
opera.
Tannine, zie Looouren.

Tann-R atsam hausen (VrjheerLudwig

Samson von un4 zu der), een Bejersch
generaal, geboren den 18den Junj 1815 te

Darmstadt,trad in 1833 alsluitenantindienst

bj de Bejerscheartillerie,werd in 1840 ge-

Tantah , eene stad in Beneden-Egypte,

1844 t0t adjudantvan den kroonprlnsM aœivilix l en kortdaaropt0tmajoorbevorderd,
trok in1840naarSleeswjk-Holstein,waarhj
in korten tjd de vrjwilligers organiseerde

telt 60000 inwoners.Men heeft er een praal-

divisieonderprinsEduardranSlkddzl-zlfepllr.ç

kelvoudig ligchaam en bevindt zich a1s een
tantaliumzuurzout in tantaliet, columbiet,
yttrotantaliet,pyrochloor en andere zeldzame

plaatst bj den generalen staf,za4 zich in aan den spoorweg van Alexandrië naar Suëz,

grafvan den wonderdoenden sjeik àltmed-el.#e
#c'
?
=i, op wiens verjaardag er eene jaarmarkt gehouden wordt, waar gewoonljk
en zich door dapperheid onderscheiddejwerd 500000menschen bjeenkomen.
in 1849 chefvan den generalen stafbj de
Tantalium (Ta)ofeolwmbiwm iseen en-

en aanvaardde in Julj 1850 a1skolonelde
betrekking van chef van den generalen
staf in het Sleeswjk-Holsteinsch leger.
Nadat hj in Bejeren was teruggekeerd,
werd hj luitenant-kolonel en adjudant van
koning M qœimiliaan 11 en in 1860 luitenantgeneraal en adjudant-generaal des Konings.
In 1866 werd hl
'
jchefvan den generalen staf

delfstoFen.Men verkrjgthetin degedaante
van een zwart poeder,dat bj verwarming
in de opene lucht verbrandt tot tantaliumzuuranhydride (TagOs), terwjl het bj eene
verhitting inchloor tantaliumchloride (TaCl5)
levert.Tantaliumzuur (HsTaO4)verbindtzich

van prins Karel?slootte Olmi
itzmet Oosten- metbasesin onderscheideneverhoudingen.Het

rjk de eonventle van 14 Junj en bestuurde verbindinqsgewigt van tantalium is 182,en
de krjgsverrigtingen der Bejerschen in die hetw erd ln 1801 door H ata ettontdekt.

maand.Van den ongelukkigen aioop vandien
Tantalus, een Grieksch kûning, uithet
oorlog w erd door de Ultram ontaansche pers mythische tjdperk,beheerscher van Sipylus
inzonderheid de schuld gegeven aan zl der in Phrygië, wasde zoon van Zeus(Jipiter)
A de
Tczlzl, zoodat hj door eene aanklagt tegen en Pluto, de vader van Pelops en N iobe,
den rvolksbote'' een einde moestmaken aan grootvader van Atre'us en Tltyestes en mogt
dien laster.Hj bleet'0Ok nadien tjdadju- a1s gunsteling van Zeus deelnem en aan de
dant-generaalvan den Koning en divisiekom- gastmalen derGoden.In zjn overmoed noomandant, en zag zich in 1869 bevorderd tot digde hj wederkeerig deGoden ten zjnentj
generaalder infanterie en bevelhebbervanhet en om hunne alwetendheid op de proef te
eerste Bejersche korps.Aan het hoofd van stellen, zette hj hun het vleesch voor van

dit laatste ondexscheidde hj zich bj W örth, zjn zoon Pelops.Totstrafvoordezegruwel-

Beaumont en Sédan, werd chefeener leger- daad wierpen de Goden hem in de onderweafdeeling, behaalde den llden Odober 1870 reld,waarhjvoortdurendisblootgesteldMn
bj Orleans eene overwinning,bezette deze pjnigenden hongeren dorst.Hj werd er gestad, trok,na dapperen tegenstand tegen de plaatst bj eene bron, waar vruchtboomen

overmagtige Fransche troepen bj Coulmiers, prjken metrjkbeladenetakken,maarzoodra
den 9den November naar hetnoorden terug, hj naar deze ofnaarhet water zjne hand
streed van 2 t0t 10 December onder den uitatrekt, wjken zj achterwaarts.Vnlgens
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anderen bad hj misdreven doordegeheime de Caranaguinha,de Arinos,de Azevedo,de
Y abesluiten van Z-8 aan den dag tebren- Tres Barras en de Negro.Sedert 1867 is op
gen ofdoornedaren ambrozjn van detafel die rivier de scheepvaart vooralle volkeren
der Goden te stelen.
geopend, en zj wordt van haren mond af
Tantièm e iseen Fransch woord,hetwelk over een afstand van 330 Ned.mjl door
eenbepu ld gedeeltevan iets beteekent.Vooral stoombooten çeregeld bevaren.
wordt het gebezigd van het vastgesteld %nTapanoeh,eigenljk Teponoeli,eeneredeel,hetwelk tooneeldichters erlangen van de sidentleinhetnoordeljk gedeelte van Suma-

opbrengst der vertooning van door hen geleverde Btukken.svordteen Nverkzaan in eene
fabriek beloond met een bedrag, evenredig
M n de door die fabriek afgeworpen winst,

tra's W estkuet, grenst in het noorden aan
Troemon,in hetoosten aan Groot-'
robah,in

het zuiden aan Aler-Bangies en Rau en in
het westen aan de IndischeZee.Zj bestaat

dan geeftzaen aan datbedrag desgeljksden uit zes afdeelingen. Het klimaat is er in de
bovenlanden gematigd en nietongezond,en
naam van tantième.
Tanzim gt,hetmeervoud vanhetArabisch de thermometer wjst er gewoonljk 300&;00rd tangim, heeft de beteekenis van ver- 30,30C.Het strand evenwelis er wegens de

ordeningen, inzonderheid van de orçanieke vele moerassen schadeljk voordegezondheid;

wetten,welke alsregels van bestuurln 1844 o0k doen zich aldaar dikwjlsaardbevingen
door sultan Abd-oel-Menâd zjn afgekondigd. gevoelen. Aan de kust vindt men het land
Zj betreFen de ambtenaren,de administratie weinigbebouwd,maaroverhetgeheelisdeb0en defnanciën,deregtsbedeelinqenhetleger dem ernietonvruchtbaar,doch wegensgebrek
en vooral o0k de regten en pllgten van de aan bevolking slechts voor l/sde ontgonnen.

Christeljke onderdanen der Porte; ztj zjn Totdebelangrjksterivieren behooren er:de

echter alleen ten opzigte van het leger naar Singkel,de Batoe Grigi,de Tapoes,de Soreiseh toegepast. Na den Krim-oorlog werd kam , de Lomoet en de Natal,doch slechts
den 7Gen September1854 d00r denSultaneene de eerste en de laatste twee zjn geschikt
n
ieuwe verordeninq uitgevaardisd,waarin de t0t den afvoer van producten. Ten behoeve
volkomene toepasslng der ptanzlmât''voorge- derrjkscultuurheeftmen inMandahelingen

schreven en durtoe sene commissie benoemd Angkolah talrjke kleine kanalen;o0k zjn
werd.Onderptanzima
at' verstaathetTurksche er eenige meren.Het zuideljk gedeelte van
volk in hetalgemeen allenieuwe instellingen Tapanoeli bestaatuiteene aaneeensehakeling
en verordeningen, en het iB van deze zeer van bergketens, en onderscheidene toppen
hebben er eene hoogte van 1000 Ned.e1.De
afkeerig.
Taorm ina? eene stad in de ltaliaansche bevolking wordtgeschatop3000zielen,hoofd-

provincie Mesmna (0p Sicilië)?aan den spoor- zakeljk MalejersjBattaks en Niassersjen
weg van Megsina naar Catanla, nietver van
de evenzno gennemde bM i M n de oostkust
van het eiland, bezit een oud-Griekschen,
door de Romeinen verbouwden schouw burg,

het aantalEuroyeanen is erzeergering.De
hoofdplaats is Slboga; aldaar bevlnden zich
een resident,een ontvanger,een vendu-meester en eenige andere Nederlandsche ambtena-

een grootw aterbekken voor baden, R om ein- ren. In de hoofdplaatsen en distdcten zjn
sche praalgraven en andere overbljfselen der inlandsche scholen.Voorts heeftm en er uitOudheid, een Moorsch kasteely een ouden gestrekte bosschen met onderscheidene uitmuur met vierhoekige toren:,merkwaardige muntende houtsoorten, alsm ede met kam fer,

gebouwen in spitgbooggtjl,een dom , wiens benzoïn, geta-pertsja, damar enZ., en tot
tlrensvoorzien zjn van tinnen,enruim 3000 de vruchten behooren er:de pompelmoes,de
inwoners.Deze Btad is in 736 vöörChr.door citroen,deananasenz.jterwjlerkatoen en

Chalcidiërs gestichty werd in 403 door Dio- indigo worden gekweekt.De bodem leverter
nysiwa van Syracuse verwoesten laterop den goudenlood,- enlandbouw ,scheepvaart,het
berg Taurus weder opgebouwdj raarna zj smeden van jzer,hetweven van grofljnden n% m verkreeg van Ta-omen%w .On4er waad, het borduren met goud,het vervaarde heerschappj derRomeinen had zj inden digen van potten en het bereiden van olie
Slaven-oorlog veel te ljden.In den burger- vormen er de voornaamBte bronnen van beoorlog tusschen OdaG- us en Seœtu T- - staan.O0k woydt er veelvisch,schildpad en

pe
ju werd zj in 36 vöörChr.dooreerstge- trepanggevangen,terwjldehandelergesta-

noemde veroverd, die eene Romeinsche k0- dig toeneem t. Trouw ens de Baaivan Tapalonie derwaarts zond.Deze geraakte weldra noeli is de schoonste aan de westkust van
in verval, maar de stad werd laterals een Sumâtra; zj vormt eene groote haven met
belangrjk strategigch puntbeschouwdenzoo- eene veilige ankerplaats, en op haar noordewel door de Mooren a1s doordeNoormannen ljken oeverligthetdorp Tapanoelimeteen
aanzienljken handelin kamfer.
versterkt.
Tapia (D0n Eugenio de),een verdiensteDe
)o
f
Tpa
yo
s
o
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e
e
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r
i
v
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e
r
Tapajozon(t
inBrazilië, gpringtuitonderscheidenebron- ljk Spaansch schrjver,geboren te Avila in
nen in de provincieMatogrosso,wordtweldra Oud-castilië, studeerde te Toledo en Vallabevu rbaar,kronkeltin eenenoordoosteljke dolid en vestigde zich te Madrid a1sadvocaat.
rigting door de prnvincie Gran-parâ,en stort Gedurende den onafhankeljkheids-oorlog redi-

aldaar na een loop van onqeveer1780Ned. geerdehjeenigevaderlandlievendedagbladen
mjl bj Santarem zich uitm de Amazonen- enwasmetjverindierigtingwerkzum.Na
rivier.Tothare àlrjkezj-rivieren behooren de resturatie van Ikrdinand FfT werd hj
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wegens zjne vrjzinnige gevoelenBvervolgdt de planhges. Hetwjflewerpteen gestreept
Bmachtte maanden lang in den kerker der jong. Men gebruikt het velen het vleeBch
t dier.
I
nquisitie,enwerddaarophoofdredacteurder vanTadi
olciéle rGaceta''. Onder de conBtitutionéle
ptoe is de naam van hetavondsignaal,
regéring van 1820 z:g hj zich benoemd t0t waardoor de soldaten worden gelast, zich
diredeur der staatsdrukkerj en totafgevaar- naar hunne kazernes, kw artieren nf tenten
digde naar de Cortes. Door de nieuwe regé- te begeven. Het wordt gewoonljk gegeven
ring in 1823verbannen,nam hj dewjknaar te9 uur.Hetwoord schj
'ntafkomstigtezjn
Frankrjk,maar ontving in 1830 verlof,naar van een voormalig gebruik der polide, om
Madrid terug tekeeren.Lateraanvaarddehj op een bepaalden tjd de herbergen rond te
de benoeming t0t lid der wetgevende c0m- gaan en te zorgen voor het sluiten van den
missie en werd voorts directeur-generaal der tap ofde kraan.
studiën, diredeur der Nationale bibliotheek
Tara of tarra noemtmen het gewigt van
en 1id der Académie.Eindeljk legde hj al de emballage der koopwaren (kisten, vaten
die betrekkingen neder en keerde t0t het enz.
) Het moet van het br%to-gewi
gtworden

ambteloos leven terug.Hj overleed in 1868.
Van zjnegescbriften vermeldenwj:ppoesias
liricas,satiricasydramâticaB(1821,2d1n)'',XEnsayos satirico: en prosa y verso (onder
den pseudoniem Maolt%calb',- het regtsgeleerde werk: rElementos de Jurisprudencia
mercantil(1828,15 dln;2dedruk,1845,20
dln)''
,- en eene voortreleljkerHistoriade
la civiliqacion espanola (1840,4dln)''.

Tapktbehangsels, zie onderBeungsel

en Gobelins.

Tapiocca, zie onder M aniltot.

Tapirs (Tapirina Gray) oftapier8is de
ordeder Ongepaardteenigen (Perissodactyla),
met het ééne geslacht Tapir (Tapirus L.
),
naam eener familie van Zoogdieren uit de

afgetrokken,Om hetnettog-i
gtofhetJuiste
gewigt der koopwaar zelve tebekomen.Bj
verzendingen over zeewordtgewoonljk een

vast procent van het bruto-gewigt a1s tara
aangenomen. O0k in de toltarieven wordt
gewoonljk een bepaald tara in rekening gebragt.
Tarabulus (Tr
ei
jp
ao
le
e?
t,eene stad ill het
li
Aziatisch-rrurksch
Sjam (Syrië) aan
den Libanon,nietvervan de M iddellandxhe
Zee gelegen,beziteen 0ud kasteel,omstreeks

20 moskeeën, 18 Christeljke kerken en 12
kloosters,zjde-en katoenweverjen,handel

in zeep,tabak,oranje-appelen,aardapyelen,
sponsen enz.,en 17000 inwonerB.Zj lshet

oudeTripolis,werdin 1109naeenebelegering
hetwelk plompe dieren omvatmeteen langen van 5jaardoordellruisvaardersingenonaen,
kop, een gerekten hals, een korten shart, en 'vas daarnagedurende 180Jaren de bloeimiddelmatig dikke pooten,voeten m et4 naar jendehoofdstad van eenFrankischgraafschap.
In 1289 echter
voren en 3 naar
achteren gekeerwerd zjdoorsultan Kilawoenstorde teenen, opstaande, korte
menderhand 1@nooren en eene
genomen.
snuitvormig verTaranteltr
l'
alengde bovenlip.
rantula Apuliae
De Indinchefczir
Walek.) is de

(T.indicusD6&m.)

is meer dantwee
Ned.ellang,aan
den kop, den
hals en hetvoorste gedeelte des
ligchaam stotachter de schouderbladen zwart,also0k aan de beenen , en voor 't

naam van eene
soort van Bpin,

welke met de
lI .
I
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s3'/:Ned.duim
lang,reebruinop

hetachterljfmet

zw arte dwarsbanden, heeft
overigegrjs,en houdtzjn verbljfinAchter- eene zw arte middenstreep over den buik en
Indië,in het zuiden van China en op Sumâ- leeft in Italië,Spanje en Portugalin gaten
tra;hj werd eerstin 1772 in Europa bekend. in den grond op drooge, zonnige plaatsen,

De Amerikaanael
te flyig (13.americanu: L., en maakt deB nachts Jagt op insecten enz.
zie bjgaande afbeeldingljongeveer 2 Ned.el Hetwjfje sleeyteen bolrond ejerzakjemede
lang,isdonker grj:,heeftkorte,stjve ma- en voedt de ultgekropene Jongen totop een
nen in den nek, leeftin hetzuiden en oosten bepaalden leeftjd. De beet van deze spin
van Zt
lid-Amerika in digte wouden, geljkt veroorzaakteene sterke jeukte en eene ligte
veel op hetzwjn,wenteltzich gaarnerond ontsteking. In de middeneeuwen zocht men
in modderpoelen, zwemt en duikt uitmun- de gebetenen te genezen door hen een betend,is zeer vreedzaam en schuchteren valt paalden dans (tarantola) te doen uitvoeren,
slechts zelden in woede zjn vjand aan.Hj terwjl vervolgen: die dansin verband werd
verschuilt zich gewoonljk bj dag,en zoekt gebragt metde danswoede,welke 00k in 1a-

btjavond en bj nachtplantenvoedsel,zoodat teren tjd zich nu en dan openbaarde. Met
hP
**dikwgls grûote verwoestingen M nrigtin dien dans moet men eehter geenszins de ta-

5f2

TARANTEL- TARENTUM.

rantella verwisselen,een nationalen dans der hippodrôme,eene boekerj met16000 deelen,
Italiunsche meisjes uit de geringere volks- een muséum en omstreeks 17000 inwoners.

T0t de merkwaardige gebouwen behooren er:
de hoofdkerk,gestichtop de bouwvallen van
den alouden burgt Bigorra, het paleis van
Justitie en de kavalleriekazerne. Er verrees
een gedenkteeken ter eere van den heelkundige Lkrey. De njverheid heeft er zich
van het Pernvlaansche kustland en strekt krachtig ontwikkeld; er bestaan klokkengiezich uit van het dorre kustgebied t0taan de terjen,wolspinnerjen,verwerjen,fabrieken

klasse;zj wordt in 6/,stemaatbj den tamboerjn gedayst.
Tarapaca, eene provincie der republiek
Peru, heeftmet Moquegua eene opyervlakte
van bjna 2000 L geogr.mj1en rulm 70000
inwoners. Zj blslaat het zuideljk gedeelte

Cordillera's 0y degrenzen van Bolivia.Eene
njvere bevolklng heefterzich gevestigd,om
salpeter,borax en guano teverkrjgen en de
mjnen te ontginnen.Er loopen spoorwegen

van wollen stolen, vilt, papier, rjtuigen,

w eilanden in menigte groeit.Dezeplantheeft
eene enkelvoudigej melksapgevende, holle,
éénbloemige, uit den wortel opschietende
bloem steng, gele bloemen en bogtige.zaagvormige, onbehaarde wortelbladeren. Het
extract van de wortels dezer plant ontmoet
men in de apotheek a1s een zachtmaagmid-

Tarentum of Taranto, eene versterkte
zeestad en arrondissementshoofdplaatsderItaliaansche provincie Lecce,op een eiland tuaschen de Golfvan Tarentum en delandwaarts
inspringende M are Piccolo gelegen,is door
eene brug met zes bogen en eene oude Bp

Tarbes, de hoofdstad van het Fransche
departement Hautes Pyrenées en van het
voormalig graafschap Bigorre, ligt aan de
Adour en aan den spoorweg van Bayonne

ln de Golf strekken ten noorden en zuiden

leder enz.Deze stad droeg onder de Romein-

sche heerschappj den naam van Tarba en
behoorde t0t Aquitania tertia en later t0t
van Iquique naar Noria en van Pisagua naar Novenpopulania.Meermalen werd zj doorde
Sal de Opispq. De hoofdstad, welke desge- Gothen, Mooren en Noormannen verwoest,
ljka Tarapaca
'heet,ligt1158 Ned.elboven doch kwam als de hoofdstad van hetgraafde oypervlakte der zee en telt omstreeks schap Bigorre telkenst0t nieuwen bloei. T0t
4000 lnwoners.Er wordt niet z00 veelzilver 1370 was zj in handen der Engelschen en
gewonnen als te voren.
had vervolgens in den Hugenoten-oorlog veel
Tararezeene stad in hetFransche depar- teljden.
tement Rhâne en in hetarrondissement VilTarbgt,zie Platvisseken.
lefranche, ligt aan de Turdine en aan den
Tardleu (Ambroise), een verdiensteljk
spoorweg van Lyon, heeft eene kamer van Fransch natuurkundige, geboren te Parjs
koophandel,marmergroeven eene bloejende den loden Maart 1818,verkreeg in 1844 den
njverheid en omstreeks14000inwoners.Ten dodorsrang? was weldra eerste geneesheer
westen van dezestadverheftzich deertsrjke in hethospltaal-luariboisiere en bepaalde zich
Mo
ntTarareterhoogtev#nruim 1000Ned.el. vervolgensbj degeregteljkegeneeskunde.In
Tarascon sur R hone, eene stad in 1861 opende hj zjne lessen aan degeneeshetFransche departement Bouches du Rhône kundige faculteitte Parjs, was tjdens het
en in het arrondissementArles,ligtaan de tweedeKeizerrjk consultérendartsvanNapoRhône en aan den spoorweg van Lyon naar leon JfT, werd 1id van de Académie de M&
Mqrseillejwelke er een zjtak uitzendtnaar decine en ontving in 1876 het kommandeursNîmes.Zj ismethettegenoverliggendBeau- kruis van het Legioen van Eer. In de becaire door eene hangende brug verbonden en langrjkste processen was hj a)sdeskundige
bezit een paar regtbanken.Voorts heeftmen werkzaam, bjv.in dat van den hertog de
gdlïl, bj het onderzoek der slagtofers
erouderinymurenjeenhechtkasteel(tevoren Tr
deresidentlederGravenvan Provence),eene van den Ordïé-aanslag,in dat van L@ Tp-kerk in spitsboogstjl, gesticht op de bouF- merais, in dat van Troppmann, in datvan
vallen van een Romeinschen tempel van Ji- Votor Fbir enz.Het aantalzjner geregteyïfdr, een collège, onderscheidene fabrieken ljk-geneeskundige onderzoekingen was in
en omstreeks 12000 inw oners.
1876 geklommen t0t5239.Daarenbovensehreef
Taraxacum Juss.is de naam van een hj:pM.anueldepathologie (8148)'',- Etude
plantengeslacht uit de familie der Zaâmge- médico-légale et clinique sur l'
empoissonnesteldbloemigen (Compositae)en vermaagschapt ment (1866)'', - rEtude médico-le'gale sur
met hetjeslachtLeontodon.De meestbeken- l
es attentats aux moeurs (1858; 6de druk
desoortlsdepaardebloem (T.oëcinaleW%.
g., 1872)'',enz. Hj overleed teParjsden lldel
Leontodon Taraxacum L.), welke in onze Januarj 1879.

zantjnsche waterleiding met het vasteland
del, en de jonge spruiten worden in het verbonden. Men heefter een station van den
voorlaaronder den naam van molsla gegeten. spoorweg van BarinaarReggio diCalabria.

twee voorgeberqten zich uit, San Vito en

San Collichio,d1e de grenzen van de buitenhaven vormen, en tussc,
hen deze liggen de
naar Toulousej welke vanhier zjljnen uit- beide lage eilanden San Piëtro en San Pa010,
zendt naar Bagnéres,Auch en Morcenix.Zj welke tot beveiliging der buitenhaven door
is de zetel van een bisschop en van een paar een dam verbonden zjn.Destad i:verdeeld
regtbanken, en men vindt er een lycéum, in drie wjken,van welke de aan de kaai
eene kweekschoolvooronderwjzers,een se- gelegene met de Via Vittorio Emmanuele de
minarium , eene teekenschool, eene muziek- voornaamste is. Tot de merkw aardige gebous:h00l, eene stoeterj, eene rjschool, een wen behooren er:de hoofdkerk van San Ca-
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taldo, d
k van San Domenico,het oude geheven. Die wetgeving is bj*verschillende
. e ker
kasteelmet 5 groote torens, eene citadélvan volkeren zeer verschillend naar gelang er de
het Jaar 1404 enz. Van de aloude stad zjn beginselen van den vrjen handelop mildeof

slechtsweinigeoverbljfselen bewaard.Taren- bekroqpene Tvjze worden toegepast.

tum is de zetel van een aartsbisschop,van
Tarlfa is de naam van eene oude,vereen onderprefect,van een paarregtbanken en sterkte stad, in de Spaansche provincie Cavan onderscheidene consulaten.Men vindt er dix en aan de Straat van Gibraltargelegen.
een lycéum , een gymnasium en omstreeks Zi
J is de zuideljksteplaatsvan 0nswereld29000 zielen,diezich metdenwjn-en ooft- deel en heeft eene haven,een vuurtoren en

bouw ,debjenteelt,visscherj enhandelbezig 6000 inwoners.Zj ontleent haar naam aan
houden.In 1875 maakten 816 schepen er ge- den hoofdman derBerbers Tarifa ben At
zlo ,
bruik van de haven.Deze stad,hetTarentum de eerstezjnerstamgenootenj die in Spanje

of Taras der Ouden, werd in 708 vsôr Chr. voet aan land zette.
door Spartaansche Partheniërs onder aanvoeTarija,een departementvandeZuid-Amering van den Heraclide Pl
talantl
tws gesticht rikaansche republiek Bolivia,tussehen de deen was door hare beveiligde ligging en hare partementen Chuquisaca en Potosien de Ar-

voortreleljkehaven eenedermagtigsteGriek- gentjnsche Republiek gelegen,welke laatste
sche koloniën in Beneden-ltalië.In 272 werd hare aanspraak op hetoosteljk gedeelte van
zj door de Romeinen veroverd,nadatPyr- dit departement (ten zuiden van den 22sten
rAl.
v, die ten haren behoeve oorlog had ge- breedtegraad) onlangs metgoedgevolgheeft
voerd tegen de Romeinen, haar verlaten had doen gelden,telde in 1858 slechts 89000 zie(275).IndentweedenPunischen00rl0gmaakte len, behalve 50000 onafhankeljke Indianen.

Ha
nnibal zich van haar meester (211),doch Het land is in het westen bedektmetuitloode Romeinen bleven in het bezit van den pers der Cordillera, besproeid door onderburgt en kregen vandaar de stad weder in scheidene kleine rivieren, welke zich in de
handen.Deze werd toen geplunderd en ge- La Plata uitstorten, en ruimschoots voordeelteljk verwoest,terwjl30000harerinwo- zien van uitmuntende wouden, weiden en
ners aIs slaven w erden verkocht.Tn 123 w erd bouwlanden.Nuttige delfstoFen zoektmen er

zj metRomeinsche burgers bevolkt,waarna tevergeefs,en defabrieknjverheid iservan
zj wederom begon tebloejen.Men zegt,dat weinig belang. De evenzoo genoemde hoofdhet aartsbisdom aldaar gesticht is in 378.In stad,1770 Ned.elboven de oppervlakte der
de middeneeuwen bevond zich de stad eerst zee gelegen, beziteen Franciscaner klooster

onderdeheerschappj derByzantjnscheKei- met eepe bibliotheek en 5000 inwoners.
zers, werd vervolgens door de Saracenen inTarlk , een Arabisch veldheer,een zoon
genomen en vervieleindeljk aan hetkoning- van Zqad,werd in 711 na Chr.doorMoesa,
rjk der beide Sidliën,en in 1861 metdit opperbevelhebber der Arabieren, met 12000
laatste aan het koningrjk Italië.Zj is de man naar Spanlegezonden en landdebj Gigeboorteplaats van den componist Pahiello. braltar (Gebel al Tarik ofRotsvan Tarik).
D e Fransche generaal M aedonald werd door overwon in den zevendaagschen slag bjXeres
Napoleon I t0thertog van Tarentum benoemd. de la Frontera (19- Q6 Julj 711)de W estTargoem , een Hebreeuwsch woord,dat Gothen onder Roderik,veroverdehetgrootste
targoemim totmeervoud heeft,isde naam der gedeelte van hetschiereiland,maarwerddoor
Chaldeeuwsche vertalingen en aitbreidingen den afgunstigen M oesa in den kerker gewor-

van het Oude Testament,onder welke wj pen. Ilj nam wraak op dezen door hem ten

inzonderheid die van Onkelos en vanJonatltan- val te brengen, maar stierfook zelfin verben-J.
dJIvermelden.Een voortreFeljk woor- getelheid.
denboek t0t di
dr
euk
ges
,chr
187i6
ft
)en
. Nierd geleverd
Tarlatan is de naam van eene soort van

door Levy (2de

Tarief (Een)iseen zamenstelvan wetteljkebepalingen omtrentdete bepalen belastingen bj denin-,uit-endoorvoer.Doorgaans
w ordt zoodanig tarief in overleg m et andere
handeldrjvende Staten geregeld. Hetideaal
van den vrjen handells de afschaëng van
hettarief,terwjldevoorstandersderbescherm ende regten hettariefa1s hulpmiddelbezigen om sommige takken van inlandschenjverheid - wé1 ten voordeele der voortbrengers,xaaar ten nadeele der verbruikers-- te
doen bloejen.Men spreekt voorts o0k van
0en vrachttariefen bedoeltdaarmededewettig

glad katoenen gaas, gewoonljk efen van

kleur en t0t balcostum es dienende. Deze stof
is zeer goedkoop,maar kan niet gew asschen
w orden. Groen tarlatan, m et Schweinfurter

groen geverwd, is schadeljk voor de gezondheid.
Tarn (De), eene rivier in het zuiden van
Frankrjk, ontspringt aan den voet van den

Pic de Malpertus in het Lozère-gebergte,

vloeitin eenewesteljke rigting doorde departementen Lozère, Aveyron, Tarn,Haute
Garonne en Tarn et Garonne en stortna een

loop van 3;5 Ned.mjl,van welke 148 bevaarbaarzjn,zichuitindeGaronne.T0thare
vastgestelde ljst der vrachten, welke van zjrivieren behooren op den regter oever de
verschillende voorwerpen bj vervoerworden Aveyron metdeViaur,Re Serou en deVerre,
geheven , alsmede van spoorwegtarief enz. en op den linker oeverde Dourbie,de DourHetwqord zelfisqfkomstigtlithetArabisch. dotl, de Rance en de Agout.De Tarn vormt
Tam efw etgevlng noemtmen debepaling boven Albi den prachtigen waterval Saut de

der belastingen, die bj in-,door-en uitvoer Sabo,19 Ned.elhoog.Naardezerivierzjn
in eenig land van verschillende waren worden
XIII.

twee departem enten genoemd,te w eten:
33
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H et departement Tarn, gevormd uit een zen-j zeep- en papierfabrieken, pottebakkegedeelte van opper-luanguedoc. Het telt Op rjen enz.Belangrjk is erdehandelmetde
104,7 D geogr.mjlnagenoeg 360000inwo- voortbrengselen des lands; dM rvoor is Borne
rs (1876),onderwelkeziehomstreeks16500 deaux destapelplaats.Men vindt er 3 collèges
H ervormdenbevinden.H etland,tothetstroom - en 2 scholen van middelbaar onderwjs.De
gebied der Garonne behoorend,isn0galberg- spoorwep van Bordeaux naarToulouse doorachtig,vooralin het zuiden en oosten,waar snjdt d1t departement en heefter een zjtak
zich de ruwe MontagnedeLacaune(1266Ned. naar Villefranche. Het departement is vereeld in 3 arrondissementen en heeftMontauel hoog) en Montagne Noire verheFen.De d
voornaam ste rivier is er de Tarn,meteenige ban t0t hoofdplaats.
zjrivieren.Hetklimaatiserzachtengezond, Tarnopol is de hoofdstad van een distrid
maar in den zomer zeer w arm. Men heefter in Galiciè', dat op 19,
6 Q geogr.mj1ruim
in Nederlandsche bunders 320962 bouwland, 92000 inw oners telt.Zj llgt aan de Sereth
s
poo
rwe
g
van
Lemberg naarP0d42472 groenland, 32938 wjngaarden, 94000 en aan den
wouden en bjna 59000 heide en weide.De w oloczyska, heeft een paarregtbanken,een
belangrjkste bronnen van bestaan zjn er: gysanasiusa, eene reaalschool, eene kw eeklandbouw , veeteelt, wjnbouw , zjdeteelt, school van onderwjzers, een eollège derJe-

mjn-arbeid enfabrieknjverheid.T0tde voor- zuïeten met een afzonderljk gymnasium ,
naam ste voorbrengselen behooren er:tarw e, eenige fabrieken, een levendigen handel en
rogge en maïs,- voortspeulvruchten,groen- ruim Q0000 inwoners.
Tarnow ,de hoofdstad van een distrid in
ten,aardappelen,hennep,vlas,anjs,wjn
(bj Gaillacen Albiin1876 omstreeks660000 Galicië, dat op 14,52 L geogr. mj1 ruim
Ned.vat),ooft,timmerhout,runderen,zwj- 90000 zielen telt,ligt nabj deplaats,waar

nen,sehapen engevogelte.Demjnenleveren
er steenkolen en jzererts,en men heefter
o0k onderscheidene mineralebronnen.Denjverheid bepaalterzich hoofdzakeljk t0thet
spinnen van w ol en het weven van w ollen
stoffen,- voorts heeft men er:verwerjen,
vlas- en zjdespinnerjen,fabrieken van jzerwaren en machines,glasblazerjen,pottebakkerjen,hoedenfabrieken enz.O0k isde han-

de Biala zich uitstortin de Doenajec,en is

een station van den Karl-Ludwigsspoorweg

(van Krakau naarLemberg),welke hiereen
zjtak uitzendt naar Eperles.Zj isdezetel

van een R. Katholieken bischop en van een
domkapittel,alsm ede vaneenpaarregtbanken,

heeft eenefraaje,oude domkerk,een godgegereburgerschoolvoormeisjes,eenigefabriedel er zeer levendig.Totvervoer dient er de ken, een aanzienljken handelen omstreeks
spoorweg van Figeac over Gaillac naar Tou- 22000 inwoners.
louse, alsook de daarmede verbonden 1jn
Tarnow (Fanny), eene Duitsche schrjfleerd seminarium ,een gymnasium ,eene h0n-

over Albi naar Castres en Castelnaudary, ster, geboren den 27sten D ecember 1783 te
met zjtakken naar Carmaux en Mazamet. Giistrow inMecklenburg-sehwerin,werdreeds
Men vindt er 3 collèges en 8 scholen van in hare kindschheid door haren ziekeljken
middelbaaronderwjs;hetdepartementbestaat toestand tot ernstig nadenken gestem d.Nadat
uit 4 arrondissementen, en de hoofdstad is zj eenigen tjd als gouvernante op heteiland
Ri
igen had gewoond,keerde zj in 1804 naar
Albi.
Hetdepartement Tarn ef Garronne,zamen- Mecklenburg terug,waar zj haren roman:
gestelduitgedeeltenvan Guienne,Gascogneen DNatalie'' in het licht zond.In 1816 vertrok
Languedoc.Hetteltop nagenoeg 68 E3 geogr. ztj op uitnoodiging eener vriendin naar Pemj1 bjna 360000 inwoners,onderwelke zich tersburg,waar zj in kennis kwam metKlln9450 H ervormden bevinden,ligtophetstroom- ger.Toen hetruwe klimaathaar noodzaakte
gebied der Garonne en is eene hoogvlakte terug te keeren vestigdezj zich te Dresden
met eene gemiddelde hoogte van 350 Ned.el en in 1828 te W eiszenfels.Later vond zj bj
boven de oppervlakte der zee, met diepe, eene bloedverwante te Dessau een aangenaam
zeer vruchtbare rivierdalen en slechts enkele verbljfen overleedaldaarden 4denJulj1862.
heuvelketens. D e voornaam ste rivieren zjn Hare geschriftenjrom ans,verhalen en vertaer: de Garonne, de Tarn!de Aveyron, de lingen, beslaan een groot aantaldeelen.Zj
Tescou, de Sère en de Glmone,van welke gafdaarvan eene pAuswahl (1830,15 dln)''
,

alleen de eerste tweebevaarbaarzjn;intus- waarop pGesymmelte Erzâhlungen (1840-schen heeft de Garonne er 00k nog een zj- 1842,4 dlnl'fvolgden.O0k meentmen dat

kanaal. Het klimaat is er in het algem een
zacht.Men vindterinNederlandschebunders:
227993 bouw land,19113 weiland 43527wjngaarden, 48984 wouden en 18689 heide en
Nveide. l)e belangrjkste voortbrengselen zjn
er: graan, vooral tarw e en maïs,- voorts
peulvrue,hten aardapyelen, hennep, vl
as,

hetboek:pzweiJahre in Petersburg (1837)''
van haar afkom stig is.

Tarnow itz, eene arrondissementshoofdstad in het Pruissisehe district Oppels,aan
den sponrweg op den regter oever van de

oderenaan den zjtak Morgenroth-Tarnowitz
gelegen, is de zetelvan eene regtbank1van
suikerwortels, wjn ($n 1874 mœr dan 1,4 hetmjnbestuurenz.Men heeftereene Evanmillioen Ned. vat), kastanjes, ooft, hout, gelische en eene Protestantsche kerk, eene
zjde, uitmuntende paarden, rundvee, veel synagoge,eene reaalschool,eene mjnschool,
gevogelte, m armer en bouwsteen.Naast den onderschei
dene inrigtingen vanweldadigheid,
landbouw is de fabrieknjverheid er van wei- eenige fabriekep en rulm 7000 inwoners.
nig belang;toch zjner:zjdeweverjen,kaar- Tarnow skl (Jan)) een bernemd Poolseh
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veldheer: geboren ill 1488 uit een 0ud en nis.Hare overbljfselenbevinden zich bj he
aanzienljk geslacht, bezocht, 0nl zich t0t hedendaagsche Corneto,en uithare necröpolis
krjgsman tevormen?onderscheidenevreemde heeft men een grootaantalvoorwerpen verlanden,nameljk Syrlë,Palaestina,Afrika en kregen, vooral vazen, die t0t sieraad verPortugal.Koning Emmannëlvan Portugalbe- strekken van de vdornaamste muséa van 0ns
noemde hem t0t opperbevelhebber van zjn werelddeel.
leger in den oorlog tegen de Mooren.Nadat
Tarquinius Priseus (Lucius), vjfde
hj reedsgrooten roem verworvenhadendoor koning van Rome (616 - 518 vöör Chr.),
keizerKarelF inden Btand derRjksgraven was de zoon van Demaratusuit Corinthe en
opgenomen was, keexde hj terug naarzjn van eene vrouw uit Tarquinii.Hj werd ge-

vaderland en nam er in den strjd tusschen boren in laatstgenoemdestad,en daarhjals
Sigismund I en den Russischen Czaar deel

de zoon van een vreemdeling hier geene

aan den slag bj orsza.Latervertrokhjmet
eeneleger-afdeelingnaarHongarjeom koning
Lodew# bj te Btaan tegen de Turken, en
wegens zjn beroemden naam belastte keizer

ambten mogt bekleeden, begaf hj zich op
raadzjnergemalin Tanaqnil,diedegaveder
voorspelling bezat,naarRome.Hierwisthj

de gunst te verw erven van koning Aneus
Karel V hem met het opperbevel over het AtVJI.
: en van hetgeheele volk ,zoodat de
leger.Toen vervolgensde woiwode van W al- Koning op zjn sterfbed hem t0tvoogd over
lachje,Peter,een leenman van Polen,een zjne beide zonen benoemde, en na 'sK0opstand tegen Mgomwnd verwekte en een nings dood maakte hj zich meestervan de
inval deed in Pocutië, belastte de Koning heerschappg. Hd
' voltooide de Onderwerping
Tarnomski metde verdediging deslands.Deze van Latium ,overwondeSabjnen en besteedoverwon meteen betrekkeljk klein legerde de den verkregen buit aan de stichting van

W alachen bj Obertyn en Choezim endwong aanzienljkegebouwenjzooalsdegrooterioolen
den Hospodar,op nleuw trouw tezwerenaan

den Koning van Polen.Laterverjoeghjmet
de ingezetenen zjner starostj Sendomir de
Tartaren, die een inval waagden in Polen.
Hj overleed den 16den Mei 1561.Hj bezat

(C10acamaxima),waardoorhetForum droog

gelegd werd,den Circus maximusendenaanvang van den stadsmuur, alsmede van den

tempel op den Capitoljnschen heuvel. Hj

vond het goed, dat de derde tribus,die der
a1s voorstander der wetenschappen eene be- Luceres, werd opgenomen in den Senaat2

langrjkeverzameling handschriftenengafzelf
het krjgskundig werk: rconcilium rationis
bellicae''in het licht.
Tarok is welligt het aantrekkeljkstej

en bj de vroegere 200 senatoren voegde hj
uit hen nog 100 onder den naa:a van Patres
minorum gentium.Daarzjn plan,drienieuw e
tribus, waarschjnljk uit dc Plebqjers, te
maartevenshetingewikkeldstevanallekaart- vorm en, schipbreuk
leed 0I
tden tegenstand
spelen. Het wordt gespeeld door drie perso- van den augur Attus F'cp
ll:, vergenoegde
nen met 78 kaarten,welke uitde 52 kaarten hj zich meteene verdubbeling van hetxanVan het Fransche spel,4 ruiters en 22taroks

oftroeven bestaan.

Tarpeja was volgensdeoud-Romeinsche

tal ridders,hetwelk daardoor t0t1800 steeg.
Hj werd door de zonen van Aneus.VtZf'JQ.M
in 578vermoord,maarzt
jndoodbleefdoorhet

sage eene doebter van Tarpejns,aan Nvien schrander overleg van Tanaqnilaanvankeljk
+ m%l%s in den oorlog tegen de Sabjnen 0n- verborgen, totdat zjn schoonzoon Serviws
der Titus Tgfild het bevel over den burgt TIJJI: hem was opgevolgd op den troon.
had toevertrouwd. Uit begeerte, de gouden
TarquiniusSuperbus(Lueius),zevende
armbanden en ringen der Sabjnen te bezit- en laatste koning van Rome (534- 510 vôôr
ten, liet zj zich overhalen, eene poortder Chr.
),was een zûon van TarqltiniusTriycf
x.
ç.
vesting voor den vjand te openen;doch in Servi'
us T%!Iil.
: had aan hem en zjn broeder
plaats van haar de beloofde belooning te ge- Arunn zjne dochters,die beideden naam van

ven, wierpen de Sabjnen hunne schilden op

Tullia droegen,ten huweljk gegeven,om hun

de westeljke helling van den berg,waarop

Tullia,de gemalin van Are
uns,totbetmis-

de verraderes,om haar daaronder te verplet- daarom het verlies van den troon te vergoeteren. Tot gedachtenis aan dit feitverkreeg den.Doch LwelssspandezamenmetdeJongere

de burgt zich verhief,den naam van Tarpe- dadig plan, SernLlts T'MJJQ: metgeweld van
.j
idc/z: Rots.Na dien tjd werden verraders den troon te stooten. Arwns en de oudere
steeds van de Tarpejische Rots geworpen, Tnllo werden door eerstgenoemde tw ee uit
en dezestrafbepaling zien wj onderdeKei- den weg geruimd, en nu deed Tarqninius
zers vernieuwd.Thans heeft de Tarpejische zich t0tkoning uitroepen en nam op hetraadRotsBlechts een geringe hoogte.
huis,waar deSenatoren zich op zjn bevel

Tarpejisqhe Rots,zie Tarpe
ja.

Tarquim l, eene stad in Etrurië,was in

verzameld hadden,zitting op den koninkljken troon. Toen Serriu Ffflli'
ll.s derwaarts

de dagen derOudheid vermaard.Waarschjn- jlde,om zulkste verhinderen,stiethj den
1jk was zj de moederstad der12 Bondste- zwakken grjsaard van de trappen van het
den. Zj verhief zich op een heuvel aan de raadhuis af en deed hem door krjgslieden

rivier Marta, aan den weg van Cosa naar ombrengen, en T%llLa, die aanstonds haren
Rome. Door de oorlogen tegen Rome in de gem aal a1s koning kwam begroeten, reed
4de eeuw vöör Chr. werd de stad in haren huiswaarts over het ljk van haren vader,
bloeigeknakt,en na dien tjd vervuldezj met wiens bloed zj zich bespatte.Deregéeene zeer ondergeschikte rol in de geschiede- ring van TarqIinlns kwam ovexeen met de
33*
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wjzej wurop hj haar bemagtigd had.Hj denuitvoer(wjn,oljven-olie,amandelenenz.)
slaagde er echter in,de Latjnen t0tvolko- wordt geschat op 20 en die van den invoer
mene onderwerping te brengen,- 00k viel op 8 millioen francsin hetJaar.- Destad
de naburige stad Gabii door de list en het Tarragona (Tarracon,en het Latjn Tarraco)
verraadvan zjnzoon k
%eœtu inzjnehanden, werd door de Massiliërs gebotlwd en was de
en binnen Rome zettehj den aanbouw voort hoofdstad van Hispania Tarraconensis. Geduvan de rioolen en van den tempel op den rende de volksverhuizingen had zj veelte
Capitoljnschenheuvel.Daarentegenverbltterde ljden van de Suéven,W andalen en Gothen.
hj hetgeheelevolk doorzjne wreedheid en In 714 werd zj na eene belegering van 3
willekeur en vooraldoor de hardheid,waar- Jaren doordeMooren veroverd en geheelen
mede hj aan de behoeftigen het verrigten alverwoest,doch 3 eeuwen daarna doorden
van velerlei diensten oplegde. Alz00, toen graaf van Barcelona weder opgebouwd. Het
hj zelf Ardea belegerde en zjn zoon k
%eœtus bisdom,aldaar in 1038 gesticht,werd in1154
te Rome Lwceto (zie aldaar) onteerd had, t0t een aartsbisdom verheven. In 1119 werd
s
poorde JnninsWrlfl:(zie onderBrutu)het de stad door Alfonsns 1 aan de Arabieren
volk aan t0t een opstand. W él snelde Tar- ontrukt, en den z8sten Augustus 1811 door
gilïl:vanArdeanaarRome,maarhj werd den Franschen generaal Suehet stormenderzoowel door de ingezetenen dezer stad a1s hand ingenomen. ln Augustus 1813 belegerdoor de krjgslieden verlaten, en te Rome den haar de Engelschen,en daar k%uehetgeen
ontstond de Republiek. Vruchteloos poogde kanszag,haarte behouden,deed hjdeveshjhieropmethulpvandeTarqwiniërs,diebj tingwerken den 8sten Augustus van datJaar
het woud van Arsia de nederlaag leden,van in de lucht vliegen. In 1833 werd zj de
koning Porsenna van Clusium en eindeljk hoofdstad der provincie.
van de Latjnen,die bj het meer Regillus Tarsus, in de dagen der Oudheid eene
voor de Romeinen het onderspitm oesten del- groote stad inCilicië,aandeCydnus(Tarsus
ven, den troon te veroveren.In den laatsten Tsjai) en door den Assyrischen koning Sanveldslag sneuvelde00k zjnenzonen TitIœ en Adziù(705- 681)gesticht,wassedert607vöôr
Arwn.
s,en hj zelfoverleed als vlugteling te Chr.de zetel van onafhankeljkeKoningenj
Cumae in 495.Zjn zoon Seœtns Tc,
rgl'
lz
i1: die echter later zich bogen onder de souvebegaf zich naar Gabii en werd aldaar ver- reiniteit van Perzië, m aar begon vooral te
moord.
bloejen,toen er in dedagen der Deleweiden
Tarragona, eene Spaansche provincie, vele Grieken zich vestigden, die een levenbevathetzuideljk gedeelte van Catalonië en digen handeldreven.00k bestond ertentjde
ligt aan de Middellandsche Zee. Zj heeft van de eersteRomeinsche Keizerseene merkeene oppervlaktevan 115,3 L geogr.mj1en waardigewjsgeerigeschool. Voortsiszj de
teltomstreeks 350000 inwoners.De bodem is geboorteplaats van den apostel Panlus. Iner gedeelteljk bergachtig en wordtdoorden zonderheid waszj eenegewigtigestadgedubenedenloop van de Ebro besproeid. Totde

voortbrengselen behooren er:graan,oljvenolie,zgde,veelwjn en zuideljke vruchten,
ertsen, steenkolen en hout. - D e evenzoo
genoemde hoofdntad,aan den mond der Francoli en aan de Middellandsche Zee,m et eene
brug over eerstgenoemde rivier, en aan den

rende de oorlogen der Romeinen tegen de
Parthers. Later evenw el daalde de welvaart
der stad, vooral door de invallen der Sara-

cenen, maar zj behield toch tot het einde
der middeneeuwen toe çen zeker aanzien.
Het hedendaagsche Tersus in de provincie
Adana telt 8- 10000 inwoners en levertaan

Spaanschen kustspoorweg (van Valencia naar den handelkatoen,zuideljkevruchten,tarwe,
Tarragona),isdezetelvaneenaartsbissehopmet gerst,w o1en sesamzaad.
den titelvan rvorstvan Tarragona''1en verTartaren ofeigenld
'k Tataren isoorsprondeeldindeonregelmatigrebouwde,doorves- keljk de naam van een Mongoolschen stam,

tingwerken om gevene,antlekebovenstadende die later w egens den staatkundigen invloedj
regelmatigaangelegde,doorhetFuerteRealver- onder Dfengiskhan doordatvolk verkregen,
dedigde benedenstad.Ten westen verheftzich 00k gegeven werd aan de natiën,wM rover

het fortOlivoenaandehavenhetfortFrancoli.
Men heeft er:eene prachtige,in 1120 g0bouwde hoofdkerk,vele andere kerken,een
instituto,een seminarium,eenenormaalschool,
eene académie van Schoone 'Kunsten, een
zauséura van oudheden? onderscheidene inrigtingen van weldadigheld,een schouwburg en

het heerschappj voerde. Tegenwoordig bestempelt men met dien naam een tak van
den Oeral-Altaïschen stam, die zich van de
oevers der Middellandsche en Zwarte Zee t0t
aan die van de Lena uitstrekten eene reeks
van volkeren omvat,zooals Jakoeten aan de

Lena, - Tartaren van Siberië,gedeelteljk
eenegoedehaven.Uitden tjd derRomeinen zwervende horden en in verschillendegroepen
heeft men er de fraaje waterleiding Puente verdeeld (Tartaren van Tobolsk en Tomsk,
de las Ferreras,de bouwvallen van een am - vanJenisseïsk,blankeKalmukken(Televoten,
phitheater, van een qaleiBvan keizerAugws- Karabinzen,Katsjinsen enz-), - Boeroeten
fl:enz.,defraaje trlomfboog Arcode Suro ofzwarteKirgisen,inChineeschToerkistan,en 6 Ned.mPl van de stad den zoogenaam- Kirgisen of Kozakken (in drie horden),den rToren derSdpio's''.Denjverheidbe- Oezbeken,van Bokhara tot aan deCaspische
paalterzieh t0thetweven van zjdeen het Zee, - Toerkmenen, van den zuiderzoom
Bpinnen Van garon, mV r handel en scheep- der Oxus tot in Klein-Azië,- Karakalpaken,

vRrtzjn ervanveelbelang.DewMrdevan ten zuidenvanhetMeervan Aral,- Nogaiërs,

TARTAREN- TARTUFE.
tqsBchen de Zwarte en de CaBpische Zee,-
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aarde bevindt, en door koperen pnorten ge-

Knemuken,in hetnoordoosteljk gedeeltevan sloten. Later was de Tartarus de geheele

den Caucasus,- Oamanen,de Turksche be- onderwereld of dat gedeelte van deze,waar
woners van Europeesch Turkje en van een de boozen hunne strafen oniergaan.De Targedeelte van Klein-Azië,- en de eigenljke tarus staat alzoo tegenover de Elyzésche
Tartaren, in Europeesch Rusland gevestigd. veldenjhet verbljfdergezaligden.Geljkbe-

Deze laatsten zjn verdeeld in Oosteljkej teekenend met Tartaras zjn de woorden
Krimsche en Litausche Tartaxen en beljden Hades, Orcus en Erebus. Als mythisch perde Mohammedaansche godsdienst. De voor- soon is Tartarnseen zoon van Adkeren Gaea

naamste vertegenwoordigers der oosteljke en devydrrvan Typkoeus.Zieo0konderHel.
groep zjn de KasanscheTartaren,wierkha- Tartlnl (Giuseppeh een beroemd vioolnaat zich aan de W olga ûp deboqwvallen

speler,geboren den 12den April1692tePisan:

van hetrjk derBoelgaren verhief,maarzich in Istriè',begafzich in 1710 naarPadua,om

onderwerpen moestaan den Russischen groot- er in de regten te studéren. W egens een

vorstIwanIV <J.
:i(#f
Af.
:
.
/.Na dien tjd zjn minnehandel moesthj destad ontvlugten en
zj vreedzame en vljtigekooplieden, njver- begafzich in een Minoriten-kloosterteAssisij
heidsmannen en landbouwers geworden. De waarhj zich metjvertoelerdeophetviool
Tartaren van de Krim vormden weleer een spel en tevens op de theoretlsche beginselen
magtiq khanaat,hetwelk zichuitstrekteover der toonkunst.Later woonde hj teVenetië
de Krlm ,den Caucasusen hetzuideljk ge- en te Ancona, en in 1721 werd hj in de
deeltevan Rusland;zjkonden 200000ruiterB kerk van Sant'Antonio te Padua t0t Bo10in het veld brengen. Onder het bewind van speler en chef van het orkest benoemd,hunne ridderljke Khans verwierven zj niet voortstweejaardaarna naarPraaggeroepen,
alleen eene volknmene onafhankeljkheid, om zjne medewerking te verleenen bj de
maar 00k een goed geregeld bestuur.Doch
feesten, ter gelegenheid der krooning van
o0k deze Sfxqt neigde ten val en werd ein- KarelVI gegeven.Nadathj hietop n0g drie
deltjk doorRusland veroverd.Daaropbegon- Jaar in dienst van den kunstlievenden graaf
nen de inwoners te verhuizen naarTurkje, K insky doorgebragthad,keerdehjnaarPadua
en ditbljftnog altjd aanhguden.DezeTar- terug en stlchtte erin 1728 zjnevermaarde
taren zjn verdeeld in Steppen-rartaren ten Bchool van vionlspelers! welke uitmuntende
noorden, die den Mongoolschen gelaatsvorm kunstenaars leverde.Htloverleed den 16den

vrtl zuiver bewaard hebben en tûtde zwer- Januarj 1170.Van zjnetalrjke cpmpositiën,
vende horden behooren, - en Berg-Tartaren die zich door voortreFeljke eigenschappen
ten zuiden, welke zich nagenoeg uitsluitend onderscheiden, zjn negen verzamelingen in
bezig houden naetden wjn-en ooftbouw.De hetlichtverschenen,en in den Jongsten tjG
Lithausche Taxtaren vestigden zich ten tjde werden van onderscheidene stukken nieuwe
van Witold in W it-Rusland en werden door
de Russen 0P militaire WI
*
J
*ZO jn Tartarenregimenten ingedeeld. ZP
** leggen zich thans
t0e op den landbouw den handel en velerlei

uitgaven bezorgd door Dalûd, Alard en an-

deren.Zjne regels voor debehandeling van
den strjkstok bljven nog altjd van kracht.
Van zjne geschriften vermelden wj: sL'art

bedxjven,vooralop de lederbereiding.Velen de l'archet''en p'rrattato dimusicaseeondola
van hen bezigen de Poolsthe taal,maarzjn vera sdenza dell'armonia (1754)''.
Mohammedanen gebleven. Het aantal eigenTartufe. het vermaardste bljspel van
ljke Tartaren,onderdanen vandenRussischen M ollère, w erd geschreven in 1664, maar
e
er
st in 1669 voor Lodewj;
Czaar, beloopt 1Q00000. - Tartarentuding
k X IV opgevoerdy
noem t m en na den Krim-oorlog een legerbe- nadatde eerste drie bedrjven reeds ln beslorigt,datgren geloofverdient.
ten kringen w aren vertoond.D ehoofdpersoon
Tartarile ofeigenljk Tatarj;e,wasin de is eene voorstelling van een invloedrjk
middeneeuwen de naam van Centraal-Azië, geesteljkeuitdientjd,vandenabbôRoq%ette,
aan w elks westwaarts voortrukkende horden bisschop van Autun. Men zegt, dat deze
men den naam van Tartarengaf.Laterschonk vooralsmaak vond i
n truFels(inhetFransche
men den naam van K leLn-ofEuropeesa T't?,r- volksdialecttartonjlejtendathetstukhieraan

tarl
jeaan (
leRussischegouvernementenKrim , zjn naam ontleende.De rrartufe''deed een
Astrakan en Kasan,en meer bepaald aan de storm van ergernis losbarsten. De aartsbisKrim en aan de gewesten langsden beneden- schop van Parjs,Harleyde O7lJ-ppcDl,zond
l00p van de Dnjepr en de Don. Groot-of een herderljken brief rond,waarin h'
I
jalle
Aziatisel
tTt
zrflrle,sedertde 13deeeuw door tooneelspelers,die hetopvoerden,Ja,allen,
zjnbeheerscher,den zoonvanDqienqis-Khan, die het lazen met de strafder excommuni00k DsjaLataigeheeten,draagtthansin aard- catie bedreigde. Een zekere Pierne .& v!IJ:,
rjkskundlge werken den algemeenen naam abt van St. Barthélemy, verklaarde, dat
Van Centraal-uizië,gedeelteljk 0ok dien van Molièretotdenbrandstaqelmoestveroordeeld
Toerkistan. De nam en Chineesch en Opper- worden.Gedurendetwee Jaren wenddeM olore
Tartarje vool-hetoosteljkenvan FW Tarta- vruchtelooze pogingen aan bj het H0f,bj
z
'
i
/:voorhetwesteljk (Russisch)gedeeltevan den Pauseljken nlmtius en bj depraelaten,
Toerkistan worden thansniet meer gebruikt. om verçunni
ng tebekomen t0topvoeringvan
Tartarus (De) is btlHomlrnseen diepe zjn bljspel.Eerstin 1669ontvinghjhetgeafgrond onder den aardbodem , zooverbene- vraagde verlof, en nu werd p'
rartufe'',ten
den den Hadesjalsde hemelzich boven (le spjtvan allehuichelaars,driemaan4en aan.
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een vertoond.Na dien tjd heeftmen veelal
iederen geveinsde en vooralgeveinsde vromen
metden naam van Tart%febestempeld.
Tarw e (Triticum) is de naam van een
hoogst belangrjk plantengeslachtuit de familie der Grassen (Gramlnea) en we1 uit de
afdeeling derGerstgrassen(Hordeaceae),welke
zich onderscheidtdoorveelbloemige,zj'delings
zamengedrukte,met hare breede zjde naar
den bloemsteeltoegekeerde aren,terwjlde
kafblaadjesaan derugzjdevan eenekafnaald
voorzien zjn.Van de soorten noemen wj:
gewone tarwe(T.vulgare L.4,meteene vierzjdige aaren buikig oygeblazen kafblaadjes,
waar dert
jpe korrelsultvallen.Zjiseeneder
meestverspreide en gewigtigstegraansoorten,
en leverteen ;Jn,witmeel,geschiktt0thet

zandigeakkers,en zjisereenmoejeljkuitte
roejen onkruid.Hetgroeitjdperk van wintertarwe telt 42- 50 en van zomertarwe 18- Q0
weken;beiderkiemkrachtduurt3Jaren.Ge-

middeld bevattarwe620/0letmeel,lejo dextrine, 130/0 kleefstof, 1,70/0 celstof, 1j2O/o
vet,1,70/0zouten 13,50/0water.Hetstikstofge
haltewisseltaftusschen 1,6 en 3,860/0,en
de voornu mste bestanddeelen van de aren
zjn kali,phosphorzuuren magnesia.Tarwe-

meel geeft metwater een taaideeg,wu rqit
men met een waterstraal het zetmeel kan
wegwasschen,zoodat de kleefstofachterbljft.
Deze laatste bestaat uit gliadine, fbrine,
caseïne en mucedine.Een ken:aerk van goede

tarwe is haaraanmerkeljk soorteljk gewigt.
Alsde k0p 0,73 Ned.pond weegt,iszjzeer
bakken van wittebrood enz. en t0t het be- goed.Daarenboven moeten dekorrelsgeljkreiden van bier. Za1 zj lang stroo,groote soort
ig,rrootenvo1wezen.Debestesoorten
aren en zware korrels geven, dan vereischt komen ult'Hongarje en het Banaat, doch
e
n
e
en
vruc
ht
ba
re
n
zj een zacht klimaat
harekorrelszjn hoornachtig0y'dedoorsnede
grond,bj voorkeur een nietaltevochtigen en leveren grofmeel.Dat der ln hetnoorden
kleigrond.Men verbouwthaar a1seenezomer- gegroeidetarweisveelëner.T0tdevkanden
en als eene wintervrucht.De zomertarwe (T. Van de tar&ve behooren de draadworm en
aestivum L.
) draagtbloemen, welke gewa- (AgrioteB segetis), de donkerbruine korenpend zjn metkafnaalden en deze ontbreken worm (Calandra granaria),dewintergraan-uil
bjdewintertarwe(T.hibernum Z.
).Dietwee (Agrotissegetum),dewittekorenworm (Tinea
zjnechtertenûnregtealsverschillendesoorten granella),de groenooç (Chloropslineata),de
beschouwd en moeten als verscheidenheden graanverwoester (Cecldomyia destrudor),de
worden aangemçrkt. De zomertarwe wordt tarwemug (Cecidomyia tritici) en hettarwe-

vroegin hetvoorlaarendewintertarweonge- aaltje(Anguillulatrltici),- alsmededebrand
veertegen St.Michieluitgezaaid.Behalvedeze en de roest,beideschimmelplanten.De tarwe
beide verseheidenheden heeftmen n0geenaan- beslaat op aarde een veel breederen gordel
ta1andere,die gewoonljk naardeplaatsvan dan de rogge en wordt, als een uitstekend

haren oorsprong zjn genoemd;op de markt voedingsmiddel,in hetmidden en zuiden van
te Amsterdam ontmoetmen:wit-bonte,P00l- Frankrjk,in Engeland,in deNederlandsche
sche, nieuwe Kleefsche, bonte Poolsche, kleistreken,in een gedeelte van Duitschland,
Koebanka-,Jarige Rjn-,nieuwe Zeeuwsche, in Polen, Hongarije, de zuideljke Donaunieuw e Geldersche, roode Odessa-, nieuwe landen,Italië?de Krim ,de gewesten van den
Friesche en Syrisehe tarwe.Eeneanderesoort Caucasus,inMidden-A zië,Noord-enZuid-Am eis de rewzentarme(T.turgidum),metbreede, rika,aan de Kaap ,op Java en in Australië
eironde, gekielde, aan den t0p afgeknotte verbouwd.Aan de noordeljke grenzen (No0rkafblaadles,dievan boven in eene eenigzins wegen tot Drontheim , Rusland tot Petersgekromde punt uitloopen, en m et een over- burg,in de Alpenstreek t0t 1000 Ned.elb0buigenden sténgel. Eene derde soort,bekend ven deoppervlakte der zee)ishaarverbouw

onder den naam van npelt (T.Spelta) ver- met dien van rogge, en aan de zuideljke
schiltvan de voorgaande doordien de kleppen

grenzen m etdien'vanm aïsgepaard;ditlaatste

van de bloemkroon bj het dorschen om de merkt men op aan de Middellandsche Zee en
korrelbljven zitten,zoodatdezegepeldmoet in Noord-Amerika.Het stroo komt den land-

worden.Met deze soortheeftdetweekorrelige
tarwe ofemer veelovereenkomst.Voortsheeft.
men wonder-ofmnmmiën-tar'lre,eeneverscheidenheid van de reuzentarwe, met vertakte

aren,

bouw te stade en levertdaarenboven grond-

stof voor de stroovlechterj.De tarwe isin
den graanhandelhetvoornaamste.artikel;zj

wordt uitgevoerd uit het zuiden van Rusland

gernttarwe(T.durum)metbuikige, (odessa), de Donauvorstendommen, Polen,

driemaal zo0 lang a1s breede, gespitste en

Hongarje, het Banaat en OostDuitschland.
gekielde kelkkafles, zeer lange kroonkafjes Vooral in Hongarje wordt veel tarwe veren van binnen glazije korrels,- en Pool- bouwd.UitNoord-Amerika wordtztjin aandcFz: tarwe (T.polonlcum) metOnregelmatig- ziènljkehoeveelheid uitgevoerd in den vorm
vierzjdige,zamengedrukte,zeerlangearen, van meel.Waarschjnltjk isde tarweafkomeenigzins buikige, lancetvormige, papierach- stig uit Centraal-Azië,waar zj,naar men
tige,veelnervige,gekieldekelkkaf
jes,kroon- meent, 0ok thans n0g aan de oevel's van de
kafles met lange kafnaalden en zeer langy Eufraatin hetwild wordtgegonden.Anderen
korrels. Eindeljk noemen wj nog de kru%- zjn van meening datzj ontstaan isuiteen
pende fgrf
z)e (T.repens L.4,eene in het wild herhaald kweeken van Aegilops ovata, een
groejende, overbljvendesgort,meteen zeer gras van zuideljk Europa,hetwelk alsdan
ver in het rond kruipenden wortelstok,ruwe ln Overouden tjd moet geschied zjn, daar
bladeren, ongewapende aren en vlakke,lan- tarwe genoemd wordt in GenesisXXX :14,
cetvormige kafblaadjes.Men vindt haar op alzoo 1747Jaren voordepaanvangonzertjd-
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rekeniny In e1k gevalbehoo'tzj t0tdegra- rHeemskerk'' en de vlieboût rDe Zeehaan''
nen, d1e men het vroegst heeft gekweekt. op dien togtontdektehj hetland,waaraan

Theopl
l
,rastws beschrjftreedsdevan kafnaal- hj' den naam gafvan den Gouverneur-gene-

den voorziene zomertarwe,waaruit later de raal.Voorts ontdektehj StatenlandtNieuwwintertarwe isontstaan.O0k in'China waszjj Zeeland en eenige andere eilanden, waarna
reeds30 eeuwen vöör den aanvangonzerlaar- hi
j naarBatavia terugkeerde.In 1644 ondertelling eene kweekplant.Dereuzentarwewerd nam hj een tweeden togt derwaarts,maar
d0or de oude Egyptenaren verbouwd en was van dezen zjn geenerlei berigten t0t ons
aan de Romeinen in de dajen van Plinins gekomen.Na1644vestigdehj zichteBatavia
bekend.Thans wordtvooralln de Vet'eenigde en overleed aldaarinOctober1659.EenschierStaten van Noord-Amerika eene verbazende eiland Op de oostkust van Van-Diemensland,
hoeveelheid tarwe verbouwd. In 1878 werd alsmede een eiland nabj Kaap Pilaar(opdat
er alleen naar Engeland voor eene waarde schiereiland) zjn naar hem genoemd.Abel

van bjna 233 millioen gulden uitgevoerd.
TarFegraj,zieAgropyrnm.

Tasman isalzoodeontdekkervan hetvjfde
werelddeel, hetwelk aanvankeljk met den

van Nieuw-llolland werd bestempeld.
Taspgskruld,zie Capsella. ad inhet naam
Tasm ania is de naam van een groot
Tasll Lhoenpo, eene kloosterst
,

zuiden vanTibet,bjDigardsyiaan eeneberg- eiland nabj den oosteljken zuidhoek van
helling verrjzend. bestaatuit300-400 hui- het vasteland van Australië. Het werd den

zen,door omstreeks 3300 priesters metamb- 25sten November 1642 ontdekt door den Netenaren en slechtsweinigewereldljke perso- derlandschen zeem an Abel Tasman en ter
nen bewoond.Zj is de residentie van den eere van den gouverneur-generaalvan Indië
Pantslen Rinpotsle(Kleinood dex groote ge- Van Diemensland genoemd, w elke naam
- in dien van Tasmaleerdenl'',den tweeden pausderBoeddhaïsten echter in 1855 oë c,ieel
in Centraal-Azië, in wien de god Amltabl
ta nia veranderd i:. Dit eiland is door de
beligchaamd is, zoodat hj in grootaanzien Bass-straat van het vasteland gescheiden en
Btaat en in hetzuideljk gedeelte van Tibet heeft de gedaantevaneenonregelmatigenvieralle gezag in handen heeft.Er isvoorts eene hoek meteeneoppervlaktevan 1233 M geoyr.

vernaaardedrukkerjvan houtgravureseneene mjl,van welke300 I
EJ geogr.mjlzlch ultfabriek van afgodsbeelden.
strekken overdenabjgelegenekleineeilanden.
Tasjkent of Tan'
koend,dehoofdstad van De steile,rotsachtige kusten zjn voorzien
hei Russische gûuvernement Toerkistau in van talrtjke insnjdingen,welkeuitmuntende
het westen van Centraal-Azië.verheft zich

ten noorden van de Tsjoertsjik,eenezjrivier
van de Jaxartes.Zj bestaatuiteenegroote,
door een muur omringde oudstad van langronde gedaanteen eeneEuropésehewjk met
regte straten,aan beide zjden bezoomd met

havensvormen.I11de meestbekendegewesten
is er de grond niet vrtlchtbaarder dan op het
vaste land, doch veel beter besproeid. O0k
ontbreken er de woeste laagvlakten, en de

heuvels en dalen, die zich naar alle zjden

uitstrekken, w orden erafgew isseld door grakanalen, waarin zich stroomend water be- zige hoogvlakten.Die,welke op hetnoordevindt, en met boomen.De Russische citadél ljk gedeelte van heteiland aan de boorden
en de overige militaire gebouw en liggen ten van deTameren van harezjrivierengelegen

zuiden van de Oudstad.Zj ishetmiddelpunt zjn,behooren t0t de vruchtbaarsteen gaan
van het militair en burgerlgk bewind van zuidwaartsoverin devlaktenvan deDerwent'roerkistan, bezit onderscheidene militaire
w erkplaatsen en tuighuizen, Russische scholen , een goed sterrekundig observatorium ,
een Russisch en een Kirgisisch dagblad,eene

rivier,welke zich nagenoeg over hetgeheele
eiland van het oosten naar het w esten uitstrekken. Eene andere hoogvlakte is die van

Surrey in het noordwestelk'k gedeelte aan de
boekerj, karavansera's en een levendigen, rivier Arthur.Tusschen deze hoogvlakten ligvan Jaart0tjaartoenemenden handel.Sedert gen drie gure berggew esten van geringer om -

1873 is deze stad methetEuropésche netvan vang: het eene in het noordoosten metden
telegraafdraden verbonden. Het aantalinwo- Ben Lomond (ruim 1500 Ned.elhoog),het
ners w ordtgeschat op 80000.Tn 1871 bevon- tweede tusschen de hoogvlakte van Surrey
den zich in de Europésche wjk 2000 inwo- en het dal der Derwent, en het derde aan
ners.- In 1800 was Taslkent de hoofdstad den zuidwesthoek van het eiland met den
van een zeltbtandig khanaat, bezw eek in Humboldtsberg(bjna 1600 Ned.elhoog),De
1810 voor de aanvallen van Khokand, en thermometerrt
lst er in den zomerniethooger
werd den loden September 1866 in Rusland dan 26OC.en daaltin den wintertot- 50C.,
zoodater de kweekplanten van M idden-Euroingeljfd.

Tasm an (Abel),eenmoedigNederlandsch pa kunnen groejen,vooral ooft.De bergen
zeeman, werd waarschjnljk geboren te Lu- bevatten er '
llzer- en kopererts, steenkolen,
tjegast in Groningen en volgens anderen te marmer en aluin,en in de laatste jaren heeft
Hoorn in het begin der 17de eeuw en voer men in hetnoordwesteltjke gedeelte0ok goud
ter zee op een schip derW est-lndische Com- gevonden,in 1876 terwaarde van bjna4500
pagnie.In 1639 volbragthj eenontdekkings- pond sterling. De eerste kolonisatie had er

togt ten oosten van Japan, en in 1642 be- plaats in 18034 toen werd aan de D erwent
noemde van zlieples,gouverneur-generaal van de eerste volkplanting van veroordeelden geNederlandsch-lndië,hem tot bevelhebber van sticht, maar reeds in 1801 naar Hobarttown

eene expeditie naar Australië met hetJagt verplaatst.Doordien er zich krjgslieden en
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vrjgelatene gedeporteerden vestigden,begon
dekoloniemeeren meertebloejen,entelde
in 1876 ruim 105000 inwoners, van welke
3/4det0tdeProtestantscheKerkbehoorden.De
oorspronkeljke inwoners,dePapoea'
s,ztinin
den laatsten tild uitgestorven;devoormalige
Koningin van Tasmania, Trueaméni (00k

mede t0t den vrede,die in 1598 te Vervins

gesloten werd.Daarop keerdehj terug naar
het Fransche H0f, waar hj de achting verwierf van Hendrik JF,zoodatdeze hem gewoonlj-k rm0n père''noemde.Op zjn verzoek vertrok hjwedernaarSpanle,maark0n
naauweljks een verlofvan 6 maanden bekoLa
lla 20pkA) genaamd,overleed te London men,welke hj besteedde aan het in orde
in 1876, welligt als de laatste van haren brengen van zjne gedenkschriften.Deze,gestam. T0t 1825 vormde Tasmania een van titeld:rloannisBaptistae de TassisCommenSydney in Nieuw-zuidwallisafhankeljk 0n- tariorum de tumultibtls Belgicis libri octo''
dergouvernement,maarin datjaarwerd het zjn in 1743 uitgegeven doorHoynek ecl Paonmiddelljk onderhetBritscheministérievan zdntfrdcFzf naar een handschrift der aartsbisKoloniën geplaatst en in 1826 met19nabj- schoppeljke boekerj teMechelen.Zj loopen
gelegen eilanden t0t een zelfstandig gouver- van 1559 t0t 1598.De eerste twee boeken
nement verheven.De kolonie wordt dien.ten- bevatten eene inleiding t0t 1577 en van dat

gevolge door de .vrje landbezitters volgens Jaarafgeefthjeenuitvoerigverslagderkrjjsde Engelschewetten geregeerd,en erbestaan bedrjven t0t 1598 toe. Hj bepaalt zlch
t0t dat einde twee koloniale ligchamen,een hoofdzakeljkt0tdeoorlogszaken en isvoorts
uitvoerend ligchaam, metden gouverneur en oyregt genoeg 00k Alra en den Bloedraad
militairen bevelhebber aan hethoofd,en een nlettesparen.Iljoverleed te Madrid in 1609
wetgevend ligchaam , hetwelk uit 14 leden of1610.
bestaat.De voornaamste bronnen van bestaan
Tasso..
onderdezen naataversaelden A;j:
zjn erlandbouw enveeteelt,- vooralscha- Bernardo Tlddo, een Italiaansch dichterj
penfokker; (in 1876 bjna 1720000 stuks). geboren omstreekshetJaar1493 te Bergamo.
De njverheid leverter voorts soda uitzee- HjstudeerdetePaduaenbekleeddevervolgens
wier, benevens traan, 0n de handel met verschillende ambten te Rome, Ferrara en
de voortbrengselen des lands, vooral met Venetië,terwjlhj tevens als dichter roem
wol,is er zeer aanzienljk.In 1876 waser verwierf. In 1531 trad hj a1s secretaris in
ueerslo
de waarde zoowel van den uitvoer a1s van dienst van den prins Ferrante zgcp.
den invoer hooger dan een millioen pond van Salerno, vergezelde dezen bj den togt
sterling. Het aantal binnengekozaen schepen van Karel F naar Tunis, begaf zich voorts
bedroeg erindatJaar639,dat der uitgezeil- op last van den PrinsnaarSpanle,trad na
de616.Dereederjen en de havens van Tas- zjn terugkeer te Salernoin 1539 in hethcmania bezitten 199 vaartuigen.De staatsuit- weljk met degeestrjkePorzia :8 Rosnien
gaven beliepen er in 1876 ruim 336000 en woonde met haar ambteloos te Sorrento t0t
de inkomsten 321000 pond sterli
ng,en einde- in 1547.Toen vielhj tegeljk metden Prins
1jk de staatsschuld ruim 11/9 mlllioen pond van Salernoin ongenade bj den Keizer,trok
sterling. Het eiland is verdeeld in 18 graaf- naarverschillende plaatsen en kwam in 1556,
alle hulpm iddelen beroofd, te Ravenna,
schappen. Het grootste qedeelte van den van
grond is n0g steeds hetelgendom van den vanwaar de hertog van Urblno hem naar PeStaat,doch ln hetnoordwesten bezit de Van saro riep.In 1563 werd hj eerstesecretaris
Diemens-compagnie uitgestrekte landen. Er van hertog W illem ran X czlfvl,en overleed

zjn tweespoorwegen tergezamenljkelengte
van 268 Ned.mjl,170 postkantoren en 32
telegaphische bureaux.Hetonderwjsbevindt
er zlch in een redeljken toestand.Devoornaamste handelplaatsen zjn erHobarttown,
tevens de zetelvan den gouverneur,en Laun-

ceston. Van de nabjgelegen eilanden van
ditgouvernementzjn Fourneaux en King de
voornaamste.
Tassis (Jean Baptiste de) of Taœis,geboren omstreeks het midden der 16de eeuw ,
was de zoon van Jean Wcwfidfd de Fcd.siq
ç,
door keizer Karel V bekleed met het opper-

toezigt op de posterjen.in Dt
litschland.Na

den dood van Reqnesensomhelsdehj openljk
de zaak des Konlngs en werd metde graven
nan AJ>#/:J#,Barlaimonten anderen gevangen genomen.Hj ontsnapte echter en trad
ln dienst bj Jan ran Oodfdlrï/k,maar begaf zich na hetoverljden van dezen naar
Spanle, waar Phllips hem tot gezant naar
Frankrjk benoemde. VeleJaren was hj in
deze betrekking w erkzaam en bevorderde er
hett0tstand komen vandeLigue.Nadathj
nur Madrid was teruggeroepen, werkte hj

in 1569a1sgouverneurvan Ostiglia.Hjheeft
vooral roçm verworven door zjn romantisch
epos: pta'
amadigi (1560 en laterl'',waarvoor
hj de stof grootendeels ontleende aan een
Spaanschen roman. Eene episode daaruitbe-

we
rkte hj toteep afzonderljk gedicht,getiteld: pFloridante'', doch daarvan voltooide
hj slechts19 zangen.Hetisechterdoorzjn
zoonvervolgd,voleindigdenuitgekeven(1587).
Voorts leverde hj een bundel lierdichtenj
eerst onder den titel van rrAmori (1555)'
en vervolgens onder dien van pRime (1744,
Q dlnl''uitgegeven.O0k zjnepluettere(1533,
1733- 1751,3dlnl''zjninhetlichtgezonden.
Torqualo Flddp, een Z00n Van den V00rgaande, dien hj,als een der voornaamste
dichters van Italië, in roem V0r te boven

ging,terwjlhj tevensis bekend geworden
door zjne lotgevallen.Hj werd geboren te
Sorrento den llden Maart 1544 en ontving
zjne opleiding te Napels,Rome en Pesaro;
op laatstgenoemde plaats gemeenschappeljk
met den zoon van den hertog van Urbino.
Op zjn 13de levensjaarmaakte hj te Padua
een aanvang met de studie in de regten en
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gafvierJaardMrnazjnheldendicht:pRinaldo hem geenerugt.Hjspoedde zich naar Rome
(1562)''in het licht.Daar zjn werk bjval en wlst door middel van den gevolmagtigde
vond,liet hj de regtsgeleerde studie varen, Van den Hertog vergunning te verkrjgen t0t
wjddezieh teBolognaenvervolgenstePadua zjn terurkeer.Hj werd dan 00k metwelaan debeoefeningderwjsbegeerteenletteren willendheld ontvangen, taaar zlfoxd- weien begon tevens met de vervaardiging van

gerde hem het verlof t0t de uitgave zjner
een episch gedieht,de pBevrjding van Jeru- handschriften,daar hj Tasso steeds als een
salem'
'behelzende,waartoehj reedsvroeger krankzinnige beschouwde, in wiens handen
een plan in gereedheidhad gebragt.In 1565 die heerljke gedichten misschien nietveilig
riep de cardlnaalIundorico d'fJf:,aan wien genoeg zouden zjn.Daarom nam Tasso n0ghj zjn pRinaldo'',opgedragen had,hem naar maals de vlugt uit Ferrara en begaf zich

Ferrara en benoemde hem t0t Hofcavalier

meteen aanzienljkJaargeld.Dedichterwerd
met de grootste achting bejegend; vooral
overlaadden de zusters van hertog Al
fons%s,
nameljk A erezia (laterhertogin van Urbino)
en Leonora hem metgunstbewjzen.In 1571
vergezelde Tasso,na hetvoltoojen deracht
eerstezangen van zjn gedicht,den Cardinaal
naar Frankrjk,waar hj aan het Hofvan
KarelIX metonderscheiding ontvangen werd,
doch keerde reeds na verloop van een Jaar
naar Ferrara terug,waar hj doortusschenkomst van Leonora in diensttrad van hertog
Alfonsws, die hem met ongemeene welwillendheid behandelde en hem volop ledigen
tjd vergunde ter voltoojing van zjn dicht-

eerst naar den hertoq ran M'àïs/en vervolgens naar Turjn. Hler vond hj bj hertog
Carlo.
rzm-cl$I& ,alsmedebjFil%pod'Fdfe,
een gastvrj verbljf en schreef er 0.a.de
twee pDialoghidella nobilita edella dignità''.

W ederom nam hj het besluit,naarFerrara

terug te keeren en verkreeg daartoe00k verlof

(1579),doch zag zich bedrogen in dehoo?,

dat de Hertog hem met dergeljke welwll-

lendheid z0u ontvangen als te voren. Daar
de Prins hem niet ten gehoore toelieten de
hovelingen met minachting op hem nederzazagen, k0n de dichter zjne scherpeBmaadredenen niet onderdrukken. Toen zulks aan
den Hertog werd berigt,deed deze hem ,a1g
een razende, naar het St. Anna-hospitalj
werk. Tasso schreef voorts het herdersspel: het krankzinnigengestichtvan Ferrara,brenAminta'' dat aanstonds werd opgevoerd, gen.Nietzekertoch ishet,dathj zich het
voleindigde daarop, nadat hj maanden lang ongenoegen van den Hertog op den hals had
bj zjne besehermvrouw , de hertogin van gehaald door zjnehartstogteljkeliefdeJegens
Urbino, vertoefd had, in het vooclaar van prinses Leonore zoodat hj,doordien gloed
1575 zjn heldendicht onder den titel van vervoerd haar in tegenwoordigheid van het
KGoFredo'', en begaf zich in November van Hofeen kushad gegeven.DatTassowerkeljk

datjaarnaarRnme,cm hetn0g eensnaauw- bj tusschenpoozen aan krankzinnigheid leedj
keurig te herzien. Aldaar werd hj aan car- wordtdoorslechtsweinigenzjnertjdgenooten
dinaal Fernando &fM edieL,latergroothertog betwjfbld.Ingenoemdhospitaalbleefhjgeduvan Toscane,voorgesteld;deze wenschteden rende twee Jaarondergestreng toezigt?half
dichter bj zich te houden, die ecllter uit ziek en halfgezond.Vaak had hj ertjdperdankbaarheid jegens het HuisEstedataan- kenvankalmte,waarinhjwelluidendeverzen
zoek Van de hand wees.Van dat oogenblik enwjsgeerigebeschrjvingenleverde.Indezen
af neemt het tjdperk van 'sdichters ljden tjd schreef hj zjne beste pDialoghi''.Het
een aanvang.De oorzaken daarvan zjn groo- grievendste verdriethad hj van hetberigtj
tendeels nog onbekend,maar vermoedeljk te dat zjn heldendicht in een verminkten toezoeken in de listen en lagenvan zjne vjan- stand te Venetië in het lichtverschenen was
den enbenjders,inzonderheid van den staats- onder den titel: pLa Gerusalemme liberata''.
secretaris usntonto M onteeatino, maar gedeel- Na het einde van die twee Jaren erlangde
teljk 00k in zjne eigene gem oedsgesteldheid. hj een beterverbljfen tevensverlofom beK ort na zjn terugkeer te Ferrara,waarde zoek te ontvangen en van tjd tottjd uitte
Hertog hem met het ambt van historiograaf gaan. Vruchteloos stelde hj de kraehtigste
bekleedde, maakte eene onw eerstaanbare pogingen in hetwerk tothetslaken zjner
zwaarmoedigheid zich meester van den dich- banden;eersttoenzjn ligchaamstoestandveel
ter.In zulk eenestemming trok hj in 1577 ongunstiger begon te w orden, schonk de
in de vertrekken der hertogin ran r.//sizlo Hertog na eene gevangenschap van m eer dan
zjn degentegen eenharerbedienden,waarop zeven Jaren aan den dichter de vurig gede Hertog hem voorkorten tjd in hechtenis wenschte vrjheid. Tasso begafzich nu eerst

deed nemen.Nadat Tasso voorts 0P een door naar Mantua,vervolgensnaarBergamo,wMr
hem gezonden briefaan den Hertog,waarin hj den pFloridante''van zjn vaderen zjn
hj zjnegevoeligheid tekennen gaf,ten ant- reeds te Ferl.ara begonnen treurspel:p'rorriswoord had gekregen, dat noch de Hertog, mondo'' voltooide, en in 1587 naar Rome,
noch de Ilertogin wnaem
derbj
eeni
dgenschrjven van waar hj zoowel bj den Pausalsbj deinhem verwachtte,
gosten Julj vloedrjkste personen metwelwillendheid be1577 de vlugt,met achterlatiqg van zjne Jegendwerd,hoewelmen weiniggezindwas,
papieren, en begaf zich langs omwegen naar iets ter zjne gunste te doen.Te vergeefs
Sorrento, naar Zpn
**e zuster Cornelia,die a1- vorderde hj in 1588 teNapelsden bruidschat
daar als weduwe woonde. Door hare liefde- zjner moeder en hetvermogen zjnsvaders,
rjke verpleginq kwam dedichtertotverade- hetwelk men had verbeurd verklaa'rd,en wisming,maar zjn verlangen naarFerrara liet selde in de eerstvolgende Jaren.,ge4urig van
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wnonstede,durhj nergensrustk0n vinden.
In weerwilvanditomdolenbleefhj gestadig
Mn denarbeid,herschiep zjnerGerusalemme
liberata''en eene pGeruBalemme conquistata''
en schreef zjne Settegiornide1mondo creatn''. Inmiddels had lppolito dI#oIrJs#ié ,
zjn vroegere begunstiger, onder den naam
van Clemenn V1II den pauseljken stoelbeAl
klo
dmme
obrand
n,lne
in
,z
ej
en neef, de cardinaal C'
inz'lo

uit sonetten en canzonen bestaande,verwonderljk fraai.Van zjne geschriften in prosa
vermeldenwj:dereedsgenoemde pDialoghi''1

welke van wjsgeerigen aard zjn,en zjne

XLettere''. Vooral de rGerusalemme'' en de

nAminta''zjn talloozemalen uitgegeven,en
de beste uitgave van alzjne werken isdie
van Rosini(1820enz-,30 dln).
Tassoni (Alessandro)een ltaliaansch dicb-

vriend Van kunMten en

ter, geboren te Mödena in 1565, studeerde

wetenschappen, braçt de voortreFels
ikste te Bologna en Ferrara in de regten en werd

mannen van Italië bljeen.00k Tasso werd in 1597 te Rome secretaris van den cardinaal
uitgenoodigd en door den Pausen zjn neef Colonna,dien hj in 1600 naar Spanje veroy eene schitterendewjzeontvangen.Veler- gezelde. W egens persoonljke belangen zond
le1 listen en lagen deden hem eehter weldra de Cardinaal hem terug naar Rome, waar
uit Rome vertrekken, en hj keerde eerst hj zich voor goed vestigdeen een derjveterug,toen Cinsio aan den Paus had voorge- rigste leden werd van de académiën der

steld, Tasno op eene plegtige wjze op het

Umoristi'' en der pLincei''. Hj gchreefin

Capitool als dichter te kroonen.W eldra ech- .1609 Considerazioni sopra le rime del Peter w erd laatstgenoemde aangetastdoor eene trarca,r, waardoor hj in een heftigen letter-

gevayxljkeknortsen overleedinhetklooster kundigen strjd gewikkeld werdj hierdoor
Sant'Onofrio op den Janicalus,Juistop den
dag, vnor de krooning bestemd, op den echterbereiktehj zjndoel,nameltk aan het
overdreven huldïgen van Petrarea en hetblin25sten April 1595, en werd in de kerk van delingsnavolgen van d.ien dichterperktesteldat klonster ter aarde bestçmd.De cardinaal len.Nietveelminderopsehuddingbâardenzjne
BeGlacqua van Ferrara stichtte aldaar ter ppensieridiversi(1612)''
,waarin hj eenaan-

zjnereere een gedenkteeken,terwjlin nieu- val wMgde 0p)Homlr%s en Aridôteles. Hj
tradvervolgensin
weren tjd een
veel prachtiger
dienst van Carlo
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en inzjnepoëtischewerkenvindt

,

(
'$

/

l

l
l
.

m en

dg
enoeg
elke na
lchtsoort
vertegenwoordigd.Vooral echterverwierfhj
onvergankeljken roem door zjn epos:rLa
Gerusalemmeliberata(00kinhetNederlandsch
vertaald, o. a.door & J.L.ten.Xlfe)'' een
meesterstuk in zjne soort, zoowel doûr de
grootsche en waardige behandeling der stoff
a1B door de voortreFeljke karakterteekening

l

,

ring door allerlei
listen werdtegengewerkt, keerde

hjt0thetambtel00s leven terug.
In 1626 echter

werdhjsecretaris
van dencardinaalLndovoéo en nahetoverljden van dezen in 1632 kamerheervan A ansI

van Mödena,en stierfin 1635.Hj maakte
zich vooralberoemd door zjn comisch heldendicht: pLa secchia rapita (De gestolen
emmer,in 12 zangenl' waarin hj den oorlog bezingt, tnsschen de ingezetenen van

'
en Bologna in de 13de eeuw ontstaan
der hoofdpersonen en de sierljke afronding M odena

van hetgeheel,alsmede doorde verhevenheid w egens een em mer,dien de burgers van M öder taal en de welluidendheid der verzen. dena uit Bologna hadden geroofd. D it stuk

Inzonderheid zjn de daarin voorkomende is eigenljk het eerste comische heldendicht
episoden waarljk schoon.Het geheel is te- uit den nieuweren tjd en behoort wegens
vens eenechtdichterljk gewrocht,alworden zjne vloejende mengeling van ernsten jokdaarin o0k de opgeschroefde tegenstellingen kernj,wegensoorspronkeljkheidvandenkbeelen de weleenswatgezochtewoordsqelingen den,sierlpkheid van taalen gemakkeljkheid
gelaakt. De omwerklng van dat gedlcht t0t
eere pGerusalemme conquistata''is een misgreep geweest; trouwens deze laatste is nagenoeg vergeten. Naast bovengemeld hoofd-

van dichttrant tot de klassieke werken der

Italiaanscheletterkunde.Hetislaterbj herhaling uitgegeven?en 00k een aantal brieven

van Tassonizjn in 1827 door Gamba in het
werk bekleedtonder zjnegedichten hether- lichtgezqnden.
dersspel: pAminta''den hoogsten rang. Zjn
Tastzln q o0k in meer algemeenen zin
Torrismondo (1587)/'w ordt beschouw d als gevoel geheeten, noemt men het vermogen
het beste Italiaansche treurspeluitde Ondere om doûr middel van de huid de gedaante,
school. Ook in zjn pRinaldo'', alsmede in hardheid en weekheid der voorwerpen, alszjne godsdienstige gedichten:pLe sette gior- mede hunne warmte ofkoude waar tenemen.
nate'' - pLe lagrime diMaria'',- ,:11m onte Dit geschiedt door de toppen der gevoelszeoliveto'' - en ,,La disperazione dlGiuda''
, nuwen in de huid, w elke in verband staan
js veel schoons,en bovenalzjn de pRime'', m et de hersenen en elken prikkelvan buiten

TASTZIN- TAUCHNITZ.
derwaarts overbrengen.Onder de opperhuid

heeftmen eene1Mg,die rjk isaan zenuwen
en bloedvaten en naardebovenzjdetalrgke
digtnevenselkaargeplaatsteheuveltjesoflievertejeltjesbezit,diegedeelteljk bloedvaten
nmslmtengedeelteljk een eigenaardig,eivormigblaasje,waarin zich eene zenuw vertakt
(zie bjgaandeafbeelding).Men geeftaan die
blaasje: den naam van tast- of gevoelsligchaampje:en vermoedt,datzj bj bettasten
belangrjke diensten bewjzen? hoewel men

5:3

reedsaan bj sommigevolkeren derOuGhei;,
inzondexheid bj deThraciërs,en zj beslxxt
heden ten dage vooral bj de bewonersder
Zuidzee-eilanden en bj onderscheidene Indiaansche stammen in Amerika. Die fguren
dienen in de eerste plaats t0t sieraad,maar
vervolgens o0k t0t onderscheiding van fami-

liën,t0t aanwjzing van een rang oft0tge-

dachtenis aan merkwaardige gebeurtenissen
en gesloten verbindtenissen.
Tattersall is de naam dervergaderplaat:
van de vrienden van den sport te Londen.

daaromtrent geene nadere inllchtingen weet
te geven.De vertakking der gevoelszenuwen Zj ontleent haar naam aan Riehard Tlffeis vooral sterk in de toppen der vingers, sall, die in 1795 aan den zuidwesthoek van
zoodat wtljuist deze bj vûorkeur bezigen, Hyde-park stallen en vergaderzalen deed verom ons omtrent den vorm , den aard en de rjzen om bj tentoonstellingen van paarden
tenaperatuur der voorwerpen te vergewissen. te dienen. Deze onderneming slaagde n%r
Zie voorts onder Gevoel.
wensch, en men vond er eene uitnemende
Tastu (Sabi
n
e
Ca
s
i
mi
r
e
Ama
b
l
e
)
,
e
e
n
e
gelegenheid tothet koopen en verkoopen van
Fransche diehteres, geboren te Metz den paarden en wagens,t0thethouden van wed3lsten Augustus 1795, heette van zich zelve rennen enz. Door den kleinzoon van Tattr Voiarten trad in 1816in hethuweljk met sall Tverd deze zeer verruimde inrigting in

JonephTldfl,overledenden22stenJanuarj1849 1865 verplaatst. Dergeljke gelegenheden te
alsbiliothecarisvan Ste.GenevièveteParjs. Parjs,Berljn enz.dragen denzelfden naam.
Zj plaatsteeerstgedichten injaarboekjesen
Tatti(Jac0p0),bjgenaamd Sansov/onMr
leverdedaarop:ppcésiesnouvelles(1834;ver- zijn aldus genoemden leermeester, was een
meerderdeuitgave,1858)''.Hareonderwerpen beroemd beeldhoqwer en bouwmeester. HP**
zjn veelalontleendaan denhuiseljken kring, Nverd geboren te Florence in 1477, en v0len daarin Blaagde zj o0k het best!zoodat tooide in 1513 den pheiligen Jacobus''in den
hare rchroniques de Franee (1829)1',episo- Dom te Florence en vervolgens den Bchoonen
den u1tde geschiedenisvan Frankrjk bevat- rBacchus' in de Uëzii aldaar. Te Rome betend,minderbjvalvonden danharelierdich- lastte hj zich methet binnenwerk van de
ten.Later schreef zj 00k in proza,vooral kerk van San Marcello aan den Corso en van
voordeJeugd,en leverde:pEducationmater- hetPalazzoNiccolini.Laterspoedde hj zich
nelle (1836,4 dlnq6de druk? 1861)'',- Ta- naar Venetië,waar hj t0t eersten archited
bleau de la littérature allemande (1844;2de van San Marco werd benoemd en zich dopr
druk 1864)'',- en rTableau de la littérature eene ongemeene werkzaamheid onderscheidde.
italienne (nieuwe uitgave,1876)''
.
Hj @de
d er onder anderen hetpaleis-comer
@ e
Tatianus,een Christeljk apologeet uit Verrpz
en in 1532,de bibliotheek (een prachde 2de eeuw,gebûortig uit Syrië of Mesopo- tig gebouw) in 1536,San Martinoin 1540j
tamië, was onderwjzer in de welsprekend- San Giorgio deiGred in 1556,San Giuliano
heid te Rome, werd door J%tstin%bs M artyr in (1555)en deZeccazalsmede te Paduahet
t0t het Christendom bekeerd,verdiepte zich atrium der universitelt. Ook vindt men van
in dualistisch-gnostieke leerstellingen en ver- hem te Venetië vele beeldhouw werken.
wierf vooral aanhangers door ztjne gestrenge
Tauber (De) is eene rivier in het zuidzedeleer. Van hem is bew aal-d gebleven eene westen van Duitschland.Zj ontspringt in de
XOratio ad Graecos''1 uitgegeven door (ltto Taubersee bj het dorp Michelbach in W iir-

(1857).

temberg, digt bj de grenzen van Bejeren,
Tatius (Titus), volgens de sage koning kronkelt door laatstgenoem d koningrjk met
der Sabjnenj trok wegens den Sabjnschen een naax hetzuiden gekeerden boog,bereikt
saaagdenroof tegen Romulws te velde, ver- daarop,eene noordwesteljke rigting volgend,
overde den MonsQuirinalisen den MonsCa- bj Mergentheim hetBadensehearrondissement
pitolinus, doch verzoende zich eerlang met Mosbaeh en stort aldaar bj W ertheim zich
Romulu en voerde gemeensehaqpeljk met uitin de Main.Zj heefteenelengtevan 120
dezen beerschappjoverdenvereenlgden Staat Ned.mj1en is niet bevaarbaar.Het diepe
derRomeinen en Quiriten,waarin detweede TauberdallevertvoortreFeljkewjnsoorten.
tribus naar hem dieder TatiensesofTitienses
Tauchnitz. Onder dezen naam vermelgenoemd werd. Hj wexd gednod bj eene den wiJ:
plegtige ûferande te Lavinium door Lauren-

tjnen,diehj beleedigd had.

KarlOleïdfo'A Traugott TcocAéfz,eenver-

diensteljk boekdrukker en boekhandelaar.
Tatoeéren noemt men het gebruik van Hj werd geboren den zgsten October1761te

vele wilde volkstammen, hunne huid met Groszbardau bj Grimma,stichttein 1796 te
allerlei fguren te versieren. Dit geschiedt Leipzig eene boekdrukkerj en boekhandel
door met scherpe werktuigen openingen of en wi
st deze allenqs t0t eene der grootste
insnjdingen te maken in de huid en zemet werkplaatsen van dlen aaxd in DuitBchland

verwstofofook metzeewater in tewrjvenj uittebreiden,Vooralleverde hj velestereowaarna zj bt9 hetrgenezen onuitwischbare typeuitgaven van klassiekeschrjverBjwonrlidteekens achterlaten.Mentreftdezegewoonte denboeken en btjbelB. Vermaard is 00k de
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door hem in hetArabisch uitgegeven pKoran'' vplgende deelen: de Kooge rllerlkefds in

(1834)'.Hj overleed 14den Januarj 1836.
chrotian zerwAcrd,vrjheerTon Tl-F
zlifz,
een neef van den voorgaande en desgeljks
boekhandelaar.Hj werd geboren den 25sten
Augustus 1816 te Schleinltz bj Naumburg,

eigenljken zin op de grenzen van Salzburg
aan de eene en van Tyrol en Carinthië aan
de andere zjde;zj behoortt0t de hoogste

en minst ingesneden gedeelten der Alpen,
daar de kamhoogte er 2600- 2900 Ned.el
stichtte in 1837 onder de srma Bernkard bedraagt en meer dan 35 toppen erzich ter
7'
leAifzte Leipzig een boekhandelen eene hoogte van althans 3500,meer dan 100 zich
boekdrukkerj en heeft zich vooral bekend ter hoogte van minstens 3200 Ned.el vergemaakt door de sedert 1841 doorhem uitge- heFen, terwjl zich over eene lengte van
gevene:pcollection ofBritish authors'',welke 150 Ned. mj1 geen enkele rjweg bevindt.
thans(1879)reedsmeerdan 1700deelen telt. Daarentegen heeftmen er eene menigte glet-

Daarenboven legdehj zich t0eopdeuitgave schers.In de taaldesvolks zjn rtauern''eivan groote regtsgeleerde werken en woorden- genljk hoog gelegene bergpassen. Eén van

boeken, alsmede van oud-Grieksehe en R0- deze, de Felber Tauern,scheidt de Venedimeinscheschrjvers.Sedert1866leverthIi00k ger-van deGlocknergroep.Totdevoornaamste
eene pcollection ofGerman authors''.Il11860 toppen in de rigting van het westen naar
verhief de Hertog Van Coburg hem ill den hetoostenbehooren:De Dreiherrnspitz(3503

erfeljken vrjheerenstand,- voortsishj lid
van de Eerste Kamer, alsmede consul-generaalvan Groot-Brittanje teLeipzig.
Tauenzlqn (BoguslawFriedrichEmanuël,
graaf)von Yçffelàer.
çofTanentzien,eenPruissisch generM l,geboren den 154en September
1760 te Potsdam , was de zoon van den beroemden verdediger van Breslau, Boguslaw

Frldric: von Txelzll (f1791).Hj trad in

1785 in Pruissische dienst,nam deelaan den
veldt
pgt van 1793, Tverd in 1801 generaal@
maJ00r en voerde in 1806 bevel over een
door prins Roltenlohe vooruitgeschoven obser-

vatiekorps. Hj werd door den maarschalk

Ned.elh0og);deGroszvenediger(3674 Ned.
el h00g), de Groszglockner (3795 Ned.el
h00g),deKleinglockner (3765 Ned.elhoog),
de Glocknerwand (3714 Ned el h00g), de
Groszes W iesbachhorn (3578 Ned. elh00g)j
de Hochnarr (3259 Ned.elhoog)en deAnkogel (3253 Ned.el h00g(; - de Antkolzer
Groe ,metdenHochgall(3439Ned.elh00g);
het Deferegger Gdàer.
gfd met den W eiszspitz(2955 Ned.elh00g);- deRehobergroep
met den Hoehschober (3239 Ned.elhoog);
-

en de Kreveckgroep met den Kreuzeck

(2e7d0.3eNe
N
d.elh00g)en den Polinigg (27j0
l hoog). Bj den Markkartop, nlet

Soult teruggedrongen,maar bragtdaarna,in ver van den Arlscharte(2342 Ned.elh00g),
weerwil van het rampspoedig gevecht van verdeelt zich de hoofdkam der Norische Cen-

9 October,zjne vereeniging met hethoofd- traal-Alpen in eene noordeljkeen zuideljke
leger t0t stand.Bj Jena stond hj aan het keten.Deze laatste,ten zuiden van de Moer,
hoofd der voorhoede van het korps van Ho- draagt den naam van Carintisch-stiermarkenA-I0;d,en na den Vrede van Tilsitverkreeg sche Alpen, terwjl de eerste, tusschen de
hj a1s luitenant-generaalhetkommando over M oer ten zuiden en de Fritz en de Enns

ten noorden, de N lederen 7'
x :rzl vormt,
welke zich t0t aan den Schobergasuitstrekhtbzich benoemd t0tmilitairgouverneurtus- ken. Het hoogste punt van deze ls de Hoch-

de Brandenburgsche brigade en bevorderde
de reorganisatie van het leger.In 1813 zag

schen de Oder en de W eichselen bestuurde golling (2872 Ned.elh00g).Hiervindt men
de belegering van Stettin.Voorts streedhj bj geene gletschers, maar wel voor rjtuigen
Groszbeeren en Dennewitz, en na den Vol- geschikte bergpassen, zooals de Rastâdter

kerenslag bj Leipzig noodzaaktehj Torgau Tauern (1740 Ned. el h00g) en de Rottenanner Tauern. De Rudolfsspoorweg is er
tot capitulatie (26 December) en veroverde mover
den W alder H öhe gelegd-De centraalW ittenberg stormenderhand, weshalve hj
den eeretitel von TFïffezzà:r.g ontving. Ook keten der Tauern bestaat uit kristalljne

Maydeburg nam hj den 24sten Mei 1814 in
bezlt. In den veldtogtvan hetvolgendeJaar
zag hj zich belastmet hetkommando over
het6dearmeekorps,maartoen hj.Frankrjks
bodem betrad,was de strjd reedsdoorden
slag bj W aterloo beslist.Hj overleed alg
kommandantvan Berljn den zostenFebruarj

schilfergesteenten (gneis,glimmerlei,talk en
chlorietlei
)met korrelijen kalksteen en serhier en dââr ls het canieter d00rpentjn;
heen gestuwd.
Tauler(Johannes),eenvermaardmysticus

en prediker(doctorilluminatus),geboren 0mstreekshetJaar 1290 (1300?)te Straatsburg,

1824.
werd in 1308 Dominicanermonnik ,studeerde
Tauern isde naam van de Norische Cen- vervolgengteParjsen toefde daarnameestal
traal-Alpen ,vooralin Salzburg,Carinthië en te Basel of te Straatsburg,waar hj zich

Stiermarken,van eeneoosteljke voortzetting aansloot bj devolgelingen dermystieke rigder Zillerthaler Alpen. Men onderscheidt de ting.Sedert1346,toen hj kennisaanknoopte
Hoken en Noderen Tanern. Eerstgenoemde
strekken zich uit van het Krimler Achendal
en hetAhrendalten w esten en van de Rienz
en de Drave ten zuiden totaan het Lieseren M alteindal, den Arlscharte en het Groszarldal ten oosten en de Salsach ten noorden.

met NLkolans '
?lc. Basel,den pgrooten Godsvriend'')die een beslissenden invloed op hem
oefende,verbond Tawler zich op hetnaauwst

met de pGodsvrienden'' aan de Boven-Rjn.
Nikolaus verbûod hem gedurende twee Jaar
den kansel, doch toen Tanler na dien tjd

Dit aanzienljk gebergte is gesplitst in de wederoptrad,werdhjeen vandeberoemdste
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?
redikers zgner OOIIW.ln weerwil van het W etter, de Schwarze n% r de Main en de
lnterdict, door PaUS Jokannes iFifff over de Wisper naar de Rjn,terwjl 4e Aar, 4e

stad Straatsburg uitgesproken, zette Tauler Ems en de W eil zich n% r de Lahn spneden.
er met andere geesteljken deherderljke en Men heeft er meer dan D minerale bronkerkeljke werkzaamheden voort.Nadat hj nen;de voornaamstevan deze bevinden zich
zich deswege in 1350 voor keizer Karel1V te W iesbaden, Schwalbach, Selters, H0mvorantwoord had,predikte hj te Keulen en burg,Schlangenbad,Soden en Ems.De Tauin zjne geboortestad,alwaar hj den 16den nusspoorweg lnoptlangsdezuideljkehelling
Junj 1361 overleed. Hj werd teraarde be- van dit gebergte,en wélvan Frankfoft Mn
steld in de kerk der Dominicanen,en de ge- de Main naar Kaatel (tegenover Mainz) en
denksteen op zjn graf isbj de catastrophe vanhier naar Biebrich en W iesbaden.
tus 1870 aan de verwoesting
Taurel (Andrô BennltBaaeaq),een uit*Van 24 Augus

ontsnapt.De lezing zjnergeschriften had op stekend graveur,gebqren te Parjs4en 6den
Imtlter een aanmerkeljken invloed;zjneleer- September 1794,verwierf in 1818 den rr and
redenen zjn in 1498 (zde druk, 1872)door prix de Rome''en begaf zieh dien/ngevolge
Hamberger in het licht gegeven.
naarItalië, waar hj zjne oefeningen in de
Taunton , eene stad in het Engelsche graveerkunst met jver voortzette. In 1819
graafschap Somerset,aandebevaarbareTone, trad hj in het huweljk met eene Ochter
bezit eene kerk in spitsboogstjl uit den van den schilder Thévenin, 4irecteur Ger
tjd van Sendrik T'
Vf,een oud kasteel,twee Fransche Académie te Rnme,kqerdevervelmarktgebouwen, eene Latjnscheschool?een gens naarParjsterug en werd ln 1828 deor
muséum 2 oudheidkundige en philharmonlsche koning Willem 1 naar Nederlan; geroeDn,
vereeniglngen? onderscheidene milde stichtin- om als diredeur der graveerkunst werk-

gen,zjdefabrleken,eenaanzienljken veehan- zaam te wezen aan deKnninkljke Acuémie
de1 en 15000 inwonery.Hierspande in 1685 van beeldende kunsten te Amsterdam.Aldu r
de beruchtte Jefrys zjn bloedraad.- O0k heefthj een aantaluitBtekendepnrtretten gein Noord-Amerika,lndenStaatMassachusetts, graveerd en eene school van vportreâeljke
vindt men 'eene stad van dien naam aan de graveursgesticht.Hj wer; 1i4 ferAOdômie
evenzoo genoemde rivier,meteeneregtbank , te Antwerpen? correspnndérend li4 van het
een krankzinnigenqesticht, veel njverheid Fransche Inatltuut en ridder van de Eikenen ongeveer 20000 lnwoners.
kroon, bevorderde de stichting 4er mu t-

Taunus(De),eeneketen vanhetpebergte schappj rArti et Amidtiae'',en overleed te
van dr Neder-Rjn,breidtmetzjneultloopers Amsterdarn den llden Februarj 1859.
en vöo'rgelegen heuvels zich uit tusschen de

Main, de R'
dn en de Lahn.Zj isomstreeks
90 Ned.mj1lang,metboschbedekt,verheft
zich in de nabjheid van W etzlar uit het
Lahndall loûpt a1s een middelmatig hooge
bergrug langsde westzjde van deW etterau,
voorts in zuidwesteljke rigting langs Ober-

Taurië, het zuideljkste jauvernemqnt

van Rualand,omvathet sehierelland de Knm
en een gedeeltevan hetvasteland,grbnstinhet
zuiden aan de Zwarte Zeeen M n 4e Zee van
Azof, in het westen M n het gouvernement
Cherson en in hetnoorden enooe n un Jekaterinoslaw , en heeft eene oppervhkte van

ursel, Kronberg, Königstein en Eppstein 1111 D geogr. mjl.Het iB verdeel; in 8
naar Schlangenbad,vervolgt haar weg onder arrpndissementen, van welke 5 in de Krim
den naam van Rheingaugebergte en neemt gelegen zjn (ziecnderRrimj.Devas/hnds-

bj Ri
idesheim en Lorch een einde.Aan de
zuidzjde is dit gebergte vrj steil,maar nog
meer aan de westzjde van Bingen totLahnstein,waarzjnemet bouwvallen van burgten

arrondissementen makrn deeluitdere ppe,
en de bodem bestMtuItleisteen,krartszan;
en klei, doch hier en dM r ook mt zwlee
aarde.De éénige belangrjke rivier iserde
gekroonde toppen een schilderachtig schouw- Dnleprj waarlangshouten zoutworden verspel opleveren. Aan de uoordzjde strekken voerd. Het klimaatis er zacht en in het a1zjne rotsachtige vertakkingen zich uit t0t gemeen gezond, behalve M n de moe-xige
digt bj de Lahn.De kam van het gebergte zeekust,en de gemi4delde JM rljkgehe temheeft eene gemiddelde hoogte van 480 Ned. peratuur bedraagt er 11OC. Taurië is œ n

e1, en sommige ronde ofafkeknotte toppen sehraal bevolkt gquvernement,datnietveel
verheFen zich 300- 400 Ned. el hooger.D e meer dan 700000 lnwoners telt.onder Geze
hoogste van deze is de Groote Feldberg (881 heeftmen 100000 Tartaren,50e Duitrhe
Ned.elh00g)bj Königstein.Ten zuidwes- kolonistenj 22000 Boelgaren, 15000 Is- lieten van dezen verrjst de kleine Feldberg ten, 14000 Grieken en 11000 Armeniër:.De
(827 Ned.elhoog),en ten zuidenvanlaatst- voornaamste bedrjven in de nonrdeljke gegennemde de Altkönig (798 Ned.elh0ogl. deelten zjn deveeteelt,de landbnuw en het
De hoogste top van het Rheingau-gebergte winnen van zout!alsmedetuin-enwjnbeuw.
is de Kalte Herberge (620 Ned. el h00g). De vooruitçang ln den landbouw ismen er
He
tTaunusgebergte bestaathoofdzakeljk uit aan de DmtschekoloniBten,in hetbjzQnder
leisteenyvoortsuittalklei,kwartseng'raauwak. aan de Doopsgezinden,verschuldigd.De voorOveral? waar de grond er geschiktheid voor treFeljkste wjngaarden vindtmen er llno
heeft,lsdeze bebouwd,en aan dezuideljke den zuideljken oevervan de Krim van k% p
hellingen heeft men heerljke wjngaarden, Aloesjta t0t aan kaap Laspi, en Ge im-nea
ooft- en kastanje-,Ja,zelfsamandelboomen. leveren er uitmuntende appela en peren.De
Van zjne rivieren stroomt de Use naarde fokkerj van merinoschapen igervan%* ,
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40eh de fabrieknjverheidheeft weinig tebeteekenen. De voornaamste uitvoerartikelen
zjn er:tarwe,wol,zout,visch, vruchten
en wjn.De hoofdstad isSimferöpel.
Tauris,zie Tebris.
Taurus(De)ishetzuideljkerandgebergte

van het hoogland van Klein-Azië;hetloopt
van de Eufraatwestwaarts totaan de Aegésche zee en vorm t eene onafgebrokene bergketen, die naar het zuiden bj deZeesteil
afdaalt, maar zich naar hetnoorden allengs
tot hoogvlakten verbreedt.O0k thans n0g is
hetvan gebaande wegen verstoken en bereikt
in het landschap Ciliciëeene hoogtevan ruim
3000 Ned. e1.De merkwaardigste bergpas is
er de Giilek-Boghas,door de Ouden de rcili-

Klein-Aziëtevergezellen.Hj nam ditaanbod

aan, maar verliet hen te Constantinopel,
reisde alleen naar Perzië,kochter kostbare

sjaals en edelgesteenten en verkocht deze
vervolgensin Euroya metaanzienljkewinst.
Daarop begaf hj zlch wederom naarPerzië
en naar het Rjk van den Grooten Mogolj
kocht overal edelgesteenten en Gerd door
den verkoop in Frankrjk een vermkgend
man.Toch kon hj hetverlangen nietbeteugelen, nogmaals naar Indië te trekken;hj
begaf zich in 1663 derwaarts met goederen
ter waarde van 400000 livres en kwam een

jaarlaterterugmetedelgesteenten terwaarde
van 3 millioen francs,welkeLodewùk XTF
van hem kocht,terwjl hj tevens doorden

sische Passen''genaamd;hj verbindtKlein- Koning werd opgenom en in den adelstand
Azië metSyrië.Ten westen van dezen draagt
het gebergte thans den naam van BoelgharDagh en ten oosten dien van Ala-Dagh.Hier
TFordt het doorsneden van twee rivieren,de

met den titel van baron #'Aubonne. Daar

zjn vermogen n0g niet groot genoeg was
voorzjne pronkzucht,zond hj eenneefnaar
Perzië m etgoederen,die een m illioen francs

Seihoen (Sar0s) en de Dsjihan (Pyramus), moesten opbrengen,doch de gezondene bleef
die beide zich uitstorten in de Middelland- te Ispahan en bekreunde zich niet om den

sche Zee.Aandenoordzjdevanhetgebergte baron dienuzjnebaronnieverkoopenmoest,
heeft men groote zoute meren. Ten oosten om zjne schulden te betalen.Tavernier vervan de Saros verheftzich als een breede zj- trok nu eerstnaar Zwitserland en vervolgens
Kk,deAnti-raurus(thansBinbogha en Ka- naar Berljn,waarhj ten behoevevan eene
rabel-Daghlj'die zich uitstrektnaardezjde handelsvereeniging eene reis z0u aanvaarden
van de Eufraat en de waterscheiding vormt over Moskou naar Perzië;doch hj overleed
tusschen deze en de KisilIrmak (Halys).
in 1686 in laatstgenoemde stad.Hj onderTautologie noemt men de uitdrukking

van een denkbeeld door verschillende volzinnen, w elke dezelfde beteekenis hebben.De
tautologie herhaalt dus hetzelfde denkbeeld
met andere 'ioorden en onderscheidt zich
derhalve van hetpleonanmu ,dat meer woor-

scheidde zich door moed, schranderheid en
regtschapenheid,en schreef:pvoyagesenTur-

quie, Perse et aux Indes (1677- 1679, 3
dln)'',00k in het Nederlandsch vertaald.
Tavastehus,eeneprovincie (lân)in het
grootvorstendom Finland,door de provindën

den bezigtdan t0t eene duideljke voorstel- Nyland, Abo,W asa en St.Michelomgeven,
ling van het denkbeeld noodig is.
telt op 326 L geogr.mjl ruim 200000 inTavannes (Gaspard de Saulx de), een W On0rS. Zj is over het geheel bergachtig,
Franseh maarschalk, geboren te Dyon in
1509, kwam als page aan het Fransche

bosehrjk en door onderscheidene rivleren en

meren besproeid.D e grond is er in hetalge-

Hof, trad daarop in de krjgsdienst,onder- meen vruchtbaar,en de landbouw behoorter
scheidde zich in de oorlogen onder I'rans tot de voornaamste m iddelen van bestaan.
I en F endrik 11,was in den tjd der Huge- - De stad van dien naam !in het Finlandsch
noten-oorlogen een van de meestdw eepzieke

H aemeenlinna geheeten, hgt aan het m eer

Fpperboofden der R.Katholiekepartj,werd W anajelarvi, is regelmatig gebouwd, telt

m 1569 na de overw inningen van Jarnac en
Moncontour mu rschalk,hitste in den Bartholomaeusnacht (1572) in persoon het graauw
te Parjs op om de Protestanten te verm oorden,en overleed in 1573 op hetkasteelSuilly

3500 inwoners en is de zetelvan hetgouver-

bjAutun.ZjnebrievenaanKarelIX werden
in 1857 uitgegevenenzjnepLettresdiverses''
in 1858.
Tavernier (Jean Baptiste),een van de
vermu rdste reizigers der 17de eeuw ,geboren
te Parjs in 1603,was de zoon van een verdiensteljk kaartengraveur en werd doorhet
bezien der voortbrengselen van zjn vader
met een onbedwingbaren reislustbezidd.Op
Qzjarigen leeftjd had hj reeds een groot
gedeelte van Europa bezocht,was hj page
geweest bj den Koning van Hongarje,had

verzamelingen. Zj bestaat hoofdzakeljk in
het afstroopen der huid ofin hetverwjderen

hp het beleg van Praag bggewoond en sprak

hj verschillende Klen.In 1636 bevondhj

zlch te Regensburq bj de krooning van
I'
eedin-dJJT,en hlerwerd hem voorqesteld,
twee Fransche edellieden op eene.rels naar

nement. In hare nabjheid verheft zich het
oudeklsteelv!nBirgerJarl,in1249gesticht.
Taxlderm le noemt men de kunst van
het opstoppen en opzetten Van dieren voor

van alle weeke,voor verrotting vatbare dee1en uithetvel,en hetopvullen van ditlaatste
m et droog zand of met werk,zoodatde na-

tuurljke gedaante van hetdierte voorschjn
komt,waarbj men doorjzerdraadofjzeren

staven vastheid geeft aan de gekozene houding,en het droogen van de opgestopte huid.
Men maakt o0k welden vorï van een dier

uit eene vaste stof,om dien vervolqens met
de huid te overtrekken (dermoplastlek).Om
sohadelpko insoden te weren, gebruiktmon
daarbj arsenikzeep, kamferzeep en tinctuur
van colqquinten.
Taxls,zie Thurn en Tgzl.
Taxodium . Rad. is de naam van een
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plantengeslachtuit defamiliederCupressineën. maarin denaanvang van 1880bjeenge#ielHet omvat hooge boomen met eene ovale digen storsasaetden daaroverrjdenden8poorkroon,verspreide takken, met vliezige,ljn- trein gedurende den nachtindedieptegestort,

vormige,lichtgroenebladeren bezettetwjgen, waarbj alle medçreizenden zjn omgekomen.
welkeop gevindebladerengeljken enmeestal Thans za1die brug op geringere hoogteweder

in den herfstafvallen,éénhuizige bloemen en

ronde,nietzeerqrootevruchten.F.disticl
tum

L. (de Californlsche ceder) wordt 30- 40

worden opgebouwd.
Tayabas ot' Tabayas, de hoofdstad van
eene evenzoo genoemde Spaansche provincie

Ned. el hoog, heeft horizontaal geplaatste

in het zuidoosteljk gedeelte van heteiland
takken,twjgen,diedeswintersatkallen,en Manila,ligt aan den voet Van den vulcaan
ljnvormige,van boven afgerondetdoch met Banajao, heett een vochtig klimaat en telt
eene punt eindigende bladeren De wortels bjna 20000 inwoners.
breiden zich gedeelteljk uitboven deopper- Taygetus (De), later Pentodadylon ge-

vlakte van den grond, en m en vindt dezen heeten,is een gebergte op den Peloponnesus?
boom in Amerika,van D elaware en Virginia vorm ter de grenzen van Laconië en M essenid
tot aan Florida en Mexico, voorts in Cali- en eindigt in het voorgebergte Taenaron.
fornië, vooral op moerassige plaatsen,en hj Zjne hoogste, met SneeuW bedekte toppen
wordt bj 0ns a1s een der tèaaiste boomen heeten Taleton (2409 Ned.elhoog)enEvoras.

gekweekt. Hj wordt zeer oud; Deeandolle

achatte den ouderdom der cypres van M onte-

Taylor.Onderdezennaam vermeldenwj:
Zaeltary T'e lor,generaalen twaalfdepresi-

zl-. op.ongeveer 6000Jaar.Menplantdezen dent der Vereenigde Staten van Noord-Ameboom langs kanalen ter bevestiging van den rika. Hj werd geberen den 24stenNovember
wal, en zjn hout is onder den naam van 1784 te Orange-county in den StaatVirginia,
wit cederhoutbekend.
bragtzjnejeugd doorin Kentucky,werd in
Taxus L.is de naam van een plantenge- 1808 luitenant bjeen regimentinfanterieen
slacht uitde tàmilie der Taxineën.Hetom vat in 1832 kolonel van het 6de regiment, aan

boomen of heesters met overbljvende, ljn- welks hoofd hj deel nam aan den Blaekvormige,bjkans altjd iv 2 rjen geplaatste hawk-oorlog.O0k streed hj in 1836 in F1obladeren, tw eehuizige bloemen in oksel of rida tegen de Indianen en behaalde op hen
eindstandige katjes zamengevoegd en beker- in 1837 eene bloedige overwinning aan het
vormige,vleeziqejscharlakenroode,denoot- meerOkitsjobi.Nadathj tot1840hetoppervormige vrucht msluitende napjes.De get
vone bevelhad gevoerd in Florida!verkreeg hj
flaxq
:àoo- (T.baccata L.)wordt 12-15 Ned. het kommando in een grootmllitair departeel hoog,maarbljttook we1een veellagere tement en in 1845 over het naar Texas beheester, met 21/: Ned.duim lange,aan den stemdeoceupatieleger.Hj trok in den oarlog

rand eenigzins om geslagene,van boven don- tegen M exico over de Rio Grande,veroverd,
ker- en van onder lichtgroene bladerentlicht- na eene reeksvan kleine evechtenMontereye
scharlakenroode napjes en paarse vruchten. behaalde in 1847 met zpne 6000 man eene
Deze groeit in geheel Europa, Algérië,Ar- beslissende zegepraal op de 21000 man van
menië, op den Caue.asus,in hetnoorden van
en bragt daarop 00k denederlPerzië, op hetHimalaya-gebergte en aan de t0e aan een anderkorpsMexicanen bj Tula.
noordwestkust van Amerika en wordt,naar Daardoor verkreeg hj zulk eene populariteit,

men meent,2000 jaar oud.De taxus komt
te pas voorpriëelen en hagen en vervulde in
de dagen van Lodewnk AYF eene belangrjke
rol.Hethoutis vast en ;jn en zeergeschikt
tot vervurdiging van allerlei snjwerk. De
vruchten zjn eetbaar,maar de bladeren vergittig. Bj de Ouden was deze boom gewjd

dat de W higpartj hem candidaatstelde voor
het presidentsehap en hj in 1848 met eene
aanzienljke meerderheid gekozen werd. Htj
aanvaardde zjn ambt den 4den Maart 1849,
maar de vermoejenissen van den oorlog
hadden zjn gestel ondermjnd, zoodat hj
reedsden 9denJulj 1850 overleed.

aan den dood; de fakkels der Furiën w aren
B ayard Fcybr, een N oord-Ameriknnnsch
van taxushout vervaardigd, en de priesters reiziger, schrjver en diehter? geboren den
in het binnenste heiligdom van Eleusis 4den Januarj 1825 te Kenneth Square in Pen-

droegen kransen van myrten-en taxus-twjgen. sylvanië.Hj werd op l7-jarigen ouderdom
Andere soorten uit Noord-Amerika en Oost- boekdrukkersleerling te W estschester,wjdde
Aziëwordenbj0nsalssierplantengekweekt. zich tevensaan debeoefening derfraajeletTay (De), eene rivier in het Schotsche teren en volbragt in 1844- 1846 eene voetreis
graafschap Perth,ontspringt onder den naam doorEuropa,welkehj in zjn pviewsafoot
van Dochart in het gebergte ten noorden van (1846)'' beschreef. Daarop woonde hj te
hetLoch Lomond,stroomtinnoordoosteljke New-York als mederedadeur van de pNewrigting door hetLoch Tay,bereikt hj Dun- York Tribune''en volbragtin 1848,nadathj
keld het vruchtbare Strathmore en stortdoor zjne pRhymes oftravel''in hetlichtgezonde Firth oi'Tay zich uit in de Noordzee. den had, eene reis naar Calfornië,dat hj
Haar bovenloop heeft bevallige oevers en

in rEl dorado (1849)': beschreef. Zjne

vormt bj Mones een fraajen waterval. De rPoem s and ballads''verschenen in 1851,en
Bchepen kunnen langs deze rivier met den zjn pBook ofromances, lyrics and songs''
vloed Perth bereiken. In 1877 is over de desgeljks. In laatstgenoemd Jaar ondernam
Firth ofTay bj Dundeeeenebruggespannen hj eene reis naar het Oosten en nMr het
terlengtevan 3,2Ned.mjl)met85openingen, binnenland van Afrika,begafzich in Odober
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1852vanEngelan; overSpanlenaarBombay, voornaamgtekoopstad isvan Perzië.Zj werd
vandaar naar China,waarhj aan hetAme- in 792 door Zobeïde, de gemalin van den
rikaansch gezantschapwerdtoegevoegd,verge- khal
if Haroen-al-Ras
jid, gesticht. In 1605,
zeldecommodorePerry naarJapan,enkeerde behaalden de Perzen in hare nabjheid eene
tegen heteinde van 1853terugnaarNew-York. overwinning op de Turken, in 1725 werd
Zjne reisontmoetingen deelde hj mede in zj doorlaatstgenoemden veroverdent0t1828
de pTribune''
,laterverzameld in dq boeken: was zj de residentie van den kroonprins
Abbas X irzl, maar werd in October 1827
door de Russen bezet, 'vaarna er den zden
China and Japan (1856)''.Van 1856- 1858 Noveraber de vrede tusschen Rusland en
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bezocht hj Lapland en Noorwegen, daarna Perzië geslotçn werd,waarbj eerstgenoemde

Griekenland en Creta,Polen en Rusland.De hetkhanaatEiiwan verkreeg.Den 23sten 8epvruchten vap dezen togt waren: rNortherp tember 1854 had Tebris veel van eene aard-

travel(1857)'',- pGreeceandRussia(1859)'',
-en rHomeand abrood (1860)''.In 18621863 washj gezantschapssecretaristePetersburg, waaroq hj naar Amerika terugkeerde
en onderscheldene novellen schreef, zooalq:
Hanna Thurston (1863)'',- plohnGodfrey'B
fortune? (1865)'',- en r'
rhestory ofKennett
(1866)''.Een zomeruitstapje door het Rotsgebergte bescbreef jjP
* ill zjn pcolorado
(1867)''.Van zjnedichterljkevoortbrengselrp
vermelden wj:ppoems ofthe Orient(1854)'',
1855)'' spoems of home and travel (
rThe poetsJournal(1862)'',- prheballad
ofAbr.Lincoln (1869)',- en eenemeesterljke vertaling van den pFaust''van Götke.
Voortsleverdqhj den roman:plosephandhis

beving te ljden.

Techniek iseen Griekschwoord,hetwelk

het geheel der regels beteekent,welke men

bj de beoefening eener kunst moet in acht

nemen. Een technicus is derhalve iemand,
die de kunst verstaat,die bdkend is metde
inrigting, het doelen de werking van in de

practjk gebruikeljke toestellen, zooals de

bestuurders van fabrieken, de muntmeesters

enz. Teanisa noemt men datrene,wat op
de njverheid of 0I!het materlëele gedeelte
der kunsten betrekklng heeft,- en teohnisoke
termen zjn de eigenaardige benamingen en

uitdrukkingen, op hetgebied dernjverheid,
soms 0ok wel op datvan kunsten en weten-

sch
Tappen ingelruik.

friend (1871)r'
, - de novellenverzameling:
echnologle ofbedrWbleerisde theorie
of de stelselmatige kennisvan allewerkzaamD
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dramatlsch gedicht: rrrhe mayque ofthe gods heden dernjverheid.T0tdeze laatsterekent
(1872)''.Nadien tjd heefthjalwederreizen men alle werkzaamheden,die de verwerking
volbragt naar Knsjmiren Tibet,naarEgypte volbrengen van grondstofen t0tbruikbarevooren Ilsland,doorhem beschreven in ocentral werpen. Die verwerking kan enkel eene

Asia(1874)''en pAegyptandIceland(1874)''.
Sedert Februarj 1878 ishj gezantderVereenigde Staten te Berljn.Eeneverzameling
van zjne reisverhalen verscheen in 1869 in
10 deelen,en zjne pcompletepoeticalworks''
werdenuitgegevenin1873.- Zjneechtgenoote,

vormverandering zjn of00k door scheikundigen invloed worden te weeg gebragt,zoodat
men eene mea aniselbe en eene cltemisa e technologie onderscheidt. D e eerste houdt zieh

bjv. bezig met de verandering van jzer in
blik en in jzerdraad,methetbewerken van

Maria,de dochtervan den beroemden sterre- hout door zagen# schaven, buigen, persen
kundige Rannen te Gotha?heeft hetmeeren- enz.j- detw eede darentegen bereidtloodw it

deelzjner proza-werken ln hetHoogduitsch van 100d,brandewjn van koren,ledervan
huiden enz.Somtjdswordtdegrondstofzoowel m echanisch als chemisch behandeldj
bjv. bj het zamensmelten van zand met
potasch, soda en kalk,en de daarop volgende

vertaald.
Taylor's form ule is de naam van eene
formule v00r de ontwikkeling van reeksen,
heteerstbekend gemaaktdoorden Engelschen
w iskundige Brook n yle , die van 1685 t0t
1731 leefde.

verandering der glasnaassa ixl iesschen enz.

Bj de wetenschappeljke behandeling der

Teckboom zie Tedona.
njverheid kan men verschillende wegen inTebris, Taebro of Ftwrû', de hoofdstad slaan. Men kan eene getrouwe voorstelling
der Perziche provincieAserbeidsjan,in eene geven van de verschillende bewerkingen zon-

vruchtbare vlakte aan de Adslitslai 1107 der eene nadereverklaring (empirische techNed. el boven de oppervlakte der zee gele- nologie).0ok kan men de wetenschappeljke
gen, is ill het algemeen slordig bebouwd, gronden ontvouwen,waarop die bewerkingen
heeft eenige vestingwerken, een vervallen rusten (thçgretische technologie). Eindeljk
middeneeuwschen burgt met een tuighuis, kan men e
'én voor één den 100p der bewereene villa van den troonopvolger, steeds kingen schetsen, dienende t0t het Vormon
gouverneur van deze provincie,talrjkem0B- Van e0n bepaald voortbrengsel (btizondere
keeën, rjke bazars, groote kasavansera'
s, technologie)en daarbjafdeelingenmakennaar

fabrieken van zjden en katoenen stoFen,
tapjten en lederj een aanzienljken handel
en 100000 inwoners.In de 18de eeuw kw am
deze stad zeer in verval,en zj ishaarvernieuwdenbloeiverschuldigdaandenbelangrj-

de grondstoFen (wolbewerking,metaalbewerking, houtbewerking enz.), naar de voortbrengselen(lakenweverj,garenspinnerj,draad-

txekkerj enz.
) ofnaar de bedrjven,welke
doorgaans in het maatsehappeljk leven geken transito-handeloverErivan,Tiiisen Poti schelden zjn (smederj,slotenmakerj,linnentusschen Eurnpa en Perzië, zoodat zj de weverj, damastweverj enz.
). De al
gemeene
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ef m-geujk-de feeA-boql beschouwt de mid- een metdevingers.Degrnoteteen (hallux),
delen (methoden,werktuigen)afzonderljk en Mn de binnenzjde van den voet geylutst,
niet met betrekking t0t hunne regelmatige beBtaat uit 2 en de overige bestM n u1t 3 leMnwending bj de vervurdiqing van een of den, welke gedeelteljk metdemiddenvoetsander voortbrengBel, maar ln vergeljking beenderen, gedeelteljk onderlinq door gélemetandere middelen,waardbormen hetzelfde dingen verbonden zjn en dnor elgen spieren
doel znektte bereiken,bjv.demiddelen tot bewogen worden.Deteenen zjn aan de b0het vastheuden oftothet verdeelen enz.der venzjdeenwélaan dent0p vanhetelrgteli
d
VoorYTerpen.
voorzien van nagels.O0k bj de dzeren is
Tectona L.JI., teakbo- ofIndineâeeik hetuiterBtelid gewoonljk gewapendmeteen

is de n% m van een plantengeslacht uit de
tamilie der Verbenaceën. Het omvat groote
bnomen met groote,tegenoverstnxnde,gave,
afvallende bladeren, groote, eindgàndige
blnempluimen,en eene vierhokkige,door een
opgeblazen kelk omgeven steenvrucht.Tedona
#rl.id Z., de gewone teakboom , is een
Blanke bnnm ter hoogte van 40 Ned.el,met
vierkante Jonge takken, groote langwerpigovale bladeren,wittebloemen en vruchten ter

hoornen bekleedsel,dat zich alsplatte nagel,
topnagel, klaauw ,hoefenz. vertoont.Onder
de zoogdieren hebben de apen 4 handen,elk
met 4 teenen of vingers en een daartegenover geplaatsten duim met een platten nagel,

welke voor't,cverigebj dedieren nietvoorkomt.Bj de vleermuizen zjn de4 buitenste
teenen van de vöôrvoeten van nagels versto-

ken, aanmerkeljk verlengd en door eene
vlieghuid vereenigd. Alleen de n> r binnen

grontte van hazelnoten.Hj is de gewone geplaatsteeersteteenendervöörvoetenbezitten
boom der Oost-lndische wouden tusschen 25O
N. B. t:t QO Z. B.en 73- 1200 0.L.van
Greenwich op het vaste land en op de eilanden, inzonderheid ook op onze Soenda-eilanden, en levert uitmuntend hout,hetwelk
zeergeschiktisvoordenscheepgbouw.Om ver.

nagels,evenals de achterpooten.De orde der

inseden-etersheefts-teenigepooten,enbjdie
van den mo1zjn deteenen zamengegroeiden
van 3-5 dikke grufklaauwen voorzien.Bj
sommigezoogdierenzjndeteenendoorzwemvliezen vereenigd,en de katten kunnen hare

dere uitroejing der wouden,welke hier en klaauwen intrekken. De teenen der veelhoedaar reedB M nmerkeljk gevorderd is, te vigen hebben hoefvormige nagels, en deze
voorkomen,zjn in Britsch-lndië en op Java zjn bj de zwjnen reeds hoeven, die als
de teakbosschen van regéringswege onder 0p- sehoenen den geheelen voorvoetbegchutten.De
zigt gesteld. Men veltdeze boomen gewoon- kortere, naar achteren qerigteen den grond
ljk,wanneer zj 40 t0t60Jaar0ud zjn en nietaanrakende teenen ûragen den naam van
bj eene heogte van 17-Q0 eene middelljn aekterteenen. B** de éénhoevigen,zooalg het
Mn de basi: van 1,3 Ned.el bezitten.Het paard en den ezel, is alleen de middenste
hout wordt veor een grootdeelin Azië ver- teen van een hoefvoorzien,en de beginselen

werkt? hoeweltevenseeneaanzienljkehoe- van Q zjwaarts geplutBte teenen bevinden

veelheld Europa bereikt.Dat uit Siam wordt
vonr het beste gehouden; hetis licht bruinachtig rood,wordtin de luchtdonkerbruin,
riekt zeer M ngenaam, heeft een soorteljk

gewigtvan 0,89,ishard,maarnietmoejeljk

te klieven, l% t zich goed bewerken, is,
naar m en beweert, driem aal zoo duurzaam
alB eikenhout en wordt door insecten en
ZW am m en niet M ngetast.Het dientin Indië
tot het bouwen van tempels? van waterwerken enz. De bast bevat l001st0f en met de

blM eren kan men aan zjde en katoen eene
purperroode kleur geven,terwjlzlj,evenals

zich onder de huid.De herkaauwende dieren
hebben 2 gehoefde teenenjachter welke men

ietshoogertwee beginselen van teenen (achterklaauwen)aantreft.Velezoogdierenloopen
uitsluitendop deteenen (teentrederg),en het
gebruik derteenen isin hetalgemeen bj de
dieren zeer verschillend. De teenen dervinvoetige dieren zjn verbonden doorzwemvliezen, die langerzjn dan het nagellid en vinvoetenvormen.Dewalvischachtisedierenhebben slechtsvoorsteledem aten,dielnarmvinnen
herschapen zjn.De vogels bezitten meestal
4teenen,vanwelke3n> rvorenzjngekeerd
en één naarachteren,terwjl zj doorgaans

de bloemen, 00k als geneesm iddel worden
aangewenG.
in klaauwen eindigen.Sommige moerasvogels
Te Deum lsudam us (U l o God, hebben 3 en de loopvogels slechts 2 teenen.
loven wj),gewoonljkeenvoudig nreoeum'', BP** de gierz&valu:v zjn de teenen alle vier
is het begln van het zoogenaamde Ambro- naar voren gerigt, ter#ijl uilen en ondersiunsche lofied, dat bj plegtigeen verblj- scheidene klimvogel: één der voorste teenen
dende gelegenheden in de kerk gezongen 0ok naarachteren kunnendraajen.Despecht
wordt.Zjne ko- lmelodie iszeeroud,maar wendt Q teenen naar voren en 2 naar acbteook de voornu msten onder de toondichters ren. Zelden staan de teenen dervogelsvrj,

van den nieuwerentjd hebben daaraan hunne

m aa'

zj zjn veelalM n de bagi: dopr een

krachten beBteed, o. a. Kaydn en Söndel. vlies verbonden, hetwelk bj de zwemvogels
Ten onregte evenwel worden de woorden zich tot een zwemvlies uitbreidt De kruivan dit gezang M n Ambrosi%s toegekend, pende dieren hebben meeatal 5 door zwemd%r zj bljkbureeneeeuw latergeschreven vliezen verbonden teenen1en de schubhagedissen onderscheiden zich door verlengde
zjn.
Teenen (Digitipedum)zjn bjdenmensch buitenste teenen.Dieren Van lageren rang
4e uiteinden der onderste ledematen; men zjn van teenen verstoken.Bj den beachaafvindter5 un elken voeten zj komenover- den, schoen- of laarzendragenden mensch is
XII1.
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de vu rdigheid derteenen weinig cntwikkeld. steen, pergament enz., en vooralop papier.
Bj volkerenjdie geen schoeiselbezigen,zjn De teekenkunst is de grondslag der achilder-

de teenen 0. a.bj hetbeklimmen van b00- kunst.Zj is in alle opzigten eene schoone
kunstj alszj deplaatsderschilderkunstinneemt, maar kan 00k van technischen aard
wezen,als zj slechtsde omtrekken van de

men van groote dienst.O0k is door de ervaring bewezen, dat men door oefening eene
grnote kunstvaardigheid aan deteenen bezorgen kan, zoodat men in staat is,daarmede

de ënste en keurigBte werkzumheden te
volbrengen.
Teenstra (Marten Douwes),een Nederlandsch schrjverj geboren te Ruige Zand

bedoelde voorwerpen voorsteltjof onder den
nMm van perspectief- en situatieteekenen

dienst doet bj de architeduur,den vestingbouw enz.Hetteekenenalsfraajekunstverdeelt men gewoonljk in 5 klasssen,- men
4en 17den September 1795 en overleden te vervaardigt nameljk:soltehen, die enkelhet

Ulrum den 29sten Odober 1864, bekleedde eergte,ruwe denkbeeld aangeven,- nLtnoe6ge
eene gouvernementsbetrekking in Suriname, fdekeil.gep diehetvoorwerp inalzjnebjzonvas later Oost-lndisch ambtenu r en schreef: derheden voorstellen,- ntudiën ofteekeningen

Devruchtenmjnerwerkzaamhedengedurende naar de natuur ofnaarkunstgewrochtenjmjne reize over de Kaap de Goede Hoop anadlmhe> dflkkel 0tafbeeldlngen van mennaar Java en terug over St.Helena naar de scheljkefgurennaarhetleven,- enoartonn
Nederlanden (1829, 2 dln)'', - pDe Neder- ofteekeningen op grjspapiervan degrootte
landsche W est-lndische eilanden (2 stukken, der schilderstukken, die daarnaargepenseeld
1.
636111 - pvolksverhalen en legenden van moeten worden. In het algemeen verdeelt
vrcegereen lateredagen enz.(1840)'',- ,,De men de teekenkunstinhandteekenen,l4nte6k6Negerslaven in de kolonie Suriname en de .:., bouwkunstkq teekenen en #namentteekeuitbreiding van het Christendom onder de nen. Het ljnteekenen bepaalt zich bj het
Heidenschebevolking (1842)'9- Bjdraget0t teekenen van mathematische iguren, het
de ware beschouwing van de z00 hppg ge- bouwkunstig teekenen bj hetontwerpen van
roemde uitbreiding des Christendoms onder gebouwen (
gevels, doorsneden en gedeelten
de Heidenen in de kolonie Suriname,toege- durvan), en het Ornamentteekenen bj het
wjd aan alle philantropen (1844)'', - pBe- schetsen van sieraden van verschillenden aard.
knopte beschrjving van de Nederlandsche Het handteekenen eindeljk beweegtzich op
overzeesche bezittingen enz. (1846- 1849)''
, het gebied der schilderkunst, en handteekerouwe leidsman en raa4- ningen van beroemde meesters hebben veelal
pMentor, de get
gever voor landverhuizers, die naar Noord- eene hooge waarde.Men heeftpenteekeningenj
Amerika willen vertrekken (1850)''1- rDe die veelal eenigzins hard zjn,kr#tteekenin-

dl, die met zwart, en rood krjt worden
kinderwereld,ernstenluim (1853)'',- pvlug- ,g
rvaardigd,waartoe 0ok de potlood-en pastige beschouwinçen van de hedendaagsche ve
ilderslavernjkwestie ln Nederland (1856)'',bene- télteekeningen behooren (zie Pastllsel

ten feekdélpel,die
vens bjdragen in den door hem uitgegeven klsdf),- en de gemassel
Landhuishoudkundige Almanak'' en in het m et het penseel door middelvan Oost-lndirTjdschrift voor land- en tuinbouw , d00r schen inkt worden voortgebragt. Eene geârceerde teekening (dessin haché)noemtmen
hem en r.F.Uilkennçeredigeerd.
Teentreders (Digltigrada) is de naam eene, w aarop de schaduwen door ljnen zjn
eener hoofdafdeeling ultde klassederzoogdie- aangewezen,terwjlzj op eene gestippelde
ren.Zjomvatdieren,wierteenenminofmeer teekening (dessin grainé) als het ware gebeweegbaar en met nagels of klaauwen ge- stippeld zjn.Om eeneteekeningop kleineren
wapend zjn.Daartoebehooren de orden der ofgrooteren maatstafna te teekenen,verdeelt
apen, vleermuizen, roofdieren, buideldieren, men de oorspronkeljke teekening en hetpapier,waaro? men copiéren wil,doormiddel
knaagdieren eq tandeloozen.
draden ln evenveelkwadraten en teekent
TeekenkrMtofgwartàr#fiseenezachte, van
in ieder kwadraat van het papier wat men

Wnkorrelige leisteensoort,welke veelkoolstof bevat en alzoo zwart afverwt, zoodat
men erraede schrjven of teekenen kan op
papier.Hetheefteenebluuw-ofgrjsachtig
zwarte kleur,is :aallw glinsterend of dofen
bezit een soorteljk gewigt van 2,1 t0tQ,
3.
De beste soorten komen uitSpanle?Frankrjk en Italiëyterwjlhet00k in Dmtschland
voorkomt.De massa wordtt0tstiftengezaagd
en 00k w el fJn gestampt,geslempt en met
gona&vater t0t een deeg gekneed. waarvan
men staafjesbereidt.Debestekrjtstiften komen uit Parjs,en daar zj door sterk uit-

in datderteekening aanschouwt.DenJuistsn

vorm eener teekening kan men overbrengen
door middelvan decalqueerpapier.Een dege-

ljk teekenM rmoetervaren zjn in dekennis
vandeontldedkunde,deproyortieenhetper-

spectief,- het moethem nletontbreken aan
vinding en goeden smaak.Vooralde Grieken
waren uitstekende teekenaars en onderscheidden zich dooreene ongemeenezuiverheid van
omtrekken. Zie voorts onder Agwarelnchild-H wdf,Bonwknnd en k%ehildrkwnnt.
Teekenm ethode noemt men den eigen.

aardigen leergang, dien men bj het onderwjs in het teekenen volgt, hetzj doorhet
Teekenkunst noemt men de kunst om teekenen naar de natuur,naardraadfguren,
ligchameljke voorwerpen op een plat vlak massieve ligchamen enz.Vrj algemeen volgt
droogen te hard worden,bewM rtmen ze op
eene vochtige plaats.

men thansn0g drmethodevan 4enFranschen
4oqrmiddelvan ljnen aftebeelden.Ditge- ku
nstenM r D% %%n.
schledt met eene stift of eene pen op hout,
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Teel-aarde is de bovenste korst,welke Men verkrjgtteer veelala1sbjprodud van
het bewoonbaregedeelte onzer Aardevrjal- droogedeBtillatie bj hetbereiden van andere
gemeen bedekt.Zj isdehoofdbron van het voortbrengselen,bjv.van lichtgas,vanhoutbestaan van planten en dieren, zoodatzonder azjn enz.In anderegevallenisteerhethoofdh> r de menseh op deze planeetnietz0ukunnen wonen.Teelaarde ishetproductvan verbrjzelde, verbrokkelde, ver&ieerde en ontbonden rotssoorten, en hare gesteldheid is

product,en deze stofbezitvooraleene hooge
waarde sedertm en daarin eenige andere kos-

teljke zelfstandigheden ontdekt heeft.Naar
gelang van degrondstof,w elkeaandestillatie

afhankeljk van de gesteenten, waaruit zj onderworpen wordt,verkrjgt men teer van
ontstond.Zj kan versehillend zjninsoorteljk verschillende hoedanigheid; maar steeds is

F
ewigt,in meerdere of minderevastheiden deze donkerbruin of zwart, dik-vloeibaar,
ln bestanddeelen. Een gedeelte 4erteelaarde prikkelend van reuk en zeer zamengesteld.
is voorts afkomstig Van verrotte dieren en

Holttteer verkrjgtmen als bjproductbj de
planten,en bj harevormingvervulthetwater bereidingvan houtskool,houtgasenhputazjn.
eenebelangrjkerol.Opvolkomenonverweerde Deze teer is donkerbruin, ligter dan waoppervlakten der gesteenten vindt men geene ter,doordringend vanreuk,walgingwekkend,
teel-aarde en dus 00k geen plantengroei.Gra- scherp en bitter van smaak ,brandtmet eene
nietrotsenjwaarop zich mos-ofwierplantjes heldere, roetgevende vlam , lost grootendeels
vertoonen,zjn reedsdoordeverweeringaan- op in alkohol en aether, vermengt zich met
getast.W aar boomen uit rotspleten opschie- vetten,staataan waterazjnzuurafen bevat
ten, moet steeds teel-aarde aanwezig zjn. benzol,toluol,xylol,cumol,retinyl,cymol,
Bosch-en landbouw kunnen zonderhaar niet phenol, kresol, naphthaline, paraëne,orgagedreven worden.Aluin-aarde,kiezelaarde en nische basesenz.Doorzjn phenolgehalte is
koolzuur caldum zjn de voornaamste be- teerbederfwerend en dientalzoo tothetteestantldeelen der teel-aarde, maar de onder- ren van Bchuttingen,hetkalefateren van Bchelinge verhouding dier bestanddeelen is zeer pen enz., voorts t0t hetkoken van pik,en

nngeljk.In sommige grondsn ishetgehalte hetwordt00k gedestilleerd.Hierbj verkrjgt

van kiezel-aarde 60 t0t 80u/o,- in andere men ligte oliën (hout-olie),dieeenig benzol
klimt het koolzuur calcium t0t 40of500/O, bevatten en als vlekkenwater gebezlgd worterwjlde aluin-aardetusschen 13en380/0af- den, zware oliën,waarvan men roet bereidt
wiBselt.Voortsbevatdeteel-aardeeene zekere
hoeveelheid k%mws. Met dezen naam besteme1tmen eene poederachtige,bruingekleurde,
llgt verbrandbare zelfstandigheid, welke na

of waarmede men houtimpregneert,en 00k
welparaëne enkreosot.Teervan berkenhnut

wordtaangewend t0thetbereiden vanJuchtleer.Turfteerbevatbenzol,totuol,paraëne,

het verrotten van dierljke en plantaardige naphthaline, phenol,kresol,ammoniak ,mezelfstandigheden overbljft.Devoorwereldljke thylamine, propylamine en aniline.M en deteel-M rde was de kolenlei of leileem ,eene stilleertdezeteersoorten verkrjgtturf-olieen
door hitte verharde,van aard-olie en koolstof smeerstof,alsook paraëne;doch de opbrengst

doortrokken kleisoort, waarin talrjke af- is gering,en de veenparaënefabrieken zjn
druksels van planten voorkom en.
nagenoeg allen verdwenen. B rwinkolenteer is
Teellinck (W il1em),een ascetisch schrj- zeerverschillendnaar gelang van deqesteld-

ver derNederlandscheHervormdeKerk,werd heid der grondstof. In hetalgemeen ls deze
geboren in 1580 te Zierikzee uiteen aanzien- soortdonkerbruin,riektonaangenaam en verlgk Zeeuwsch geslacht,studeerdeinderegten, stjftligtwegens haaraanmerkeljk paraëneverwierf den doctoralen graad te Poitiers, gehalte. Teer van pyropissiet is boterachtig
oefende zich daarna aan de hoogeschool te en geelalswas, en vormt de grondstofvoor
Leiden in de godgeleerdheid en werd in 1606 de paraënefabrieken. Men verkrjgt daaruit
predikantte Haam stede en Btlrgh en in 1612 door destillatie ligte en zware oliën (koolwa-

te Middelburg,waar hj den 8sten April1629 terstofen),die door eene behandeling matnaoverleed.Hj heeft een grootaantalwerken tronloog en geconcentreerd zw avelzuur gezuiin het lichtgegeven, die in 1662 onder den verd worden,w aarna m en zegebruiktom te
titel: pAlle de godgeleerde werken van 5V. smeeren of tot verlichting (photogeen,solarTeellinck'' zjn herdrukt. Hj drong daarin olie enz.
) Op dergeljke wjze verkrjgt en
P n op een beoefenend Christendom,en Voe- bezigt men teer uit bituminensen Ieîdfel.Het
t%%n schonk hem den eernlam van rGeref.
or- belangrjkst echter is de steenkolenteer (ko01m eerden Thom asa Kempis''.
teer)!een bjyroduct der gasfabrieken.Deze
Teeltw eefsel (cambium) of rormlaa.
g is donkerbrmn of zwart, kwaljkriekend,
noemt m en in de planten eene verzam eling
van langwexpige, dunw andige, loodregt op
elkander staande cellen,die een troebelvocht
bevatteu. Dit weefsel wordt alzoo geheeten
omdat het steeds werkzaam ist0thetvormen
van nieuwe cellen

zwaarder dan water en bestaat uitvloeibare

en vaste koolwaterstofen,(benzoljtoluol,cumol,cymoljanthraceen ennaphthaline),zuren

(phenol,kresol,phlorolen rosolzuur),bases

(aniline,chinoline,toluidineenz.)en asphaltvormende zelfstandigheden. De quantitatieve

Teer, een product van destillatie van 0n- zamenstelling van teer is verschillend naar
derscheidene bewerktuigde zelfstandigheden, gelang van de hoedanigheid dersteenkolen en
ontstM t steeds nevens eene waterige,zure of van de uitvoering der destillatie.ln het algealkalisehe vloeistot
',waarin verschillende stof- meen ontstaat bj eene snelle destilatie bj

fen zjn opgelpst,en een mengselvangassen. een hoûgen warmtegraad veel gas en weinig
34*
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teer,en deze bevatalsdan weinigoliën,mM r dorp Piali.Te Tegea bevond mich een ver
veel naphthaline. Gemiddeld bevat koolteer zaaarde tempel van AtA e ZH , gebouwd

1,50/0 benzol,350/0 naphtha, QQO/onaphthaline,10/0anthraceenj90/0phenolen31,50/0pik.
Het aantalbase: iszeerklein.Bj de bereiding wordt de teer door stilte shan van waterbevrjdendurop gedestilleerd.W atligter

door Scopanin h6tJMr 304 vöörChr.Indat

van het vroeger nflater staken derdestillatie

een algemeen tegengif te vinden, en onder-

gebouw bevonden zich kostbare Bchatten en
kunstgewrochten.

Tegengif (antidotum) noemt men ieder

middel, geschikt om dnor scheikundigen of

is dan 0,90- 0,95 (9- 120/0) wordt al: l%
'
gte dynamisehen invloed het sehadeljk vermofee-:I1
'e opgevangen.Dan volgen de zware of gen van een vergif geheel of gedeel/ljk
kreosot-olle'n (30-350/0), terwjl naar mate te vernietigen. In vroegeren tjd zocht men

week ofhard pik (asphalt) achterbljft.De scheidenegestenten,plantMrdigeendierljke
temperatuur klimt daarbj t0t 4000.Deligte zeltbtandigheden werden als zoodanig M nbe-

teer-oliën worden met natronloog ofzwavel- vdlen.Iletscheikundig tegengifechterbewerkt
zuur gezuiverd en de alzooverkregennaphtba eene verandering in den schei-en natuurkungerectiiceerd in toeBtellen, welke op die der di
qen toestand van het vergif, om de plu tspiritusbereiding geljken.De producten zjn seljkewerking te matigen of de opneming in
alsdan de in den handel voorkomende benzol den bloedstroom te verhinderen, en weldnor
en toluol. De gezuiverde zware oliën geven eene gebeel ot'tjdeljk onplosbare of eene

bjdedestillatiephenolennaphthaline,wurbj minder schadeljke verbinding tot stand te
het soorteljk gewigt klimt t0t 1.Bj eene brengen. Men bezigt bjv. kalkwater tegen

zuringzuur t0t vorming van onoplosbaren zuringzuren kalk,keukenzouttegensalpeterzuur
zilver t0tvorming vanminderoplosbaarchloorzilverj verdund azjnzuurtegen bjtende potaasa t0t vorming van onsvhadeljke azjnzure
geelachtig groeneoliejdie bj afkoeling brj- potasch en jzerhydroxyde tegen rattenkruid
achtigwordt,nameljksmeervet.Uitditlaatste t0tvorming vanminderschadeljkarsenigzuur

voortgezette destillatie van teer erlangtmen
oliën,die veelphennlennaphthalinebevatten,
ligt verstjven en t0t het impregnéren van
hnut dienenj- voorta zware, vloeibaarbljvende olie (Bmeer-olie),en ten lu tste eene

verkrjgtmen anthraceen.Hetweekepik,tot
briquettesdienend,levertbj verwarmingnog
meer anthraceen, waaY ede eindeljk n0g
zware vloeibare koolwaterstoFen vermengd
zjn. Deligte en zware teer-oliën worden op
vele wjzen gebruikt.Benzolen toluol zjn

inzonderheid de grondBtofvoor de anilineverwen! doch 0ok O rbolzuur, anthraceen en
napbtbaline worden t0t het verkrjgen van
teerverwen en tot vele andere doeleinden gebezigd.
Teerling ,zie K#%s.
.

Teerlink (Abrabam)j een verdiensteljk

landschapschilder, geboren te Dordrecht in

1777,legdezich reedsvroeg metjvert0eop

het teekenen en toonde zooveel talent, dat

koning N d-#k hem in 1808 een Jurgeld
toekende,om ParjsenItaliëtebezoeken.Hj
oefende zich eerst te Parjs onder David en
trok vervolgens naarRome!waarhj gevestigd bleef en den 4den Junt 1857 overleed.
Gedurig zondhjatukken,meestalItaliaansche
landschappen,naar de Vaderlandschetentoonstellingen, en in het Pavil
joen te Haarlem
vindtmen zeven stukken van zjne hand.Hj
was gehuwd meteene Italiaausche kunstenares,- voortslidvandeKoninkljkeAcadémie
vanBeeldende KunBten te Amsterdam en zag
zich in 1838 benoemd t0tridderder Ordevan
den Nederlan&chen Leeuw.

Tegea, eene vegting in hetaloudeArcadië
met een eigen gebied (Tegeatis),had weleer
afzonderljke Koningen en waslaterde=nzienljkste sKd van Arcadië.Gedurig voerde
zj oorlog tegen andere steden,maar in den
PelopnnnesiBchen oorlog KhM rdezj zichaan
dezjdevan Sparta.Na den slag bj Leuptra
zag zj zich genoodzaaktjt0e te treden t0t
het Achaeïsch Verbond. Hare bauwvallen
vin4tmen ten zuiden van Tripolizzajbj het

jzer.Voortsheeftmen ook tegengit'meteene

dynamische werking,zooals een sterk aRrek-

selvan ko@ bj opiumvergiftiging,van morphine bj door kraanoogen veroorzaakten tetanus?van chloorot'ammoniabjblaauwzuurvergittilng en van kamfer teyen nier- en
blaasljden, door Spunsche vllegen veraorzaakt.
Tegenstsnd moet bj het verrigten van
arbeid overwonnen worden.Men onderscheidt
in hetalgemeen nwtti
gen fNepwflld,di! het
doeluitmaakt,hetwelk mentrachtteberelken,
en sekadeluk- fd.
çeldfll#,dien men nietkan
vermjden. Tot de schadeljke tegenBtnden
tekent men de wrgnin.
q,een gevolg van de
onelenheden der over elkander zich bewegende ligcbamen;zj wordtonderscheiden in
nlp ende en rollende, van welke de laatste
veel minder schadeljk is dan de eerste,de stramhev ofde Keinige buigzaamheid van
touwen, die zich overkatrolschjven moeten
bewegen,- en den tegenntandde vloeotof-,
lucht en water,waarin de ligchamen zicN beWegen.
Tegenvoeters. W anneer men Van de

qlaats,wMrmen zich bevindtjeene middel1jn door den M rdboltrekt,dan vindt men
zjne tegenvoeters aan het andere uiteinde
dier middelljn.Heti: duideljk#dat hunne
voeten Juist tegen de onzezjn gekeerd.De

Nederlandershebben geenetegenvoetersjd> r
de plaats,waar deze zich moeten bevinden,
gelegen is in de Stille Zuidzee.

Tegernsee, een meer in hetBejerache
district Opper-Bejeren. in eene bevallige
bergstreek 78Q Ned.elboven de oppervlakte
der zee,is 6 Ned.mj1lang en Q Ned.mjl
breed, heeft op enkele plu tsen eene diepte
van 90 Ned.el,ontvangtenderscheidenekleine

rivieren en stort 40:rde âlangfallzjne 'va-
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tean uit in de Inn. Hetevenzno genoemde lnxtBte levvnslaren t0t verBtndsverbjstering
4oo e- deoedz#de van hetmeer,deoreen vervallen, 4en zden Navember 1846 overleed.

zjhk met den spnorweg van Miinchen naar
Salzbu? verbonden,isde zetelvaneeneregtbank,bezit een f- ikaBteel(beteigendom van
pnn:
' Karel->B6j-en)metprachtigetuinen
en eeneverzameling vanschilderjenenslechts
620 inwoners.Het slot Tegern8ee wasweleer
eene voateljke abdj der Benedictjnen,in
730 gesticht,maar in 1803 opgeheven.
TegetthoF (Wilhelm,vrjheervon),een
OoBtenrjkeh admiraal, geboren in 1827 te
Marburg in Stie= arken, ontving zjne 0p-

leiding op het marine-inBtituut te Venetie,
trad in 1845 alg kadet in dienst, nam in
1848- 1849 deelaan deblokkadevanVenetië,
werd t@t luitenant bevorderd in 1851,v0l-

be onderBcheidenetogtenop deMiddellandsche Zee, w erd in 1857 kapitein van eene
ko
rvrt en had op last van den aartBhertog
Mm mLlW n h:t kommando over eene expeditie naar heteiland Socotra in de Arabische

Zee.In 1857 vergezelde hj den Aartshertog

T0tzjne eerstegrootere dichterljke voortbekroondegedicht:psvey (1811)99,- deidylle
rNattvardsbarnen (1821)'',- en pAxel''.Een
groot gedicht,waarmede hj reed: te Lund
een aanvang gemu kthad,getiteld:pHelgonabacken'', werd niet voltnoid en zjn lu tste
epos: pGerda'' evenmin. Den meeBten rnem
echterverwierfhj doorzjne pFrithlof Sea
(1825 en later bj herhalingl'',dienagenoeg
in alletalen van Europaisovergebre .Zjne
verzamelde werken rerden uitgegeven door
zjn gchoonzoon Böttver(1847-1850,7ën;
lmqtBte druk, 1871- 1872, 4 dln)jen zjne
nagelatene geschriften verachenen in 18731874 in 3 deelen.Hj volgdein zjne dichterljke vlugteen nieuwen weg en onderscheidt
zich door zjne levende verbeeldingskracht
en door zjn diep gevoel,terwjlhj treften
boeit door oorspronkeljkheid van qedach/n,
rjkdom van beelden en sierljkhelden welbrengselen behooren het door de Ao démie

luidendheid van tM l.In 1853 verreeBtereere
van dezen uitstekenden dichtereen reuBachtig
1862 bevel over het Oostenrjksch eskader, standbeeltlte Lund.
dat na het vertrek van koning O/fo in de
Teheran ,de hoofdstad van hetPerzische
op eene rei: naar Brazilië, werd in 1861
kommanM nt van een linieschip en voerde in

Griekscbewaterenkruiste.Zjneeerstelauweren verwierfhj echterden 9den Mei1864 bj
Helgoland in een zeegevecht tegen de Denen.
Hj werd dMrop srhout-bj-nachten ontving
vandeburger:derBtad Hamburgeenyrachtig
gegehenk.Hj handhaafde zjn roem ln 1866
in den zeeelag bj Lissa (zie aldaar),waarhj
eene glansrjke overwinning behaalde op de
Iàlianen.Nu zag hj zich benoemd totvice-

admiru l en ontving de opdm gt,in Amerika
en in Engeland m aritime etablissem enten te
bezoeken en de du rdoor verkregen kennis
ten nutte dervaderlandsche vlootaan te wenden. Overal werd de overwinnaar van Lissa
met de grootste onderscheiding ontvangen.In

rjk, ligt in de provincie Irak Adslemiop

eene kale hoogvlakte,1050 Ned.elbpvenden
spiegel der zee, ten zuiden van den Elboersy

heeft onaanzienljke huizen en nMuwe, onregelmatige straten en is omgeven door een

muur,voorzienvan vjfdoortorensveaterkte
poorten. In het midden van den noordeljken zoom verheft zich het grootejversterkte

palei: van den Sjach,mettuinen,vjvers,
een tuighuisj gevangenissen, eene milihire
school enz.In de stad vindt men 11 m oskeeën, eene ixt 1850 gestichte hoogesehool

meteeneboekerj,onderscheidenegodgeleerde
scholen,groote moderne bazars,talrjke karavansera's en baden, fabrieken van jzer-

Julj 1867 bragt hj het BtoFeljk overschot waren,tayjten, zjden en katoenen Btolen,
vankeizerM # 2liu%uitMexiconaarEuropa, en 80000 lnwoners,nagenoeg allen Sliïten;
en in 1868 werd hj in plaats van hertog .rx0- des zom ersechter begeeft zieh een grootgepold t0tinspecteur-generaalen opperbevelheb- deelte der bevolking wegensdeondrageljke

ber der marine, voorts tot lid van den Ge- hitte naar het landschap Slemiran, aan den
heimen kM d en van het Huis der Heeren voet van den Elboers gelegen. Deze sK d is
benoemd,waarhj t0tdepartj derconstitu- voor den Européschen handel,die er gebruik
tienélen behoorde. Hj overleed te W eenen maakt van den weg van Poti over Ti:is,
den 74en April 1871,en te Marburg,Pola Eriwan, Tebris en Kazwin, en teven: als

en W eenen verrezen gedenkteekenen terzj- zetel van het Hof,van de aanzienljken des
ner eere.
Rjks envan devreemdegezanten,zeermerkTegnér (E%ias), een beroemd Zweedsch waardig. In hare nabjheid vindt men vooo
dichter, geboren 4en 13;en November 1782 eenigevorsteljkebuitenverbljven.
te Kyrkerud in W ermland,zag zich a1sknM p
Tehuantepec, eene stad in den Mexiop een kantoor geplnxtst en vond hier gele- caanschen StMt Oaxaca, 22 Ned.mjl ten
genheid tnt verdere ontwikkeling, waarvan Nvesten Van eene ruime mM r nndiepe b% i

hj metzoogronten jvergebruik mukte,dat
hj reedsin 1799 de universiteitteLundkon
bezoeken,w% rhj zich tcelegde op deletteren en degodgeleerdheid.Hjwerderin1805
t0t adlunct in de aesthetiek en in 1812 t0t

van de StilleZee,telt12000inwonerg(meest
Indianen),ligt op het smalste gedeelte V&n
het vasteland van Noord-Amerika, nameljk
op deslechts217Ned.mj1breede landenle

van Tehuantepec, die zich tusschen de Golf
hongleeraar in de Grieksche tM l benoemd. Van Tehuantepec ten zuiden en de Golfvan
Nadat hj in 1818 1id derAcadémie wasge- Guazacualco in den Afexicaanschen zeeboeze:z
wprden en den rang van doctorindetheologie ten noorden uitstrekt,terwjleene diepte er
had verkregen,zag hj zich in 1824benoemd het Hoogland van Guatemala van het plat0t bi-chop van Wexio,waar hj.in zjne teau van Anahuac seheidt.Reeds vroegwer-
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den plannen gemaakt, om hier de beide t
drq
ch
tednenwa2s8sate
Ap
ri
,edst
eere
Oceanen te verbinden.Nadat Oorfez reeds in Do
er
Le
id
en
cn
hte
rvo
ll
ge1
n7
s71
pr
lu
kd
ant
te
1520 het plan van een kanaal ontworpen Zwol
le (1793), Middelburg (1794),Haarlem
had, liet de vice-koning Bucareli in 1771 (1796) en Amsterdam (1811), en overlejd

daartoe opmetingen doen.Iets dergeljksge-

ldaarden qden Februarj1853.Ajdenszpn
schiedde in 1825 op last der Mexicaansche a
verbljfteMlddelburg bevondhjzlchin1795
regéring. Eindeljk verkreeg op den 25sten metvan der TJI- en ran zoyel aanhethoofd
Februarj 1842 deMexicaan Josê Glrcy ver- der staatsomwenteling in Zeeland en wer;
gunning, om een kanaal te graven of een secretris van de stad zjnerinwoning. O0k
spoorweg te bouwen overde landengte,maar was hj voorzitter van de Volkssociëteitçn
deredacteur van den pvriend des V0lks''.
hjngevle
E
rhe
konch,tMdaantninvgerleonfMinao1k8tjn6tosa
tewe
e me
sc
ka
,ndi
in
Tevens werd hj belast met meerdan éône
1848 met het graven van een kanaalbegon- staatkundige zending,onder anderen in 1797
nenj maar in 1850 hunne regten overdeden naar Parjs.Te Haarlem washjmedewerker
aan eene Noord-Amerikaansche maatschappj aan de rKonst- en letterbode'', leverde 0nte New-orleansv00r eene s0m van 3 millioen derscheidene vertalingen en bewerkte pNiedollars.DieMaatschappj lietden aanleg van meyer's Grondbeginselen van de opvoeding
een kanaal varen maar begon een spoorweg en hetonderwjs'',aanvaarddederedactievan
te bouwen terlengtevan 218 Ned.mjlvan
Minatitlan (bj de Golfvan Mexico)naarde
haven van Ventosa (21 Ned.mjlten zuiden
van Tehuantepec),maarmoestwegenstegen-

de pHaarlemmercourant(1799- 1811)''lwerd
in 1801schoolopziener,welke betrekklng hj
50Jaarwaarnam,schreefinMeerman'
splaarboeken'' enz.Hj had teAmsterdam grooten
werking der Engelschen in 1851 dien arbeid invloed, Tvistzich in alle kringen gemakkestaken. Na lange onderhandelingen kwam in 1
jk te beweqen, bevorderde met jver alle
1853 tusschen de regéring van Engeland en
die van Noord-Amenka
' hetVerdrag van Tehuantepec t0t gtand, waarbj beideMogendheden beloofden, die onderneming te ondersteunen. De onzekerheid der staatkundige
gesteldheid heeft e' echter t0t nq t0e het

nuttige inrigtlngen1 was lid van onze voornaamste geleerde genootschappen, 0.a. Van
hetKoninkljk Nederlandsch Instituut,ridder
der orde van den Nederlandschen Leeuw en

za4 zich door den Académischen Senaatte
Lelden eershalve t0t dodor benoemd. Hj

voortzetten vandenarbeidverhinderd.Bjhet schreef voorts:pDeux mémoires sur l'
origine
maken van den waterweg wilde men de etl'
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GuazacualcoenharezjrivierdePassotebaat

rLe

catastrophe du 12 Janvier prqposé

nemen en vervolgens de naar den Stillen comme une calamité généryle (1807)'', Oceaan stroomende Chimalapa.Dewaterschei- rLofrede op 8.F.Rau (1808)'',- rsermons,
ding verheft zich bj den pasvan Masahua prononcés dans l'église 'W allonne d'Amster-

260, bj dien van Nisi C0neJ0 281 Ned.el dam etc.(1843)'',- en rsouvenirsoFertsau
boven de oppervlakte der zee.Hetz0u intus- troupsau Wall
on d'Amsterdam (1849)''.
Telsterbant komt tegen het einde der
schen nietmoejeljk vallen,voedingskanalen
van het hooggebergte derwaarte te leiden.
7de eeuw voor als een gouw (pagus),zich
Teilingen is denaam van een deroudste uitstrekkend boven Tieltotaan D ordrechten

en voornaamsteadelljkegeslachteninNeder- Vlaardingen,alzoo over den Tieler-en Bomland. Het is gesproten uit de graven van melerwaard, de graafschappen Buren en CuHolland,want Soeo ofMegfrled, derde zoon lemborgh, het land van Vianen, Arkel en
van graaf Aarno%t, was de eerste heer nan

Altona, een gedeelte van het land van Heus-

rdyllgel 6n WreAro&.Hj wasgehuwd met den en misschien 00koverdenAlblasserwaard.
Tetta of Tet%rga,eene dochtervan Gogewl
jn Ilet Avordt in 839 een graafschap genoemdj

van Sfctlores, die hem twee zonen schonk, doch was dit niet in de gewone beteekenis.
D>k en Mmon. De eerste noemde zieh van De Keizers of K oningen, die het bezaten,
7'
dDw#:. en werd destamvadervan ditge- zonden erw e1graven ofbewindvoerdersheen,

slacht,terwjlde tweede den naam van Bre- maareigenljke gravea van reidfdràclfhebben
derodevoerde.Een Teilingen,doorMelo dfok:
met den naam van Will- bestempeld,maar
op den stam boom Dirk geheeten, nam deel
aan de zamenzwering tegen Floro F,zoodat

nooit bestaan, albeweerde Bildeednk o0k,
dathj van henafstamde.Genoemd landschap
is in de lode eeuw langzam erhand verbrokkeld, zoodateen gouw van dien naam in de

zjne goederen door Jan I werden verbeurd lldeseuw nietmeerbestond.

verklaard. Hetkasteel Teilingen verhiefzich
Telas,de laatste koning der Oost-Gothen,
ten noorden van hetdorp Sassenheim in Zuid- was veldheer van Totilan en zag zich na

Holland.Nagemeldeverbeurdverklaring(1296)
viel het ten deel aan de grafeljkheid van
Holland en strekte t0t verbljf aan den opperhoutvester van dat gewest,in welke hoedanigheid Jaeoba Op Be#eren erharelaatste
levenslaren doorbragt.De naarhaargenoemde
kannetleswerden ermeermalen uitdegrachten oygevischt.
Telssèdre rAnge (J0sué),een verdiensteljk Nederlandsch godgeleerde,geboren te

dezen in 552 te Pavia t0t koning uitgeroepen.Hj verzameldein Opper-ltallë de overbljfselen der Gothen en trok daarmede naar
Beneden-ltalië t0t ontzet van zjn broeder
Aligern,die in Cumae door de Romeinen be-

legerd werd. Hier voerde hj aan de Sarnus
gedurende 60 dagen een heldhaftigen Btrjd
tegen de Romeinen,waarin hj meteen groot
gedeelte zjnerkrjgslieden sneuvelde.

Tejus Gg% isde n=m van een haagdis-
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ignalen gee@. % t
Qe> seintoestellen heeR
senqeslRhtuitGeordederSauriien uitdefa- sme
n reeds M ngewend in de dagen der Ou4mille der Ameivae.Het omvatAmerikaansche

kruipende dierenmeteenlangwerpigligchaam , heid; volgens Aenehylu vernam Clytemnentra

veelaltaeeofdriedwarsploojenaandekeel, den va1 van Trole n0g in denzelfden nacht
gladde, in dwarsbanden gerangschikte rug- door op de bergen ontstokene vuren nver een
schubben,gladde,vierkante,in een vjfhoek afstand van 70 geogr.mjl.Zulke vlamvuren
geplaatste buikschubben, eene tong,die aan waren voortsbj develdt
ogten van Kannëab
de basis ingetrokken kan worden,met2 of bj de Schotten en 00k bj de Germanen in
ybi%.
gen anderen
3 insnjdingen voorziene bovenstesnjtanden gebruik, zooals wj bj Pol
en in deJeugd driepuntige enopgevorderden vermeld vinden. Men verhaalt,dat Cl6& 6nn
N
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r
Ch
r
.letterseinen
leeftjdbultigemaaltanden.Defl/l(T.teguixin en
W ayj word Q Ned. ellang,is van boven hebben uitgevonden,die doormiddelvan fakbruinachtig zwart, met licht-gele en witte

kels en vaandelswerden overgebragt,en Po-

van Guyana t0t aan Paraguay, houdt zich

waren vastgezet.Deoptlsche telegraphiewerd

vl
ekken en strepen,van onderroodaehtig-geel Iyùild deed in 196 vöörChr.dezevuurteekens
metzwartestrepen,enbewoontZuid-Amerlka, waarnemen door buizen!welke in die rigting
vooral op in de nabjheid derkust,op plan- eerst verder ontwikkeld in 1793 in het plan,

tappeaan de Nationale
tages, in bosschen en struiken,graaftholen door de gebroeders Cl
onder boomwortelsj voedt zich met allerlei Conventie voorgelegd. De toestelbestond uit
vruchten en metkleine dieren en is zeerbe- drie balken,op eene van verre zigtbareplek
lust op hoenderejeren en kiekens. Voor '
t aan een kruis vastgemaakt,m= r tevens beoverige is dit dier zeer schuw en verweert weegbaar, zoodat men door de verschillende
zich alleen in gevalvan nood,maarweetdan standen een grootaantalteekens k0n geven.

00k felte bjten.Hetwordtwegenszjnsma- Van ParjsnaarRjsselbragtmen meldezen
toestel over 20 stations berigten over in 2
keljk vleesch druk vervolgd.
Telam on, een Grieksche held,een zoon minuten.Dit vond navolging,en in Engeland
van Eae- en Endeis en een broeder van Pe- had men weldraeenelj
'n,desgeljksmet20
I>:,vlngttewegenshet vermoordenvan zjn stationsj van Londen n=r Portsmouth, en
halfbroeder Pho-s naar Salamis,waar Ky- n0g in 1832 bragtmen in Pruisaen eeneljn
cArad hem zjnedochter schonk en deheer- van Berljn naar Coblenz t0t sànd met70
schappj naliet.Zjnelateregemalin Periboea stations en 222 ambtenaren.
was de moeder van Ajaœ.Onze heldverge- De telegraafvan Cltappêheeftna dien tj;
zelde elrcclJ.
v (Hérculés) naar Trole,waar geene belangrjke verbeteringen ondergaan;
hj de doehterverwierfvan Laomedon,name- men heeft de balken slechts op eene andere
1jk Kesone,welkehem Teucrwsschonk.Hj wjze beweegbaargemaakten tevensnieuwe
nam o0k deel aan de CaledonischeJagten teekens9zooals driehoeken en rondegchjven
ingevoerd.Voorde nachtseinen gebruiktemen
aan den Argonautentogt.
Telogonus is in de Grieksche fabrlleer vlammen,die op eenebepaaldewjzeopelkdezoon van Odusseu (Ulysses)en Oirce
'.op andervolgden en vastgesteldeigurenbestraallast zjnermoederbegafhj zich opreis,om den. O0k heeft m en we1eens proeven genozjn vadertezoeken en werddooreenstorm men metgekleurdevlammen.Mendientbjde
voortgestuwd naarIthaca.Toenhj hier,door optische telegraphie hetvolgendeinachttenehonger gedreven,een en anderroofde op den men:dezigtbaarheidvanhetverlichtevoorwerp
akkervan Od%neus en deze hem aldaar ont- vermindertin deverhoudingvan delichtsterkte
zaoette, doodde hj zjn vaderzonderhem te en van de grootte van datvoorw erp,- een
kennen.Op bevelyanAthene(Minerva)keerde langwerpig voorwerp is op verderen afshn;
hj daarop met Telemaehu en Penêloplnaar zigtbaardan een rondofvierkantvoorwerp,Circê terug en trad in hethuweljk metPe- alle kleuren van eenig licht verdwjnen bj
nllopê,die hem Italus schonk.Men vermeldt, eene bepuldeverlichting,zoodatmen bjdie
dat hk-Praeneste en Tusculum gestichtheeft. signalen enkel vorm en, geene kleuren kan
Telegraaf, letterljk vertuld vêr-sckrih bezigen, - alle teekens hebben den hemel
noemt men elken toestel,Nvaardoortus- t0t aehtergrond, - men onderscheidt uit-

schen van elkander verwjderde plaatsen door steekselsvan geringeafmeting aan regtljnige
middelvan vastgesteldeteekens berigtenkun- smalle iguren, zoolang deze laatste zigtbaar
nen w orden overgebragt.De middelen welke zjn,- bj een gemiddelden dampkringstoemen hiertoebezigde,zjnhetgeluid,hetlicht stand en een bewolkten hemel is een vooren de electriciteit.De werking van hetgeluid

werp ter lengte Van 190 en ter breedte van

wordt reeds op korten afstand aanmerkeljk 30 Ned.duim teqen den horizon methet0nverzwakt, zoodat men voor een akoustischen gewapend 00g zlgtbaar op een afstand van
telegraaf vele tusschenstations noodig heeft. 10 Ned.mjl,- wanneermen dezigtburheid
Er komt npg bj,datluchtstroomen enz.de van!eene witte vlam = 1 stelt,dan isdie
voortplanting der geluidgolven kunnen belem-

van eeneroodevandezelfdeintensiteit= l/sde,

merenjzoodat men niet altjd zekeris,dat dievan eene groene = l/sdeen dievaneene
bjv. een kanonschot op het naaste station blaauwe = l/vde,- vlammen van dezelfde
werkeljk gehoord wordt.Zulke seinmiddelen kleurvloejeninée'n,wanneerhaaronderlinge
worden dus o0k heden ten dage alleen gebe-

a
fstand niet meer dan l/lcncste bedraagt van
haar afstand van den waarnemer,- vlammen
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van verschillende (vooralvancomplemenhire)
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kleuren kan men ondemtheiden zeplang zj van verschillende afwjkingen dernmld Pn
z
igtbar bljven,- men mortop gronte af- te duiden.MMrneg vöördatz#neultvinèng
standen niet uitgluitend witllcht gebruiken, werd toegepast, hadden in 1833 e--&& en
dur het zich bj eene bepaalde gesteldheid W A6r te Göttingen tugKhen de g/> nwRht
van den dampkring rood, pranle en groen en hetnatuurkundig kabineteenedergeljke,
kan vertoonen, - beweging van een licht zelfstandig doar hen bedachte %legraphische
is bj nacht onzigtbaar, bjaldien zich geen gemeenschap t0t Bhn; gebragt. Op hunne
staand licht in ztjne nabjheid bevindt.De aansporing ylutBte 8tdnkeilin 1837 tuBachen
optische telegraphie vindt hare groote bezwa- het académlegebouw te Mi
inchen en de slrren in de vaak ongungtige çegteldheid van renwacht te Bogenhauaen eene telegraphische
den dampkring en in hetgemlsvan een middel,om het velgende Bhtion t0twaarneming
op te roepen. Men heeft in dit laatste bezwaar zoeken te voorzien door communicérendebuizen enz.,mM rdeze middelen bleken

verbindinr %r lengte van 3/4degengr.mjl;
h
j gebrulkte, evenals Ga-n en WA6r,indudlestroomen en stelde de teeken: vast in
den vorm van Khriftdoordien deafwjkende
mo eetnu lden op eene door een uurwerk

gebrekkig en teven:kqstbaarte wezen.Than: rejelmatig bewogen papierstrook punten of
gebruikt men optigche telegraphie, evenal: stlppen teekende,zoodatmen zjn toeatelal:
de akoustische, enkel op kleine afstanden of een in een achrjftelegraaf herschapen naaldin gevallen, die het spannen van metalen telegraaf kan beachoawen. In Engeland werd
draden onmozeljk maken, zooals bj het de naaldtelegraaf ingevoerd door Cooke en
geven van tjdingen uit eene belegerde8àd Whatstone; eerstgenoemde toch had in HeiM n troepen, welke t0t ontzet komen opda- delberg een modél van den toestel van Sckilgen,- voortgbj gpoorwegenjbj descheep- I1# gezien en verbond zich in 1837 met
vaartenz.
laatstgemelde t0t verbetering en practiBche
De electrische telegraphie berust op de toepassing dier uitvinding. De verdere nntsnelle voortylanting der electriciteit lang: wikkeling der electromagnetische telegraphie
metalen gelelders.Reeds voorlang zjn doar berustop hetgebruik van deneledromagneet,

Lesage (1774)9 L- ond (1787), P-uzdr en nameljk vaneen stuk week jzer,omwonden
Böekmann (1794), Cavallo (1795), Bltaneo%rt door een met zjde omgpannen ofop andere
(1789)en R-alds(1816)pogingenaangewend, wjze geïsoleerd koperdraad; zulk een Btqk
de wrjvingaeledriciteit tot het overbrengen week jzer wordt magnetisch en trektdienvan seinen tebezigen,doch zondergewenscht tengevolge een nabjgeplaatst en beweegbaar
gevolg,omdatde opwekking van deze kracht stuk jzer(
anker)aan,zoodra een eleetriBche
belemmerd wordt doqr de vochtigheid der streom doordedraadwindingenloopt,maarverlucht, terwjl hetisole'ren der draden reeds liesthetmagnetismus en lM t hetanker weder

voor korte afstanden qroote moejeljkheden los,zoodra men dien Btroom afbreekt.W keato
plevert.Nadat echtqrln hetgalvanismusof dfozl: bezigde M nvankeljk den electromagde aanrakingselectriclteit een veelgeschikter neet tot het in beweging brengen van eene
middel ontdekt was, bezigde Sömmerin.q in
1809 de water-ontleding,door de kolom vau
Volta veroorzu kt, tot het overbrengen van

schel als alarmsein, doch kort du rna o0k

tot het vervaardigen van cen wjzertelegru f
(1839),welke dezennMm droeg,omdateen
seinen; hiertoe spande hj 35 draden, die door een uurwerk gedreven wjzerdooreen
evenzoovele lettersen ejfersM pwezen,naar aan het anker van een electromagneetaangeeen verwjderd station,waarzj inwaterbak- bragten belemm eringstocstel naar w illekeur
ken uitkw amen. D eze toestel echter was vooreenderM n den rand vanhetwjzerblad
kostbaar, terwjlhettevensonmogeljk was, geplu tste letters kon vastgehouden w orden.

een stroom van voldoende sterkte naar het Het bezwaar, dat men op verren afstand
nu ste station te zenden.
geene genoegzame M ntrekkingskrRht kan
Een nieuA; tjdperk opende zich voor de bezorgen aan den electromv eet,werd doer
eleetro-magnetisehe telegraphie in 1820,toen Wheatnt
one uit den weç geruimd,eensdeels
Oernted ontdekte, dat eene makneetnu ld,in door het aanàl dru dwlndingen te vermeerde nabjheid van den geleidingsdraad van de deren,anderdeels door het invneren van het
kolom van Volta geplaatst,rests of links beginsel van overdra,qt, hetwelk du rin beafweek naar gelang van de rigtlng van den staat, dat de stroom, Van e:n verwjderd
galvanischen stroom.1: deze naald door tal- station komende, niet regtstreeks werkt op
rjkedrudwindingen omgeven (multiplicator), den Beintoestel, maar enkel dient om eene
dan doet reeds een zeer zwakke stroom dit bj dezen geplaatate locmlbatterj daarop te

verschjnsel ontstaanj en bierin lag duseen doen werken.Dezetoestel,overdrager(relaiB)
geschikt middel,om op verren afstand seinen genoemd,mukthetmogeljk,meteenemate geven.Op dien grondslag ontstond in 1820
de toestel van Ampère en RitoM6 met 30
nM lden en 60 draden, en in 1829 die van

tige strnomgterkte nver een afstand van 1*
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de beweging van het anker overgebragt op
een hefboom ,die doormiddelvaneenescherpe
stu f op een door een uurw erk bewogen papierstrook punten en stippen maakt,welke de

geogr.mjlen verderzondertusschensàtionB
met volkomene zekerheid te telegrqphéren.
Ikaner met 24 naalden rn 48 draden,doch In den schrjf- of drukteleruf, ln 1836
doo
r M orse in Amerika uitgevonden, worit
kwameù wegens de aanzlenljke kosten niet
het prytiseh denkbeeld,slechtstweedraden
te bezlgen en de letterB door het cembinéren
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lee rB M nduiden. ln dit gchriA wordt l uit- œntlenz.,- + -*ogrp, van ze-,ll
ge rukt door .- , b door - ..., e door en van BonezL, - en den p# e>içvf
.- .
, d door- ...
,edoor.,f door..- . van Ca&6llL, welke een getreuw fRBimile *
zorgt van een handBchri: of van eene teekening.In den M nvang bezigde men twee d>
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de batt
elj terug te Voerenj doch in 1838
deed 8tanâdlde belangrjke nntdekking,Vt

men den tweeden d> d missen kan,deordsen
de grond zelf een beste geleider iB; thanB

p
laatstmen de kopgren platen Mn 4e beide
uiteinden der gelelding in den bndem. De

Fig.1.

electrochemisehe telerafen,wurtee de 4r4kenz. De toestelvan M -ne,door Europégche telegrjaf van œ ntl en de pantelegrM f v:n
lgenBchap
werktuigkundigen Mnmerkeljk verbeterd,is Ca8ell% behooren, beruaten op de e'
oek thans n0g bj de meeste Beindraden in Van den galvaniBehen Btroom , geheikundige
verbindingen te entleden. Leidt men 4en

stroom door papilr, doortrokken van eene
zelfBtandighdd, 41e bj hare ontleding eene
gekleurde Btofafscheidt, dan verkrjgtmen
bj elke afsluiting van den strnom gekleurde
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gebruik.Voort:heeftmenk wkletterteu.qrp ,

/

% : ?
Fig.4.
en dat een

Fig.5.

donkerblu uw Bcbe
opleved , bestu t uit 100 deelen NFater 150
deelen Balpeterzuur ammoniak en 5 deelen
geelbloedloogzout.

verzadi#

Om te telegraphéren,heeft men behrX

Mn een geleidd- d,die de gàtienB verbmit,

de I#>, - aan een werktuig,geBchikt om
den eledriBehen Btronp te laten dooo n of
afte breken)de! - -6- ,- en Mn œn
toegtel,wunn sejnen van elders worden epgevangen, den a-n-ontvangr. Men heeR b@-

ve
l
jn- en onderaardBche,alBmlde onderzreche
nen. De eerste bese n u1tgegalvamBqerd

(van e<Ae.
:,Jo% enz.),die hettelegmm in jzerdraad,doorpalen gedN en,donrjzqNn
gewonen letterdruk levéren,- eleetrocl
- oeu haken onder porseleinen koppen (;g. 1)
f:l rem uitgevonden door Dan (1838)en loopende ofin open ringen (;g.Q)hgngeaie,
2l1 (1847) en verbeterddoorR* - ,#e - j terwjl zj hier en d=r op katrolleh (;g.:)
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ge:Tenden zd71Qm er Ge noeiçe spanning n weer.Bj elke schnmmeling raakt de veer
M n tegeven.Deonde- rdscheljnen worden l eenmaal de gtiftp en eenmulp'. De stift
g
ewxnljk geïsoleerd door getah-pertsa of p is verbonden metden ontvanger 2 van het
har: en besfnxn doorgaans u1t koperdraden, stat
ion, en p' is in gemeensehap met0 en
eerst cmgeven dccr eenelaag getah-pertsja, met de positleve p00ldçr batterj.Staatde
vervolgens donr eene laag geteerd touw en kruk 0q + , dan zjn p'en 1
' nietmetelkander ln gemeenschap en de Btroom is niet

eindeljk dqoreen jzeren kabel(fg.4 en 5).
Op het seingevend station bevindt zich de
negatieve pool;erbatterj in een diepen waterput, doch de positieve electridteit komt
in de ljn, welke zj doorloopt, om op het

gesloten,komt zj op A ,dan Btoot1'tegen
p' en de stroom gaatvan lnaar E ofF en
vandaar in de ljn L of L'.Dru itmen de

kruk verder, dan gaat de strnom door als
andere station in den grond af te dalen en zj staat boven deonevenecjfer:ofletterB,
dnorden bndem t0t het station van afzending en hj gaat niet door boveneven cjfers,en
terug te keeren.
het geheele getal sluitingen en afbrekingen

Onder dewjzertelegraphen verdientinzon- is geljk aan den rang van den letter.Bûven

derheid die van Wreglef vermelding.De sein- de bedoelde letter laat men de kruk eenige
d
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gever(;g.6)bestMtuiteeneplank meteene
vastewjzerpM tmetlettersen cjfersop den
in 26 deelen verdellden rand.Op dezen ziet
men in elkeafdeellng eene kleine insnjding.
Eene kruk kan metde han; om het middelpuntgedraaid worden,en een stiftleaan de
pnderzjde kan men daarbj naar willekeur
in eene der insnjdingen plutsen.Aan deze
kruk is eenekoperenschjfbevestigd,waarvan men een gedeelte onder de wjzerplaat
Mnschouwt.Op die schjfbevindtzich eene
gegolfde sponning met 13 stompe tanden,
dooreenegestippeldeljnaangçduid.Eindeljk

d
uj
tend;e,hoemfbo04
om hleol
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oogenblikken rustenj om er de aandachtop
te vestigen.
De stroomenj door den seingever naar het
andere station gezonden, komen er in den

sein-ontvanger (fg. ljdoor een electromagnéet EE.Z00v=k zj erdoorgaan,trekken
zj het anker A aan,dat bj de afbreking

van den stroom door eene veer wor4tteruggehaald. Z00 volbrengt dit anker een % ntal schommelingen,geljk aan den rang van
de letter, die de seingever heeft aangeduid.
In. ;g. 8 is A het anker;het schompelt om
rp' en doet een hefboom heen en wea
er gM n

tuBsehen de tw ee sehroeven rr'. Het etiftl-e X

brengt de schommelingen over op eene asaa'
sponning en is daardoor gedwongen alhare en deze de hare op eene verticale stiftp,die
bogten te volgen. Draait men dus de kruk zich plaatsttusschen detanden van Q raderen
F eenmM lron;ydan gaat ldertienmu lheen met echappement, welke men er boven ziet.

539

TELEGRAAF.

dien met P in verbinding kan brengen doer

E1k van deze raderen heeft 13 tanden,met
die van het andere rad afwisselend geplaatst,
zoodat 1 en 3 t0t hetachterste en 2 t0thet
voorste rad behooren. In de fguur staat de
stift p naar achteren en houdt den tand 1
tegen, eene volgende schommeling brengt
h%r nM r voren en dan stoot zj tegen 2,

op A tedrukken.De ljn heeftgemeengthap
met L,de ontvanger met2 en de batterj

van het station met 8.W ordt er nu van het
andere station geseind,dan gM n de stroomen
van L door P'naarden sein-ontvanger;drukt
men den hefboom op P, dan gaat du ren-

tegendestroom vande batterj van f n%rL,

terwjleene derde schommeling haar3 doet
tegenhouden. Bj elke beweging maakt dan
deasvan hetrad l/g6steomwentelingevenals
dekruk op hetseingevendstation.Eenwjzer,
met de as verbonden en zich bewegend over
eene plnlt,volkomen geljk aan dievan den

zoolang de hefboom op P bljft ruBtgn eny

indien de sleutel op de andere plaats ln rqst

is,gaat hj 0ok doorden sein-ontvangeral-

daar. Door korter of langer op den knop A
te drukken,worden punten ofstrepen voprtseingever, volgt dus in alles de bewegingen gebragt. Het voprnM mste deel van den pntvan dezen.In qg.9 zietmen hetuitwendige vanger (;g. 12)iseen hefboom LC O2jdi
e
van den sein.ontvanger.
in beweglng kan gebragt worden donr Gen
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Men waarschuwt bj hettelegraphéren den eledro-magneet A ;de arm 02 wordt M ngeambtenaarbj hetvolgend stationdoormiddel trokken als de stroom doorgu tjen door de
van den wekker. Die van ;g.10 bestaat uit veerBO i
n zjn vorigen sàndjebre bjhet
een electro-magneet,waarin destroom bj E afbreken vanden stroom,terwjldeschreeven
binnentreedt, voorts door B naar hetanker
A loopt en vanhiernaar eene veer A,welke
in verband staat met den grond.Zoodra de
stroem doorgaat,wordt hetankeraangetrokken en de hamer M slaatop deklok T,hetgeen door afbreking en vernieuwde doorlating
van den stroom herhu ld wordt.Alsdan brengt

VV dienen terbeperking der schommelingen.
De armen OB en Q'L volgen allebewegingea
van den seingever.Boven hetuiteinde L be-

v
indt zich een papiqren strnok in den vop
van een lintRDPP ,om eene r0l2 gem k-

keld.Deze strook wordtgeregeld afgewendea
tusschen 2 cylinders a en b9 die door de telegraphistdoor een commutator(stroom- raderwerk worden omgedraaid.G% tdeBtreem

verwisselu r)de1jn in gemeensehap metden di
oor,dan wordtL gedruk!tegender@l#,
sein-ontvanger.00k kan hj de ljn metdie e met vetten inktbedekt18;dezeN ld- #t
n= r een volgend station verbinden,zoodatde op het papier een korter oflanger streep afj
depêche regtstreeks derwaarts wordt overge- naar gelang van den duur der M umking.

In Duitschland heeft men in denJnngs%n
punt D kan draajen en steedsdooreen veer ondera- dnche telegru fjnen. Durtoe bezigt
tegen den knopP'wordtgedrukt,terwdlmen men gewoonljk koperdrMd wegen:zjn %nbragt.DeseingeverofslentelranA/rd:(;g.11)

is een geleidende hefboom ADB ,die om het tjd veel werk gemaakt van hetleggen van
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Pe
keljkKeleiiendveY ogen.D%rmenvoorts van het reuOchtige stroomvu duig sGreat
e r
m Knge einden kopfMru d maar alte vaak Eastern''.ThanBzjn reed:6 kabel:tuesehen
bNoze of weeke p% tsen Mntrel,vereenigt Europa en Amprika gelegd.
men vel&l 3 tot 1 draden tot eene o eng
De telegraphlei:,evenal:depoBterj,inden
en onderxheidene dnorkaoetsoek omgevene regel eene aangelegenheid van den Sixlt, en
strepgen t0t een kabel,die door middelvan slecht:in Engeland had men t0t vnnrweinige
verzinkt jzerdrud versterkt wordt.De on- Jaren telegraaf-inrigtingen al: eigendam van
de- rdsGekabelder1jnBerljn-Hallebestaat particulieren,4ieechter Bedert 1870 dnnr de
uit 7 geïsoleerde koperen 8trengen, elk be- Regéring zjn aangekncht.Thana heeft men
slv nde uit 7 draden. De Btrengen zjn 0m- - bebalve enkele in Nederland - alleen in
gevendooreendubbelgetah-pertsla-bekleedsel Amerika particuliere mutschappjen op dit
en 2 lagen Cbattertnn-compound,eenmengsel gebied. Voor hettelegraphiBch verkeer dienvan geàN-pert#a, houtteeren hars,terwjl den in 1876 in Duitschland 6388 bqreaux met
dekabelemgeven i:door16 verzinktejzer- eengezamenljkedrudlengte#an 181253Ned.
draden meteenedoorgnedevan 5 Ned.streep. mjl,- in Oostenrjk 2329bureauxmeteene
Men heeftdeze lj*n voortgezet overCassel, drudlengtevan 86439Ned.mjl,- inFrank-

FmnkfortMn de Main9Straatsburg,Metz en
Coblenz n%r Mainz. Voorts werd er eene
onde- rdsche ljn gelegd van Berljn over
'Keulen nM r Cnblenz,eene 1jn van Berljn
nMr Hamburg met zjtakken,eene 1jn van
Berljn n%r Dresden en 3 oosteljke ljnen,
nameljk van Berljn over DantzignaarKöniggberg,van Berljn over Posen naarThnrn
en eene n%r Breslau.Die ljnen hebben te
zamen qngeveer 34 millioen mark gekost.De
kabel ligt doorgu ns 1 Ned. el onder den

beganen grond en men volgt bj den aanleg

doergM n: de rigting der groote wegen. De

eerBl O* >e#càe 1j'n werd in 1849 gelegd

G
qnr Walk- in Engeland,en in 1850volgde
4le van Dovernaar Calai:,en tegen heteinde

rjk 4406 bureaux meteene draadlengte van
145300 Ned.mjl,- inEngeland5375bureaux
met eene draadlengte van 182352 Ne4.mjl,
enz. In ons Vaderlan; bevonden zich op den

lstenJanuarj1818voor346bureaux telerMfdraden ter lengte van 12882 Ned.mjl.In
1876 werd over t
le geheele àarde door 370*

bureaux met eene drMdlengtg van 1650**

Ned.mjleen aantalvan105mlllinentelegrammen bezorgd.
De onderzeesche kabels zjn in den regel
in handen van maatschappjen.Totde merkwaardigatr van dezebehooren:de Sutmarine
TelegraphlgCompany te Londen,in 1851gesticht en ln het bezit van 5 kabelg tusBchen
Engeland en Frankrjk,Q tusschen Engeland

van 1876 ha; men reedg een netvan 569 on- en België,2 tussehen Engeland en Nederlan;
Gerzeegche kabelB ter lengte van ongeveer en 1 tusschen Engeland en Duitschland,- de

64000 zeemjlen.Deeersteverbindingtusschen Vereenigde Duitsche Telegru fmMtBchappj:
de Oude en Nieuwe W ereld door den Atlan- gevestigd te Berljn en gestichtin 1871;z:
tiBchen Oet- n heen (tuBschen Valentia in beziteen kabelvan GreetBielbjEmden over

Ierlxn; enHeyrtsCnntentiàNew Foundland) Borkum nM r Lowestoft,- de Dired Spanish
wérd na eemge vruchtelnoze pogingen den Telegraphic Company te Londen, met een
QrqtenJqlj 1866td Btan;gebragtdoormiidel kabel van Lizar; Point(Engeland)n% rL%
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s4t

de Direct United Shtes Cable Companyy
Amna:(W Bilbao)enLasArena:Santander;
ala ede van Byrcelena naar Margeille,- de eene mededingeter van Ge vonrgR n4e,- 4e
Medi/> nez
anMxtrnsionTelegrapbicCompany, Brasilian gubmarine Cempany te LonGen,
te Lenden gevestlgd,met 4e ljnen van La met een kabel van LiBBabpn ever Mu eira
Valette (Malta) naar Algagrande op Sicilië, en 8t.liincent naar Fernambuco - - 4e In-

n% r Pozallo op Sicilië en van Otranto nM r ternational Ocean Telegraphic Cempany te
Corfu,- de Black 8ea Telegraphic Company New-York, met Q ljnen van Flond
'a naar
te Londen,met4eljn van Odessa naarCon- het eiland Cuba, - de W est-lndia an4
stantinopel, - de
Panama Company,
Indo-Europésche
gevestig4 teLon4en
A
Teleg- f-mu tmet 9 vemchillende
schappjte Londen,
kabel: ter verbinmet een kabelvan
ding der z.
ntillen
Ked8j(Krim) naar
onderling en met
-Q
5
Taman(œngedeelte
Cent- l-Amedka,
1%1$'+: 2
vande ljnvanLnn4e Central-Ame#
*
*
$
4
.
*
œ
.
4en ever Teheran
ricanCnmpany,met
Q
ç.
*
e
n%r CalcnetK),een kabel van De*
%< 1
+-mm
de Stnre Nordiske
- s
I -.
merary (Briâcb
m
@
n
<
.
Teleg> f-mu t.
GuyanaloverCayen*,,
>
'
s
p
schappj, geveBtigd
ne n% r Para (Br:plz#/
o * Gox+
te Kppenbu en in
h>
zilië), - de W eso/
z
j
j
s
k
R
- 1868.metoDeenBcha uj
tcrn an4 Bmsilian
Engelsche, eene
w .- -*
Companp met9kaDeenseh-Franschej
bels ter verbinding
eene Deenach-Nnor- zuer
van Braziliunsche
'
AveegBehe, eene
&
* met Argent
jnsebe
*
NoorweegBeh-schot.-.-kustplu tsenj- en
sche! Q Z&veedachde W est Coaet of
.==--==---=u-u.--.-=..-.=..--.u -.- .=.Lzu-ss-= RqsBlKhe en Q
America TelegraFi
g
.
9
.
DeenBth-zwezdsehe
'hic Companyjmet
1
.
ljnen; voortB met
6
kabel:u ndewesteenkabelvan Hcngkust van Amerika.
kong ever Amoy en
De gezamenljke

Shanqai n%r Nangankl (Japan) en
vanhier n% r W ladiwostok (in Sibe-

.

-

gésehe ljnen ,eene
ljn van Gibraltr
naar Malà j eene

van Bone (Al#rië)
nu r Malta, e van
MarBeillen%rBone,
eene van Otranto
n% r Zante,eennet
van Q1 kabel:in de
Grieksch-'
rurkKhe
wateren, 3 Egrpti-

K

-

rië)9 - de Eastern
Telepaphic Company te LtnGen,met
Q Engelgch-spM nsehe,tevens Portu-

lenlederonderzeesehetele- Gjnen,

::------,rj
:y.(

-

>

.

N

N

G

/

toebeheoren; %n
getale van 149 aan
particuliere mu t-

schappjenjbedroeg
in 1877 eene lengte
van nietminderdan

5954: zeemjlen.
Daarenboven zjner
nog onGerscheidene,
doch meeaàl van
geringe lengte, die
vanStM tBwegeworden M ngelegd; in

laatstgemeld J% r

was het aanklvan
deze 420!meteene

gezamenljke lengte
van 4442 zeemjlen.
lnhetWzendervermelden wjdeInGoFig.I0.
kabels van Sqéz
EuropéKhe Teleover Aden nM r
xuppj,
Bombay.- de Eastern Extension Australasia besfM nde uit onderzeesehegxenfmut
overlan&che
and China Telegraphic Company te Londen, ljnen,gedeelteljk in hetbezitvanmuœ hapmet de ljnen van Madrasn%rPenang,van Z
en en gedeelteljkinhqnden van4en Stut.
m ngoon n% rPenang,vanPenangnaarSinga- pj
j bevordertnagenoeg ultsluitend hetverker
seh-EqropéKhe ljnen en eindeljk 2

perejvan eino pnre over Saigon naar Honq- tusschendeverschillende werelddeelen enwer;
kong,van SingaporenM r Batavia,vanBatavla ill 1868 gegticht door de Nrma's
n% r Pert Darwin (Australië)? Melbourne H alnke en &- el: Brotârs. Het gedeel/ ,
(AuBtralië)jL0w Head (Tasmama)en Nieuw- dat O or Rusland en Perzië loopt,w% tegen
Zeelan;j - de Angln-American Companyj het einde van 1869 in gereedhei4. Tet M p
gevestigd te Londen,met5Atlantischekabeh , de genzen van Ruslan; muktzj gebe k
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van Ge O er llnnr gehuurde kabelvan Londen Hongaarsche Acadpmie van W etenschappen,

nnr Emden,7(4ie van A xfe) en van een
tweetal Duitsche ljnen.Aan de grenzen,bj
Alen ndrnwo,is hetu nvangspuntdereigene,
qitQ(in 4en Caucasusuit3)dradenbestunde
A
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Fig.11.

1jn der Maatschappj.Zj looptt0tTeheran,
waar zj zich Mnsluit Mn de ljnen derIndische regéring en aan die der Persian Gulf
Cnmpany.Men bezigtdaarbj dedoorSiemens

waarvan hj vele Jaren president was. Behalve een aantal verhandelingen schreefhj:
jdperk der Hunyadi in Hongarje
pHet t
(1852- 1855,5 dln)''.Hj overleed den 16Gen
Februarj 1855.
Y adolann, graaf Teleki, een Hongaarsch
patrioten tevenseen verdiensteljk schrjver,
geboren te Pesth den 4den Februarj 1811.
Hj studeerde in de regten en stu tsweten-

schappen,werd in 1839 lid van den Landdag
in Siebenbiirgen,nam in 1843 zitting aan de
tafel der Magnaten van den Hongaarsehen

Rjksdag en plaatste er zich aan het hoofd
der oppositie. In 1848 werd hj door het
Hongaarsche ministérie afgevu rdigd naar
Parjs,om aldaardebelangen van Hongarje
te behartigen, en daar hj na het dempen
van den Hongaarschen opstand in n%m van
Hongarje tegen de maatregelen van Oostenrjk protesteerde,werd hj bj verstek veroor-

vervu rdlgde toestellen met dubbelen stroom deeld en in beeldtenis opgehangen. Na dien
v:n M- &6. De berigten van Londen naar tjd woonde hj bj afwisseling te Parjs en

Fig.l2.

Teheran (750 geogr.mjl)worden in weinige
minuten overgeseind,en bj eenregtstrceksch
verkeernygenoegoogenblikkeljk.
Telekz.Onderdezen naam vermeldenwj:
Jonpk,g> f Teleki,een Hongaarschstaats-

man en geschiedschrjver. Hj was de telg
van een Mnzienljk geslachtuitSiebenbiirgen,
werd geboren te Pesth den 24sten October
1790,studeerde te Göttingen, reisde in het
westen van Europa w erd in 1818 secretaris
van den stadhouder van Hongarje en bekleeide van 1842 t:t 1848 de betrekking van

te Genève en was na hetuitbarsten van den
Italiaanschen Oorlog van 1859 werkzaam te

Turjn ten behoevevan de nationale partjin
Hongarje. In December 1860 werd hj tb
Dresden in hechtenis genomen en âan de
Oostenrjksche regéring uitgeleverdj maax te
W eenen op vrje voeten gesteld. In April
1871 zag hj zich gekozen t0t 1id van den
Hongaarschen Rjksdag, voegde zich bj de
linker zjde,maar werd doorden gtrjd tusschen zjne Btaatskundige rigting en debelofte,bj het herkrjgen zjner vrjheid af-

geuverneur van Siebenbiirgen. Hj maakte geleqd, zoozeer in het naauw gebrl t,dat
zieh zeerverdiosteljk doordestichting der hj zlch den 8stenMei1861tePesth ultwam

TZLEKI - TELESUOOP.
hoop door een pistoolschot om het leven
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dus 00k een er door heen loopende galvani-

bragt.Hj sehreefhettreurspel:pDegunste- sche stroom) door detrillingenvan hetvlies
ling''
, - voorts onderscheidene vlugschriften
en dagblad-artikels en waB eerelid der Hongaargche Académie.
Telém achus,volgens de Grieksche sage

de znon van Od%88-& (Ulysses)en van Pe-'I&e
', was n0g een kind,toen zjn vader
ten gtrjde trok nMr Trole.Op volwassen
leeftj; entving hj van Atkene(Minerva)den
M d,bj Nest- in Pylusen bj Menelausin
Spart berigten in te winnen omtrent zjn
vader.Bj Meneo- vernam hj)datzjn vader n0g in leven was.Bj zjn terqgkeerop
het eilan; Ithaca vond hj bj den zwjnenhneder?.> x#zjn vader,d00r Atkene als
beGelMr vermomd. Odu neu maakte zich aan
hem bekendjen Tellmaehus stond dezen ter
Zg
**de bj hetuitden weg ruimenderVorsten,
die nM r de hand van Penélopl dongen.De
lntgevallen van Tellmaohu zjn behandeld
door Fénevn in den beroezaden roman:plues
aventures 4e Télémaque''.
Teleologie, van het Grieksche Nvoord
miknq (40el),is deleerder eindbedoelingen,
ofdie beschouwingder dingen,volgensw elke

alle verschjnselen en gebeurtenissen in de
natuur en in het maatschappeljk leven in
verband moeten gebragt worden met vooraf
bepMlde bedoelingen.In den nieuweren tjd
echter,bj eene degeljkebehandeling derwe-

beurtelings afgebroken en hersteldjnaar den
aar; van het geluid,en die trillingen worden
door middel van een geleidingBdrœ overge-

bragt naar een dergeljk geluidgevend vlies
op een vere derd sàtinn. Eenvoudiger en

ve
elvûlkomenerisdetelqhoonvandenSchot
Aleœander GrcM a Bell,mtgevonden in 1876.
Bj dezen kan degalvanische batterj gemist
worden.Zjn toestelis op de beideBttieng
eenkrachtigehoeëzermaqneet,wierverlengde
week jzeren polen voorzlen zjn van spirMldraden. Vöör de polen bevindt zich eene
dunne plut van week jzer,welke dnorde

geluidgolven in beweging wordtgebN t.De
veranderingen, doorde bewegingen der plu t
in den magnetischen toestnd van het hoef-

jzerveroorzaakt,wekkenin despiru ldraden

indudiestroomen, die zich langs Beindraden

naar het verwjderd station voortplanten,
waar zj in deplaatvan den overeenkomstigen toesteldergeljke geluidgolven doen ontstaan, welke versterkt en alzoo hoarbaar
gemaakt worden. Daar deze telephnon geene

galvanisehe batterj en o:k geen geoefend
ambtenaar vereischt,kan hj gewigtlge diensten bewjzen voorhetonderling verkeervan

particulieren.
/
Pogingen 0Dl het gesprnkene Wnord n0k
doordentelephoontedoenopschrjven,bragten
tenschappen, heeft men alle teleologie, al Edoon te New-York t0t de uitvinding van
het zoeken naar bepaalde doeleinden, a1s den pkono
graaf (klankschrjver).Hj plaatste

envruchtbur,Ja als belemmerend voor den op hetklankgatvan den teleyhoon eene mevonruitgang der wetenschap over boord ge- tal
en jtiftjdie zich metdetrlllendeqlutop
worpen. Reeds Spinoga, Baeo en Kant ver- en nee-r beweegten deed onder de Btlft eene
wierpen haar. Toch heeftmen in den laatsten r0l eene omwentelende en tevens verschuitjd op grondslagen, reeds door Arist6teles vende beweging volbrengen, zoodat die stifl
Mngewezen,de teleologie weder opdenvoor- daarop al de klanktrillingen in de gedu nte

gq
ond willen schuiven,doch men heefthet eener sehroeojn afteekende.Laatmen voorts
nlet verder kunnen brengen dan t0thet aan- deindrukken dier1jn werken op een stifoe,
tonnen van bedoelingen,waarbj debewust- dateene plM tin beweging brengt,dan worheid ontbrak,zoodatergeenesprakekan zjn den bj het geregeld omdraajen der r01de
van vooraf bepu lde doeleinden.De onbew uste trillingen der eerste plaat en alzoo de oorbedoeling of liever het onbewuste streven
ziet men reeds in hetinstinkt en is derhalve

spronkeljke geluiden wederom te voorschjn

geroepen? welke men door versterking ver-

voor gommige positieve wetenschappen,bjv. staanbaar maakt.Men heeft derhalve op zulk
voor de physiologie,nietvan belang ontbloot. eene ro1 den indruk der oorspronkeljke

Velen passen de leer der eindbedoelingen toe klanken,welke men gedurig kan herhalen.
Telephus is in de Griekschefabelleer een
ep degeschiedenis,dooraan dezehunne eigene
onderBtellingen omtrent het einddoel van de Arcadiërj een zoon van Hlraclh (Hérculés)
ontwikkeling der menschheid toe te dichten; en van Auge.Hj werd doorzjnemoederte
zj koesteren dergeljke onderstellingen om- vondeling gelegd, maar door eene hinde getrent deverBchjnselen op hetgebied derna- zoogd en door koning Corytlt%n opgevoed.

tuur, znnder evenwel daarvoor bewjzen te Later vond hj zjne moeder bj Tent* an,
koning van Mysië, en werd de schoonzoon
kunnen bjbrengen.
Telephoon,woordeljk vlr-klank,is de en opvolger van dien Vorst. Toen op den
naam van een toestel tot het voortplanten togt naarTroje de Hellenen een invaldeden
van geluiden doormiddelvaneengalvanischen
stroom.De eerste telephoon werd geleverd in
1860 dnor28Jte Frankfurt.Detoestelbestaat
uit een vlies, over eene ronde opening gespannen en in het midden voorzien van eene
platinastift, die in aanraking is met eene
klemschroef, wanneer het vlies zich in rust
bevindt. Komt dit laatste in beweging dopr
gelui
4golven, dan wordt de verbinding tus-

in Mysië,werd Telephu overwonnen en door
Aeltilo.
ngewond.Daar hetorakelverkondigde,
dat alleen degene, die hem gewond hadj

genezing bezorgen k0n,begaf hj zich n% r
Aelillen, en deze genas de w onde m et roest

van zjne speer, waarop Telepk- aan de
Grieken den weg wees t0t verovering van

Troje.
Telescoop (De), 00k wel katmtron>

schen die phtinastift en de klemschroef(en tl
erdkiàer en veelalnA geltelencow genoem;,

TELE8COOP- TELESIUS.

11 een aBtranomisch werktuig tntwu rneming St. Gnbain in 4e werkplu ts van 8ecd#:q hemelligchamenenvan verschjnBelenM n eene volkemen bnlle gedu nte hadden verkre-

ket uiteangel.Hj beslMt hoofdzakeljk uit gen, wiBt Foca%lt ze eigenhandig znedanig
ebne bqla, wu rin zich een Bpiegel bevindt, tepoljs/n,dathunneqedaant
eovereenkwam

*elkehetbeeld van hetverwjderd vnorwerp metdieeener omwentellngBparabnlnïde,waarWrugkutst,wMrna men datbeeld400rmid- dnnr de fput der Bphaerigche aberratie ver4:l van vergrootglazen wu rneemt.Hetdenk- holpen werd.DaaropwerddegepoljBteBpiegel
* ld,om z<k een werktuig zamentestellen, volgenB de methode van S ebi.qverzilverd.De
igketeeatgeQpxr4 doorM -nenne in Frank- beelden! door zulke spiegels geleverdjzjn
ëk4wurna heteerste nntwerp t0teen tele- zeer zuweren kunnen eene aanzienljke vergcnopin 1663geleverdwerddoorJames& :#@ry sterking van hetnculair verdragenjznodatde
% Lon4en, terwjlNewtonin 1668 zulk een inBtrumenten van Fo%e- lt veelgeringere afibgtrument vervM rdigde.De spiegeltelescopen metingen hebben dan andere van geljk vervenden echlr eerst veel later algemeenen mogen.Zjne teleseopen zjn venrtBvervu rkjvalj omdat het sljpen van gnede spiegel: digd in den trant van die van Newton.Het
yete moejeljkheden oplevert.Detelescoap nculair iBeen achromatisehe microscnop,mu e

#:n Newton besfM t uit eene buis, op wier de tweede Bpiegel vervangen door een regtb:dem zich een holle spiegelbevindt,die het hoekig prisma,op welksgrootste oppervlakte
beeld terugkaatst n% r een tweeden spiegel, eene vol
komene terugkaatBing ylaat: grjpt.
n%r de zjdederepening van debuiaonder Bj den teleBecnp is vonrtB delnrigting van
een hoek van 45O geplutBt, zoodat deze den standM rd of het enderstel van belang#
lkatste het beeld terugku tst nM r 4en wand waarop hj rust.Voor gewone waarneminqen
Van de buis, in welke ter behoorl
jke vergenoegt men zichmeteendrieppotig Bhtlef,
plu ts eene opening is gemaakt voor het voorzien van eenenoot,waarophetinBtrument
e
tulair.In deq telest
mop van Gregory bevindt AiordtvastgeBchroefd,zoodatmen het in alle
zlch in het mldden van dea hollen spiegelnp rigtingen bewegen kan. Dit is echter vner
4en bodem der bqis eene ronde opening vnor zeer naanwkeurige waarnemingen niet vnlhet oculai',en met dit laatste aansehouwtde doende,zondatmendaarbjeentoestelbezigt,
wu rnemer hetbeeld,hetwelk dooreen twee- dien men doormiddelvanmicrometerBchrpevep
den,kleineren hallen spiegel,evenwjdig Mn zeer zacht in verticale en hnrizontale rigting

den eerstenjonderzjn beleikwerdtgebragt. bewegen kan. O0k plutst men 4en kjker
evenwjdig Mn deasderAarde en doethem
door middel van een uurwerk regelmatig in
een etmaal omdrMjen,zoodathj steedgge-

De telesceep van C-negra%n onderacheidtzieh
van den vnnrgunden alleen du rdoor,datde
kleine holle BpiegelVervangen is door een
bollen spiegel, en ill den telescoop van
Serne*l heeR de groote holle spiegel een

Khuinschen sànd,zoodathjhetbeeld tenlg-

kM tBtnaarden ran; van de opening derbuiB9
alwu r dan ook het oculair ter waarneming
isu ngebre ,zoodat de 'iaarnenzer den rug
keert n% r het hemel
ligchajm? dat hj begeheuwen wil.Deor de uitvlndlng derachro-

mltische veaekjkers zjn de kleine spiegel*lescopep, bepul4eljk die van Gregcy en
Cannegra%nj nagenoeg Verdrongen daar zj
lMtig zjn in hetgebruik en de spiegele ligt

hunnen qlansverl
iezen.De grootsteRhroma-

tiKhe oblectieven,Felke men tnt nu toevervR rdigd heqft, bezitten eene middelljn van

:0 Ned.duim, terwjl de Bpiegel van den
grooten telesenop (1Q1/: Ned. el lang) van

Kcnc>l er eene ha4 van 1,3 Ned.e1.A ue
vervu rdigdevervelgenseenteleKoopterlengte

van 161/, NH. el met eene middelljn van
ne enoeg Q Ned.el,- en Lanelplu tste in
Sanv eldpark W Liverpeolen laterop Malt
en Newteniu nKhen telegcoop meteenhollen
spiegel, 4ie eene middelljn bezit van 1,33

NeG.elen œn bmndpuntnfstan; van 12 Ned.
e1. Eene e tere tnekomst i: voor de spiegel*l
TM'e
ggopen geopen; doer de uitvinding van
/w ,nm gla: met eene zeer dunne en voor

zuivere polj*stmg
' vatbare zilverlaag tebeGekken, welke de lichltralen veel volkomener

t
erlgkptgtMn Gevroegergebezigdespiegels.
Stnnhnl en F- a%lt hebben metgewengcht

geGvde-lg
N
veu hd
zeegupillœe
vind
ng
gede
brufik
gie
tG
ee
ll
l:i
uit
abr
emuk
k vat
n.

bljft op hetzelfde punt deg hemelg.De
begte onderstellen zjn die,welkednorFra%nhofer werden vervMrdigd.Dedeugdeljkheid
van een kjkerisnietgelegen in de vergreptientg,bm%r
h
ead
rreskckr
n
n
eeld.in
Mednes
keahnerphta
rer
opomt
ve
hll
lev
na
de
wjzen beproeven.vooraldoorhetwaarnemen
van zwarteljnen op een witten achtergrpnd.
De sterrekundige echter vergewiBt zich van

de deugd van een kjker doortezienjmet
welke duideljkheid bepaalde dubbelBterren,
nevelvlekken enz. zich door hetinstrument
aan zja oog vertoonen. De vergrnoting,
we
lkemen bj een telescoo? aanbrengt,heeft
hare grenzen; zelden toch ls in onze streken
dedampkringzuiveren kalm qenoeg om eene
meer dan gO -voudige vergrootlng te bezigen.
Zievoort! onder Verrekqkc.
Teleslus (BernhardinuB), een wjBgeerig
Btelselbouwer,geboren in 1508 te Côgenza in
het koningrjk Napelsen overleden in 1588,
wa: de telg van een aanzienljk geslRhten
ontving zjne eerste opleidinq te Milun van
zt
.n oom Anton, T& n%n
' ,d1e laterdeleernzeester werd van Plilipp- ,4en kroenprin:
van Spanle. Teles*a studeerde vervolgen:te
Padua en kwam reed: vrpeg in verzet tegen
dewjsbegeertevanA6ntbtelen.TeRomeverwierf hj de gunstvan paus Pa%*nJF,die
hem tot u rtBbisschop van Cosenza wilde verhelen.Hj wees eebter dat M nbod van de
hand, 0:: zich uitsluitend aan de studie te
'vjden envervMrdigdezjnberoemdgeaehrift:
l)e natura Juxtaprapria principia''wurvan
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Jn 1565 de eerBte twee en in 1586 aldeboe- wees,werd hem ,den vermaarden boogschutken,negen in getal,in hetlicht verschenen. ter, de straf opgelegd, een appel van het

Hj vertrok voortsnaarNapelsom eronderwjs
te geven in de natuurkunde, en woonde er
ten huize van Ikrdinand Ccrl#l,hertog van
F'
lcdlil, die de Académia Telesiana stichtte.
'
roenwerddenjddergeesteljkheidopgewekt,
en men plaatste zjn boek op den rindex''.

Het werd echter in 1588 en in 1590 wederom
uitgegeven,vermeerderd meteenigenagelatene

hoofd van zjn zoontjete schieten.Zoodrahj
dit gedaan h>d en de landvoagd hem vroeg,
waartoe detweedepjldiende,welkehj bj
zich had,gafTellkloekmoedig ten antwoord,
datzj bestemdwasvoorden landvoogd,bjaldien hj zjn kindqetroFen had.Toen deed
de landvoogd hem ln boejen slaan en gaf
bevel hem meteene bootnaar Kiisznachtte

geschriften.Volgenszjnstelselbestaanerdrie brengen en aldaar in den toren te werpen.
hoofdbeginselen,nameljk warmte,koudeen Op het Vierwaldltëtter-Meerechterwerd hj
(alsljdeljk beginsel)destof,waarop eerstge- metzjnegeleidersdooreen storm overvallen,
melde twee werken.Door de warmte wordt en men ontdeed den ervaren Tellvan zjne
het uitspanselmetal zjnegesternten in be- boejen,opdathj het vaartuig z0u kunnen
Aveging gebragt, en door de koude ontstaat besturen, waarvan deze gebruik mu kte 0m
de Aarde raetalhare voorwerpen.Dieren en aan den voet van den Axenberg aan wa1te
plantenzjngevoeligewezens,waarinwarmte Pl
springjn op eene rots,thans n0g de pTell's
en koudemeteenzekerzelfbewustzjnwerken, atte' geheeten!waarna hj zich over het
doch '
smenschen geestis,als onmiddelljk gebergte naar Kusznacht spoedde en in eene

van G0d afkomstig,boven datzelfbewustzjn berg-engtedenlandvoogdmeteenpjldoodde.
verheven en onsterfeljk.Het geheeleBtelsel Van zjne verdere lotgevallen wordt alleen
i
sweinig meerdaneen oypervlakkig empiris- medegedeeld, dat hjin 1315 in den slag bj
mus,vermengd metbesplegelingen,aan Par- Morqarten t0t de st
rjders behoorde,en dat
-J>i#:# ontleend. Niettemin heeft hetvurige hj ln 1354 in de Sch:chenbach omkwam
verdedigersgehad,docho0kjverigebestrjders. bj eene poginq om een kind te redden.
Telford (Thomas),eenberoemdingenieur, Men heeft ernstlge bezwaren tegen de gegeboren den 9den Augustus 1757 te Eskdale

schiedkundige waarheid van dat verhaal,

(Drunfrieshire), leerde het metselaarsbedrjf omdat men in oudere kronieken, zooals
en begaf zich in 1781 naar Edinburgh en in

die van Joltannes rtzs W interthwr en van

1782 naar Londen,waar hj zich oefende JnstLnger 1)cl Bern, geenerlei vermelding

onder de leiding.van Cltambers en Adams. vindt van Tell. De eerste mededeeling van
Hier maakte hj zich voortsbekend metden datverhaalgeschiedde door Meleldor Afuzin
aanleg van dokken en seheepstimmerwerven, onzekere trekken tegen het einde der 15de
die in 1787 onder zjneleiding werden v01- eeuw.De gedenkteekenen,welke aan de getooid.In 1793bepaaldehjzichbjhetbouwen Bchiedenis van dezen held herinneren,alsmede
van bruggen,en van de doorhem ontworpene de volksliederen,die hem verheerljken,zjn

no- en wj die over deSevern bj Montfort allen afkomstig uit veel later tjd.In Uri
en Bewdley,overde Deebj Tongueland en heeftmen geenefamilie Tdlkunnen opsporen.
die van gegoten jzer van Buildwas.Bjhet Stukken uit Altorf, Tiaarsaede raen het begraven van het Ellesmerekanaal (metmerk- staan van Tell wilde bewjzenjzjn cnecht.
waardigewaterleidingen)vondhtJgelegenheid, De sage van het schieten naar den appelis
gegoten jzeren sluisdeuren engeheelesluizen eene overoude Germaansche volkssage,welke
van gegoten jzer te maken.Nog gewigtiger men in een anderkleed ook aantreftin N oorwas de aanleg van hetCaledonia-kanaal,bet- wegen? Engeland, Ilsland en D enemarken.
welk in 1823 voor de scheepvaart geopend Zj isln Zwitserland ongetwjfeld aan de krowerd.O0k bouwde hj havens te Aberdeen niekschrjversder15deeeuw ,vermoedeljkaan
en teDundee,benevens de Catharina-dokken Saœo Grc--lfïcl:ontleend,om daarm ede de
te Londen en n0g onderscheidene kanalen. sage van Zwitserlands bevrjding van het
W jders leverde hj voor hetbuitenland het OostenrgkscheJuk te versieren.
plan voor het Göta-kanaal in Zweden, om
T0tde plaatsen,welkein verband zjngehet W enermeer in verbinding te brengen met bragt met de lotgevallen van Tell, behoort
de
reeds vermelde rTe11's Platte'' met de
de Oostzee.Hetbelangrjkste gewrocht van
TelfordisechterdekettingbrugoverdeMenai- XTell's Kapelle''. Deze kapél, met fresco's
straat bj Campor,in 1819- 1826 gebouwd versierd, verhief zich aan de AxenBtrasze,
om het eiland Anglesea methet vasteland te doch moest er bj den aanleg van den St.
Gotthardsspoorweg worden afgebroken.Eene
verbinden.Hj overleed in 1831.
Tell (W ilhelm), de nationale held der andere kapél echter is er in de nabjheid
Zwitsers,inzonderheidverheerljktdoorSehil- verrezen en zal,metnieuwe fresco's beschiller in het treurspel,dat zjn naam draagt, derd,weldragereed zjn (Jannuarj 1880).w as volgens de m ededeeling van den Zwit- Eene andere pTellskypelle'' bevindt zich te
otel rW ilhelm Te1l''en
Berschen kroniekschrjver ncFzl#i(uitde16de Biirglen naast het heeuw) een landbouwer uit Burgeln in het we1op de plaats,waarvolgensdesageweleer
canton Uri en de schoonzoon van Waltl
ter zjne woning zich verhief,- en eene der4e
F'
AyfuitUri.Toenhj op den 18denNovem- in den bergpasofde rhohlen Gasse''tusschen
ber 1307 aan den op een paal geplaatsten Arth en Kusznacht.

hoedvan4enOostenrjkschenlandvoogdGeszler Telle (Reinier) ofRegnerusFïfelll:,een
te Altorf niet de voorgeschrevene hulde be- veriiensteljk Nederlaudsch letterkunGige9geXI1I.
35
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boren te Zierikzee in 1578,beznchtDuitsch-

sDuitschlan; en Nederlan; (bj de aftredingalsrector
magnifcua, 1870)',- en onderscheidene belangrjke opstellen in letterkundigetjdschriften, zooals! sDe Federgeboorte van Nederland (rGids''91878)M,- çppMr.H.vanStralen
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Nederlanden van Guoaaedin%?welke het00r- (pNed.Spectator''!1879)'1.
gpronkeljkevernvertreften ln 1625en later Tellez (Gabrièl),o0k genaamd Tirso de
bj herhaling isuitgegeven,alsmedeeenever- AeIIJ,een beroemd Spu nschtopneeldichter,
Klinp, getlteld:,De dolinghen in de Drie- waarschjnljk gebnren omstreeks het JMr
vuldlgheyd(16Q0)'',vanhetboek,datServetu 1570, werd in 1613 1i4 van de orde der
op den brandstapel bragt, en schreef n0g: Barmhartige Broeders te Toledo en bekleedde
Nieuw Nederlandsch Caertboek enz.(1616, vervolgens in die Orde aanzienljke waardigmet23kMrtenl'',- cDerContra-remonstran- heden.In 1645werdhjpriorvanhetklooster
ten kerfstock, die nlmmermeer jzer wordt Soria,en men meent,dathj aldaarin 1648
(1617)'',- pRetentie ofte wedersteeck,ge- overleden is. Hj heeft 300 tooneelstukken
geven met de smadeljcke stift bj eenighe geschreven,doch du rvanisslechtsdekleinste
land, Italië en Frankrjk,werd redor der
Latjnscheschnolin zjneheboorteplaats,vestigde zich in 1610 te Amsterdam en overleed
aldaar in 1611.Hj leverde eene Latjnsche

ahl, eene toespraak (1862)',mst

bittere calvinisten ende calumniateurs enz. helftbewaar; gebleven.Dehiertoebehoorende
(1619)''
,- rHetschiltderverdructergemoe- onderscheiden zich door groote oorspronke-

deren (1619)',- en pTafereel,begrjpende ljkheiden verscheidenbeid vanvinding,door
korteljek hetgrootendewerckeljk verschil, stoutheid van ontwerp, door eene meesterdat er is tusschen de leere der H.Schrifture ljke karakterteekening en doûrdichterljken
ende de Gereformeerde Kercken aan deeene, gloed.VoortreFeljk zjn mooralde bljspelenj
ende der Coptra-remonstranten aan de andere van welke sommige tot nu t0e np het reperzjde.(1616)M.
toire zjn gebleven.T0tde beste behooren:
Tellegen (Bernardus Dominicus Huber- D0n Gilde lascalzas verdes'',- pLacelnsa
elsi misma''1 - pLa villana de Vallecas'',
tuB), een zeer verdiensteljk staathuishoud- d
kundige, geboren te Groningen den 26sten
Augustu: 1823,bezochtde Latjnscheschool
in zjnegeboorteplaats,zag zich in 1840 bevorderd t0tde Académische lessenjbeoefende
aan de hoogescboolte Groningen de regtsgeleerdheid onder de leiding der hoogleeraren
Nienlt%o, TAili
ydeen Star Xl-x en vervol-

N0 hay peorsordo guealque no quiere

p

0ir'', - en vMarta la pladnsa'',- voorts de
geniale klucht:yElamor medico'',- en van
de meer ernstlge stukken: rEscarmientos
para el cuerdo''. De pBurlador de Sevilla 0
el convidado de pietraM is de eerste dramatische bewerking der sage van ,D0n Juan''.

gensaan dieteUtrechi,waarhj hetonderwjs genoot van de hoogleeraren Holtzins,
Aekrsdjik,Fkeedeen Opzoomer,promoveerde
te Groningen in 1847 op eene dissertatie
XDe Jure in mare'' en vestigde zich aldaar
a1sadvocaat.In 1852 werd hj benoemd tot

Eene verzameling van zjne tooneelstukken

schâp''.Sedertdien tjd ishj metuitstekend
gevnlg inzjne betrekking werkzaam en verwierf de algemeene achting,zoodatmen hem
bj herhaling,doch telkens te vergeefs,de
candidatuur M nbood voor het lidmaatschap
;er Tweede Kamer.In 1869 werd hj 1id van
deKoninkljkeAcadémie vanW etenschappenj
en in 1877 bedankte hj vooreenberoepnaar
Leiden.In zjne geschriften bewoog hj zieh
bj voorkeurop historisch-politiek gebied.en
daal'
van vermeldenwj,behalveeenigebjdragen in de rNieuweJaarboeken voorregtsge-

onderscheidenq verhandelingen: pueber die

is in 1631- 1636 in 5 deelen te Madrid en
Tortosa in hetlichtverschenen.

Tellkam pf (Johann Ludwig), een verdiensteljk Duitsch staathuishoudkundi
ge,geboren te Bi
iekeburg den28stenJanuarj 1808,

studeerde te Göttingen,vestigde zich in 1835
aldaar a1s privaatdocent,bega; zich in 1838
na de afschaKng der Grondwetin Hannnver
naar Amerika en was er t0t 1846 hoogleeraar in de staatswetenschappenjeerstaan het
Union College en daarna aan het Columbia
over pvolkshuishoudkunde en regtsweten- College te New York, en Khreefjbehalve
secretaris van de Kamer van Koophandel,in
1856 totprocureur,onderweestevensdestaathuishoudkunde M n de landhuishoudkundige
school te Haren en aanvaardde den zosten
December 1860 het hoogleeraarsambt in de
regten te Groningen met eene redevoering

Besserungsgefangnisqe in Nord-Amerika un;

England (1844)/'. W eldra zag hj zieh van

wege de Pruissischeregéring belastmetegn

onderzoek naar den toeytand dergevangems-

sen in Engeland,Frankrjk en Noord-Ame-

rika en benoem; t0t hoogleeraar in de stuthuishoudkunde te Breslau.In 1848 behoorde
jjP
** t0t de cornlnissie voor het ontwerpen
eener grondw et in het Parlement te Frankfort,was van 1849- 1851 1id van deTweede
Kamer in Pruissen, werd in 1855 lid van
leerdheid en wetgeving''en in de popmerkin- het Huis der IleereBr
nes
alasu,
wa
hi
jqde
t0tva
dn
e
afg
evaarard
gen en mededeelingen''van mrs.Owdeman en de Universiteitte
Diepltnin, 9:Zal de herziening der Grondwet liberale :aeerderheid behoorde,nam in 1871
willekeurig of w ettig tot stand worden ge- zitting in den Duitschen ltjksdag,waarhj

bragt? (1848)'',- pDe banken van leening zich bj de nationu l-liberalen voegde, en
in Nederland(1848)'',- pDemeBt-inrigtingder overleed den 15denFebruarj 1876.Van zjne
stad Groningen (1851)'',- pBeginselen der overige talrjke sehriften noemen wj:rDer
vnlkshuishoudkun4e (1853)/', - pvrees en Norddeutsche Bun; un4 die Verfagsung des
àoop aangnxn4e hd Khnnlwezen (1862)''
,- Qeutachen RMicl (1866)'',- sDiepHndpien
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des Geld-und BankwesenB (1867)'',- Es- September1863.Hjschreef:sDeMMtgehappj
says on law reform j eommerdal policy, t0t Nut van '
tAlgemeen,eene Christeljke
instelling (1834)'',- sluevensberichtvan mr.
b
ane
ks
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,
n pselbstverwaltung und Reform derGeAlbertusDeketh(1857)'',- enonderscheidene

meinde- und Kreisordnungen in Preuszen bjdragen in tjdschriften enJaarboekles.
und Selfgovernment in England und NordTelukh-Betong, eene afdeeling op Sumâtra, beslaat de kuststreek der Lampongamerika (1872)''.
Tellurium (Te)isde naam van een en- baai en grenst in hd noorden aan Lekankelvoudig ligchaam ,hetwelk in gedegen toe- pong, in het westen aan Semangka,in het
Btand gevonden wcrdtbjValathnainSieben- zuiden aan StrMt-scenda en in het onsten
biirgen,en metmetalen en gedeelteljk met aan de Java-zee.T0t deze afdeeling behooren
zwavelmehlen alsschrift-erts(sylvaniet),na- al de eilanden der Lampongbu i, voorts de
gye iet, telluriumlood en telluriumzilver, eilanden Krakatao, Lagoendi, Seboekoe en
met zuurstofals telluriet in hetgoudertsvan Sebessi.Op de berghellingengroejen errjstj
Siebenbiirgen,en men verkrjgthetdoordit katoen, tabak, maïs enz. en men heeft er
met verdund zoutzuur te wasschen,metge- hier en daar pepertuinen en koëlplantages.
concentreerd zwavelzuur te verwarmen en Voorts zjn er groote gedeelten bedekt met
uit de oplossing, in zoutzuurhoudend water boomen en struiken,en aanhetzandigestrand
Ve/otqn,hettellurium metzink neêrteslaan. heeft men vele klapperboomen. Het M ntal
Het 1s blank a1s zilver, glanzig, bladerig- inwoners bedraagt er ongeveer 17000,en het
kristalljn,brocs en een Blechtejeleiderder laag-Maleisch is er de algemeene tu l.Dnor
electriciteit; zjn verbindingsgewlgt is 128, deze afdeeling krcnkelt eene rivier van denzjn soorteljk gewigt6,18qhetsmeltz00ge- zeltden naam. Op haar linker oever ligt de
makkeljk alB antimonium , is vlugtig,ver- evenzoo genoemde hoofdplaats in eene met

brandt in de luchtt0tkleurloos,kristalljn, rjstvelden bedektevlakte.Zj teltomstreeks
ill 'iater schier onoplosbaar tellurigzuur an- 1000 inwoners,en men heeft erhetfortValhydride (TeOy) onder het verspreiden van kenoog,in 1737 gebouwd,meteen buskruideen eigenu rdlgen, :aauw Zllren reuk , lost magazl
'
in en eene kleine bezetting.De haven
met eene roode kleur in warmekal
is er den lstenJanuarj 1866voorden algei
l
o
o
g
o
p
t0t telluurkalium en tellurigzuur kallum , meenen handel geopend.
scheidtzich echterbjverkoeling daaruitv01- Temes,bj deouden Tiboeu,eenerivier
komen af, en wcrdt door geconcentreerd in Hpngarje,ontspringtin hetgebergtevan

zwavelzuur en salpetera ur t0t kleurloos, hetBanaat,stroomteerstzuidwestwaarts,dan
aardachtig,bitter,metallischsmakendtellurig- noordwaarts, meestal door een eng dal,beeikt beneden Lugos de Hongaarsche 1Mgzuur (H:TeOs)en door smeltenden salpetert0t r
kleurloos, kristalljn, metallisch smakend vlakte, snelt hier met een grooten,naar het
telluriumzuur (HgTeO4)geoxydeerd.Hetver- zuiden geopenden boog voorwaarts in eene
bindt zich regtstreeks met de haloïden, zuidwesteljke rigting en stortbeneden Pancmet zwavel en met onderscheidene metalen 80Va zich uit ill de Donau.ZP**heeft eene

en geljkt,wat zjn scheikundigen toestand lengtevan 430 Ned.mjl.Aanvankeljk iszj

alleen geschikt t0t het vervoer van houtj
doch verderbenedenwaart:00k voprdescheepvaart.Zjneemteenigezj-rivieren openvoedt
het Bega-kanaal, waarl
angs men de Theisz
bereiken kan.- Het com ltaat Tem es ligtin
het
mi
dde
n
van
he
t
voor
malig Banaaten telt
de hierdoor veroorzaakte verschjnselen,inzonderheid de afwisseling derJaargetjden,te op 107,66 L geogr.sajlongeveer 360000
inYioners.Hetis over hetgeheelvlak,wordt
verklaren.
Tellus of de Aarde,werd bj deRomei- door de Temes,de Berzawa en de Bega benen, evenals Gaea bj de Griekenjalseene sproeid en heeft vele zaoerassen, een warm
en ongezond klim aat en een zeervruchtbaren
godin glhuldigd.
Teltlng (Albertus),een Friesc,
h letterkun- bodem.Graan en ooft worden er in overvloed
dige,geboren te Franeker den llden October verbouwd,en in den laatstentjd 00k katoen.
1803,studeerde en promoveerde te Groningen Uit eene soortvan pruimen bereidtmen branin de regten en vestigde zich in 1826 als dewjn,en devee-,zjde-enbjenteeltvormen
advocaat te Leeuwarden, waar hj t0t de erbelangrjkebronnen van bestaan.Dehoofdjverigste leden behoorde van hetdichtkundig stad isTemesvâr.
genootschap Constanter en van het Friesch
Tem esvâr, de hoofdstad van het HonGenpotgchap van geschied-,oudheid-en taal- gaarschecomitaatTemes,iseenekoninkljke
betreft,op selenium en zwavel.Hetwerd in
1798 d00r KoF otln ontdekt. - Den naam
van tell%rium geeft men voorts aan een instrumentj hetwelk de asw enteling der Aarde
en haren omloop om de zon voorstelt, om

kunde, van welk laatste hj tot 1841 het
Becretariut waarnam.Nadat hj in 1830 als
luitenant der schutterj den Tiendaagschen
Veldtogt had bjgewoond, werd hj na zjn

vrjestad en vestingaandeTemes,hetBega-

kanaalendenzuidoosteljken staatsspporweq,
ligt in een moerasBis oord en bestaat mt
de binnenstad of yestlng, door een in wanterugkeer secretaris van de stad Franeker, delparken herschapen ql
ads omgevenj en
Van 1843 t0t 1848 1id van de Tweede
uit vier voorsteden. Zg is de zetel van
Kamer derStaten-Generaalen zag zich voorts het comitaatsbestuur, van een kommandant
benoemd t0t kantonregter in het kanton Har- der vesting en van den R. Katholieken en
lingen. Hj overleed te Franeker den 17deu een Serbischen bisBchopj wier hoofdkerken
35*
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un het vnornumBte plein gelegen zjn.
Andere merkwaardige gebouwen zjn: eene
prachtl
'ge synagoge, het oude slot van Jpâan Sll> & # (thans het tuighuis) en de
bisschoppeljke paleizen.op hetParadeplein
verheft zich eene zuilter hoogtevan 20 Ned.
el ter eere van keizer Franz J0d@:, den
dapperen verdediger van Temesvâr in 1849.
Men heeft er voortsnnderBcheidene kloosters,
eene R. Katholieke school voor Godgeleerd-

Tem minek (Coenraad Jacob),een verdiensteljk Nederlandsch dierkundige,geboren

te Amsterdam den 3lsten Maart 1718, aan-

vaardde reeds op zjn 18dejaareene winstgevendebetrekkingbj deOost-lndischeC0mpagnie,legdezieh tevensmetjvertoeopde
beoefening dernatuurljkehistorie,werd dopr
koning Lode#jk benoemd t0tkamerheer en
t0triddervan deOrde derUnie,nam in 1813
a1s luitenant bj een vrjkorps tepaard met

heid, een bisschoppeljk seminarium, een geestdrift deel aan de afschudding van het
gymnasium , eene reaalschool, een oudheid- Fransche Juk en zaq zi
ch in 1820 benoemd
en een natuurkundiggenootschap,een schouw- t0tdirecteurvan 'sRpksmuséum voornatuurburg, eene nationale bank, en omstreeks ljke historie te Leiden.Nu werden op zjn
33000 inwoners.T0t de takken #an njver- aandringen geleerdemannennaarverschillende
heid behonren erlonjerjen,lakenfabrieken, werelddeelen uitgezonden,om voorwerpen uit
weverjen, spinnerjen, likeur- en rosoglio- hetrjk dernatuprte verzamelen ten behoeve
' , zoodat ditlaatste eerstokerjen enz.,en de handeliservan veel van gemeld museum

belang.- Temesvâr is het Zambara derRo- lang een der vermaardste van geheelEuropa
meinen.De sK4heette onderdeheerschappj werd.Met onvermoeide volharding bleef hj

derAvaren Beguej;onderdiederHongaren
was zj de zetelvan afzonderljke graven,
en onder den HongM rschen koning Karel
zolef bloeide zj Z00Zeer, dat deze er in
1613zjneresidentie vestigde.In 1443bouwde
HunyadesaldM rhetB10t!in1552werdzjdoor
de Turken veroverd, en in 1116 door prins
zlngeni%n van het Turkschejuk bevrjd.Eerst
.

daarvoor werken, totdat hj op den 3osten
Januarj 1858doorden doodwerdweggerukt.
Van zjne geschriften vermelden wj:,cata-

logue systématique du cabiuet d'ornithologie
et de la collection de quadrumanes de C.J.
Temminck, avec une courte description des

oiseaux n0n décrits (1807)'',- pHistoire na-

turelle gônérale des pigeons,avec igures en
toen werd de tegenwoordige vesting aange- couleurs,peintes par Mme Knip,née Pauline
legd,weshalve de oude stad grootendeelsge- de Courcel
les (1808-1811,3 a;.)'',- rHissloopt en nM r een nieuw plan weder opge- toi
re naturelle généraly des pigeons et des
bcuw; werd.In 1181erlangde zj denrang gallinacées,accompagnee de planchesanatomi-

van koninkljke vrjstad.In 1849 Tverd zj ques (1813- 1815,3 dln)'',- pobservations
door Fdcde ,den generaalderHongaarsche0p- sur la classifcation méthodique des oiseaux
standelingen,belegerd,maar dnordeoverwin- et remarqueq sur l'analyse d'nne nouvelle orning van Saynau op Bem enDembinskiontzet. nothologieéle'mentaireparL.P.Viei110t(1817)',
Tem m e (J0d0cusDonatusHubertus),een - pManuel d'ornithologie ou tableau systéverdiensteljk Duitsch regtsgeleerdeen letter- matique des oiseaux,quise trouvent en Eukundige, geboren den 22sten October 1799 te xope (18159 Qdedruk 1820,4 dln,ook later
Lette in W estfalen,studeerde te Miinster en herdruktl'', - pNouveau recueilde planches
te Göttingen, bezocht voorts a1sgouverneur coloriéesd'0iseaux etc1(metbaron Chartrowse,
van een prins nan zewfki--Tecklenb%rg Hei- 102 a;., 1820- 1839)',- pFauna Japonica

delberg,Bonn en Marburg,bekleedde onder- (metk
%chlegeljt',- rMonographiesdemamma-

scheidene regterljke betrekkingen,werd in
1829 directeurbj hetstad-en landgeregtte
Berljn,maar vqrloor dat ambt in 1844 en
werd in 1848 dlrecteur van het landgeregt
te Miinster.Hj nam in de Pruissische en ln
de Duitsche Nationale Vergaderi
ng zittingbj
de uiterste linkerzjde en werd ln 1849we-

logie etc.(1825- 1827,2d1n)'',- rverhandelingen overdenatuurljkegeschiedenisder
Nederlandsche overzeesche bezittingen enz.
(docrhem uitgegeven,nietgeschreven,3d1n)'',
-

ote de GuirEsquisseszoologiques surla c-

née'',- en ,,Coup d'oeilgénôralsur1esyos-

sessions Neerlandaises dans l'Inde Archlpégens deelneming Mn de besluiten van het lagique (1846,3 d1n)''.
Rompparlement te Stuttgart van hoogvexTempe isdenaam van een bekoorljk dal
raad beticht, dpch na eene hechtenis van ter breedte van 100- Q000 schreden en ter
negen maanden door de regtbank van gezwo- lengte van 10 Ned.mjl,tusschen den Ossa
renen vrjgesproken,maar uitdestaatsdienst en den Olympusin Thessaliëgelegen en door
nntslagen.Van 1851 t?t 1852 redigeerde hj de Peneus besproeid. W aar laatstgenoemde
de pNeue Oderzeitung'
'te Breslau?en werd rivier zich een weg baant d00r hetgebergte,
in laatstgenoemd Jaarhoogleeraarln de reg- vormt zich eene naauwe kloof. Verder naar

ten te Z'
tirich.Van zjnegeschriften noemen
wj: sLehrbuch des preqBzischen Civilrechts
(Qde druk, 1846 2 dlnlr'
,- sLehrbuch des
preuBzischen Strafrechts (1853)'',- pArchiv

beneden wordthetda1breeder,zoodatzj er

in bevallige kronkelingen doorheen stroomt,

doch in denabjheid derzeevereenigen zieh

de rotsen nogmaals t0t eene woeste kloof,
rlir die strafreehtlichen Entscheidungen der om zich op het strand weder van elkander

nberBten Gerechtshöfe Deutschlands (1854- teverwjderen.Deweg ligterop den regter
1859: 6 dln)''?- pLehrbuch desSchweizeri- oeverderrivierenisgedeelteljk in derotsen

schen Strafrecht: (1855)'',- en pLehrbuch uitgehouw en.Dit dalw as een derm erkwaar4e8gemeinen deutschen Strafrechts (1876)''. digste bergpassen van Noord-Griekenland.
O:k heefthj nnvellen geschreven.
Plilip%&van Macedoniëdeedaanzjningang
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forten vee zenj4ielaterin vervalkwamen, byloniBche ballingBchap 4e tweede tempel,
maar vervolgens door de Romeinen weder d1e van Zcubbabeï genoemd, wel
ke wp'w'
erden opgebouwd.O0k tbans n0g zietmen schjnljk naarhetmodôlvan den eersten mde bouwvallen van één dier forten op den gerigt en in 516 voltooid werd, maar in
regter oever van 4e Peneus.In den bergpas grootte en Mracht;en voorgaanden ni
etk0n
verhiefzich een altaar,aan Apollo gewjd, eveparen. D1t gebouw werd dnor Antoann
en digt bj de zee een ander ter eere van zyfpp
zlxedin169ontheiligd,maardoorJ%d'
a&
Poseidon (Neptunus).
A lcclùcel: hexsteld en versterkt. onder het
Tem pel(templum)is de naam vaneenaan bestuur van Serodes d6 A /ofd werd sedert

eenegodheidjewpdgebouw derOuden,waarin S1vöörChr.dezetempelin Griekschen stjl
beelden en een altaarwaren geplaatsten de yr
achtig vernieuwd.Hj wasbj deverwoespriesters de dienst waarnamen; doch slechtB tlng van Jerusalem door de Romeinen het
zelden bestemd voorhetvolk.Inhetbinnenste laatstebolwerk derIsraëlieten.Hj wer;toen
(eella) van het tempelgebouw verhiefzich verwoest,en op de plek,waarhj zich verhet beeld der godheid,welke in den tempel hief bouwde men in 644 eene moskee.
gehuldigd werd, op een voetstuk en daarvöôr
Tem pel (ErnstW ilhelm Leberecht),eO
een rond of vierkant reuk-altaar.D e muren verdiensteljk sterrekundige,geboren den4âen

waren erdoorgaansmetschilderjenversierd, December 1821 te NiederkunnerBdorfbj Löen de zoldering bestond gewoonlijk uithout bau in deOberlausitz,vestiydezich te Maren was veelal vlak, later o0k wel eens
gewelfd en met beeldhouw- en schilderwerk

seille als lithograaf, hield zlch voortB bezig
met sterrekundige waarnemingen en waB

getooid. De vloer bestond aanvankeljk uit
steenen,later uitmozaïek.De zuilen van den
voorhof (porticus) versierde men veelal met
schilden,op den vjand veroverd,ofmetstandbeelden Van beroemde mannen.Slee,
hts bj

eenigen tjd werkzaam aan de sterrewaeht
aldaar. In 1810 werd hem a1s DuitBcher het

land ontzeçd,zoodathj naarItaliëvertrok,
waar hj zlch eerstgeplaatstzag bj de sterxewacht te Milaan en vervolgêns bj diete

zulke tempels, die niet 0P hûogten Waren Arcetri,nietvervan Florence.Hjheeftzich
gebouwd, vond m en trappen, en deze 0m- bekend gemaakt door de ontdekking van :nringden bj deGrieken den geheelen tempel. derscheidene cometen en planetoïden in de
Het plein rondom dit gebouw, voor zoover Jaren 1859-1873,- vooraldoordiederpljhet aan de godheid gewjd was, droeg den netoïden Angelina,Cybele,Galathea,Terpmnaam van peribolus (vestibulum); het was choré en Clotho.
door een muur omringd en versierd meta1Tem pelheeren nf Tempelorn iB de
taren,standbeeldenenallerleigedenkteekenen. naam eenergeeBteljkeridderorde,welketen

Ovel'den bnuwstjlderEgyptisehe,Grieksche tjde der Kruistogten in Palaestinawerd geen Romeinsche tempels raadplege men het sticht.In 1119nameljk vereenigden zich neartikel .Bouwkwnst. De Israëlieten bezaten gen Fransche ridders met Rkgo nan Pe >#
slechts één tempel, nameljk dien te Jerusa- en Goderfoi1,/1 St.O-e aan hethoofd,om
1em ,hun nationaalheiligdom.Deeerste tem- ter eere van de Heilige Maagd tegeljk ridders
pel, nameljk die van Dalomo,in 990 voor on monniken te wezen,om alzoo bj het
Chr.methulp van Phoenicischebouwmeesters grafvan den Heiland zich tewjden aan een
op den berg Moria gestichttwas een steenen onberispeljken en vromen levenswandel,a1Bgebouw van aanmerkeljken omvang; het mede aan de verdedisins van het Heilige
was van dl'
ie kanten door zjvertrekken om- Land en aan de bevelliglng 4er bedevaartgeven, welke, in drie verdiepingen boven gangers.Zj verkregenvankoningBaldgnns11
elkander, tot bewaarplaats dienden van de een gedeelte van zjn kasteel, gebouwd op
kostbaarheden en gereedschappen destempels. de plaats, waar zich weleer de tempelvan
Aan de voorzjde was htjvonrzien van een Salomo bevond, weshalve zj den naam erDvoorportnal''1 hetw elk door twee koperen

langden van Tempelheeren.Daarenbovenhad-

zuilen,Jachin en Boas(Vastheiden Sterkte) den zj in denabjheid van hetHeiliqeGraf
gedragen werd. Daarop bereikte men eene onderscheidenegebnuwen,w>rbehoef
tlgeyelM nzienljke ruimte, het pheilige'', waarin grim seen onderkomenvonden.Hunnekleedlng

zieh de gouden kandelaars, de toonbrooden bestond uit een w it-linnen m antel met een
en het reukaltaar bevonden, en vervolgens, achthoekig bloedrood kruis en uit een w itdoor een zwaar gordjn er van afgescheiden, linnen gordel. Op hun zegel zag men twee
het pheilige der heiligen'' metde Verbonds- ruiters op éên paard, nameljk eenTempelkist. Dit laatste was uitsluitend voor den heer en een htllpbehoevenden pelgrim. De
hoogepriester en het pheilige''alleen voor de Oxde werd in 1127 bevestigd door paus Rbpriesters toegankeljk. Het geheele gebouw .Ori... Voorts ontwierp Bernhard r@l CQLrwaB omgeven donr een binnensten voorhof 'pcxz te Troye: in 1128 de eerste regelB der
der priesters meteen altaar voor brandoFers, Orde, welke den grondBlag vormden der 1amet een reinigingsbekken en andere gereed- tere statuten,uit 72 artikels besiM nde.TerBchappen,en dezewederom doprzuilengangen wjl nu hetaristoeratiseh gedeelte derOrde
met koperen pûorten kan den voor het vnlk den strjd tegen de ongeloovigen vnortzette,
bestemden buitensten voorhofgescheiden.Na- hield een ander gedeelte der broeders zich
dat deze tempel ill 586 door Nebneadnesar bezig metgodsdienstige verrigtingen,en nng
was verwoest, verhief zieh op dezelfde plek een ander gedeel
tlegrme
t de bescherminj en
na den terugkeer der Israëlieten uitde Ba- verpleging der pe
imB5 doth eerst bg Qe
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herzienlng de: Bhtuten in het midden der
13de eeuw werden de leden verdeel; in ridier:,prieBterB en dienenëe broedera.Aan het
hoofd der Orde bevond zich een grootmeester,

als onwraakbare bewjzen van deschuld der
Ordewerden beBch4uwd.NietalleendeRjkBvergadering teYours,maar00kpaus46m-sF

beklee; met vorsteljken rang;op hem volgden degroot-priorsderafzonderljkegewesten
en na deze de baillifB, priorB en comturen.
Ter zjde van den grootmeester stond
het generaal kapittel of in plaats daarvan
het convent te Jerusalem , en hj mogtal-

Het procès duurde t0t5Junj 1311,waarop

verklu rde de aanklagt gegron; en gaf den
lzden Augugtus 1308 bevel,de leden derOrde
overal in stu t van beschuldiging te stellen.

het Concilie van Vienne een vonnisz0u vellen, doch het deinsde daarvoar terug. N0g
vöôr het sluiten der acten deed'PMl
kp%s54

leen md toestemming van één dezer beide ridders verbranden (12 Mei 1310),dle zelfs
0Ver oorlog en vrede, koop en verkoop be- op de pjnbank nietsmisdadigsbel
eden haislissen. In de provinciën der Orde Nverden den. Paus Clemens F hief de Orde op door
de bestuurders der afzonderljkelandschappen eene bu1 van 2 Mei 1312, zonder evenwel

door dergeljke kapittels ter zjde gestaan. een verwerpingsoordeel uit te syreken.De
De Orde der Tempelheeren beantwoordde het grootmeester werd metden 8o-larlgen grootmeest aan het idejalderridderschap en ge- prior A ido nan Npr-gldï; en vele andere
nootdeswegebj ultnemrndheiddegunstder ridders op een eiland in de SeineteParj:
aanzienljken,zoqdatzjzlchspoediqyitbreidde den 18den Maart 1314 op last des Konings
en door schenklngen groote bezlttlngen en bj een klein vuur verbrand,omdat hj de
voorregten verwierf.OmstreekshetJaar1260 bekentenissen, op de pjnbank gedaanjhertelde zj nagenoeg 28000 ridders en bezat roepen had. De goederen der Tempelheeren
9000 tnmturjenjbalken, tempelhnven enz. waren door de vermelde bulvan Clemens F
zonder eenig bezwaar van tienden. Onder aan andere ridderorden toegewezen;doch in
de opvolgers Van Jf.#prll l/ayens(
t 1136) Frankrjk,Castilië en een gedeelte van Enill het grootmeesterschap vermelden wj: geland maakte de Kroon zich daarvan meesBernkard t)
> Treme/y,die in 1153bj een ter,terwjl zj in Aragon en Portugal ten
Mnvalop Askalon sneuvelde,- Odo d6 Silf deelvielen aan de Orde van Calatrava,en in
Amand (t 1179), die zich Jegens de Orde Duitschland aan de Johannieter en Duitsche
zeer verdiensteljk maakte door uitbreiding ridders.In Portugalbleefde Orde onder den
harer magt9- Wlllem Os Beani- ,onder naam van Orde van Christus en in Schotland
wiens aanvoering Akka, het laatste bolwerk
der Christenen in Palaestina? in handen der
Saracenen viel, - en Gand%nL, onder wien
de Orde in Mei1291 terugtrok naar Cyprus.
Reeds ill de 12de eeuw deden zich luide
klagten hooren over de aanmatiging, de
trnuwelooshei; en de uitspattingen der Tem-

pelieren. Meermalen heulden zj' met de Saracenen, en zj wilden keizer Frederik 11 op
zjn Kruistogt in hunne handen overleveren.
Met de Johannieter ridders leefden zj in

gestadigen, vaak bloedigen twist, en ZP
*@
werden bovendien gehaat door debisschoppen,
omdat zj zich M n het gezag van deze onttrokken. Ilaarenboven Waren de Vorsten

onderdien van Riddersvan den Distelbestaan.
In het midden der 18de eeuw deden de Jezuïeten pogingen, de opkomende Orde der

Vrjmetselaren in verband tebrengen metde

oude Orde der Tempelheeren,ten einde aan
eerstgenoemde eeneR.Katholiek-hiërarchische
rigting te geven.Zoodoendeontstonddenieuwe

Ordevan Tempelheeren inFrankrjk,dienende
tot handhaving van een ridderljken geest en
van een verlicht deïsmus, gewortelë in de

wjsbegeerte van die dagen;devoornaamste
personen van het Hof en uit de Parjsche
zamenleving waren leden van dieOrde.Nadat

zj in de dagen der Groote Omwenteling verdwenen was. verzamelde men hare overbljfreeds lang jverzuchtigop demagtderOrde, selen illden tjd van hetDiredoire,
en deze gaf np nieuw voedselaan njd en men haar eene staatkundiçe kleur zocht te
afgunst,toen zj den strjd tegen de Ongeloo- geven.Napoleon 1 begunstlgde haar als eene
vigen staakte en in 1306 onderden grootmees-

adelljke instellinq. De Restauratie vestigde

ter Jacqwes& M olay zich vestigdeteParjs, wantrouwende bllkken op die vereenigingj
om er een nutteloos en weelderig leven te welke verlichte denkbeelden koesterde,doch
leiden.Daardoor verviel zj in demagtvan belemmerde haar niet,en de leden der Orde
Ph
ilèpus JF van Frankrjk, tuk op de jverden metgeeBtdriftvoordebevrjdingvan
schatten der Orde en op haar verbitterd we- Griekenland.Nade Julj-omwenteling trad de
gen: hare onafhankeljkheid en harehouding Orde weder openljk 0y en bewoog zich in
bj zjn strjdtegen BonifadqnVII1.opgrond eene commnnistische rlgting, terwjl hare
van getuigenissen van twee mannen van verdacht allooi werd tegen de Tempelheeren
eene aanklagt ingeleverd wegens verloochening van Chrotwn,vereering van het afgodsbeeld Baphomet, bespotting van het avond-

leden zich pchrétiens catholiques primitifs''
noemden. Hare geheime leer was besloten in
het evangelie van Jokannen,en de pGeheime
statuten van deOrdederTempelieren''werden

naareen (z00men meende)Vaticaanschhand-

maal, onnatuurljke zonde enz.Den 13den schrift door M erzdorf in het licht gegeven
October 1307 werden de Temqelheeren in (1877).Deze Orde verdween in 1837.
Frankrjk methun grootmeesterln hechtenis Temperh iseigenljk elkevloeistofjwaar-

genomen en tevenshunne goederen verbeurd mede de schllderdedroog.everw en vermengtj
verklu rd. Men drnng de ridders door middel om ze geschikt te m aken voor het penseel,
van fnltertuigen t:t bekentenissen, welke maar in het bjzonier een miMeneeuwschq
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Bchildertmnt,wurbj deverwen aangemengd
werden metverdunden ejert
bleren ljm van
gekookt pergament. Sedert Cimab- verdrong
detempera-manierin Italiëdenoud-Byzantjnschen schildertrant.In Duitschland schilderde
men op dergeljkewjze,totdatdeze op hare
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in 1816herschiep de prinBesdeI?OVeS4I-COIJJ
hetin een nonnenklooster.OnderNapoleonIH

werd deTemplegeBlooptenzjne standplaatB
in een plein veranderd ter grootte van 7500
D Ned.el.Zie 00k onder Londen.

Tem ple (Sir W illiam), een uitsteken;

beurt plaats maakte voor hetdoor nan fyck Engelsch staatsman en schrjver,geboren te
verbeterde schilderen in olieverf. In Italië Londen in 1628, studeerde te Cambridge,
hield de tempera zich staande t0taan 1500, werd na de Restauratie van 1660 lid der Iertoen zj voor de olieverf geheelen al ver- sche conventie,in 1661 van het Iersche Pardween.
lement en in 1662 Koninkljk commissaris.

Tem peram ent noemt men een bepaalden Nadat hj in 1665 t0t Engelsch residentte
Brussel was benoemd,sloothj in 1668 te

gemoedstoestand in verband met een bepaald
ligchaamsgestel. Van ouds onderscheidt men
een sanguïnisa temperament, of een zeer
prikkelbaar gestelmeteen gezond en blozend
voorkomenj- een cholêrisa temperament,of
een warmbloedig gestel,geneigd t0tdriften
toorn,meteen krachtigen ligchaamsbouw ,een melancholiseh temperament,ofeen zwaarmoedig gestel, met een mager ligchaam ,en een phle-qmatisa temperament, met eene
zekere onverschilligheid van geest t)n met
een bleek en gezetvoorkomen.
Tem peratuur noemt men de voelbare
warm te van een ligchaam in tegenoverstelling
van de latente ofgebondene warmte,of 00k
den toestand, dien de voelbare, door den
thermometer aangewezen warmte in een lig.
chaam veroorzaakt. De laagste temperatcur)
ergensdoor een thermometeraangewezen,bedraagt - 580C.te Irkoetsk in Siberië,- en
de hoogste in de schaduw + 560C.te Moerzoek in Afrika. - In de muziek geeftmen
den naam van temperatuur aan die inrigting
van den toonladderjwaardoorsomm igetoonen

'
sGravenhagemetdeRepubliekderVereenigde
Nederlanden en Zweden deTriple-alliantieen
bragtdaarna den Qden Mei1668 te Aken ;en

vredetusschenFrankrjk enSpanlet0tstan;,
waarna hj zich benoemd zag t0tyezantte
'sGravenhage.Nadat hj voortseenlgeJaren
ambteloosgewoondhad op zjnbuitenverbljf
Sheen bj Richmondin Surrey,begafhjzich
ill 1673 nogmaals als ambassadeurn=r den
Haag,waarhj den Njmeegschen Vredevan
1678 voorbereidde.In 1679 keerde hj naar
Engeland terug, werd er lid van den door
Karel11 bjeengeroepen staatsraad,alsmede
1id van het Parlement voor Cambridge, doch
k0n zich niet vereenigen met de staatkunde

des Konings,zoodat hj in 1680naarSheen
terugkeerde, waar hj den zrsten Januarj
1699 overleed.Zjne voortreFeljkepW orks''
zjnin 1814in4deelen inhetlichtverschenen.
k%l
tâft bezorgde eene uitgave van zjne pMemoirs(1709,2d1n)'enpLetters(1702,Qdln)''.
Tem po is in de muziek de mate van
snelheid,waarmede een stuk naarzjnaar;

een weinig buiten hunne flnste zuiverheid en inhoud moet worden voorgedragen. Het
treden,zoodatalleintervallen behoorljkmet tempo bepaalt, hoelang men eene noot moet
elkander in verband staan.
aanhouden.Ditwordtmetluistheidaangewezen
Tem pesta of eavalier Tempesta (ridder door den tadmeter en oy meer algemeene
Storm) was de bjnaam van den beroemden wjzedooreen aantaltechnlschetermen.Deze
Nederlandschen schilder Pieter JYolyn, o0k zjn, voor een zeer langzum tempo: largo

we1Petrns Al!ie ofde A lllrïùld geheeten. Jddli,largo,grled,adagio,lentoenz.
,- vonr
Van zjne lotgevallen is weinig bekend.Hj een matig langzaam tempo:largketto,andante,
was geboren te Haarlem in 1637,en verwierf andantino,sostennto enz.,- voor een gemidvooraltr Rome een beroemden naam ,wes- deldtempo:andantec0s moto,allegretto,modehalve A orillo hem tot de schilders der Ro- rato, - voor een levendig tempo: aïlegro,
meinscheschoolrekent.Hjwerdaangeklaagd con àrio, lûvace, - en voor een zeer snel
sfl,d-o.
wegens het feit,dathj zjne vrouw had doen tempo:aïlegro cddi ,prento,Fre,
ombrengen enoverleedin1701indegevangeni:
Tem poralia noemtmen aldeinkomstenj

te Milaan. Zjne stormachtige zeeën hebben aan eenekerkeljkebedieningverbonden.
hem veelmeerroem bezorgddan zjneland- Tem pus,in hetmeervoud tempora,iseen
schappen. - M en verwarre hem niet m et woord, hetwelk meer in hetbjzondergebeAntonio Td-yedfgj desgeljks een uitstekend zigd Nvordt om den tjd van een werkwoord
schilder en graveur,geboren in 1556 en over- aan te WPZe
*@ n.In de Indo-Germaansche talen

leden in 1630,dieonderscheideneschilderjen, hadmenoorsprûnkeljkvjfverschillendetjdenj
vooralvanveldslagen,enteekeningenbenevens nameljk praesens,imperfedum ,futurum,pereene menigte etsen geleverd heeft.
fedum en aoristus. Zj dienden gedeelteljk
Temple (Le) was weleer een grootge- om de drie verschillende tjden,het tegenbcuw teParjs,hetwelk vooraleenegeschied- woordige, toekomende en verledene aan te
kundigemerkwaardigheid verkreeg,omdathet wjzen,gedeelteljk om eene voortdurende,
t0tgevangenisdiendevoorLodew#'
k XVIen oogenblikkeljke of volbragte handeling aan
zi
ln gezin.Hetbehoorde oorspronkeljk aan teduiden.In hetGriekseh zjnaldietempon
de Orde der Temyel
heeren,doch Plilipsde bewM rd geblevea,vermeerderd methetplusScàppl:deed het ln 1312 t0t een vorsteljk quamperfectum en futurum exadum. In het
verbljfinrigten,waarna hj hetafstondaan Latjn heeftmen diezelfdetjden metuitzonde ridders van St.Jan.Gedurende de Groote dering van den aoristus, maar zj worden
Revnlutie diende hett0tstaatsgevangenis,en daaringedeelteljk op anderewjzengevQrm;j
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nameljk doorzamenstelling(bjv.hetfuturum in het algemeen de naam van den wagen,
op bo).In de nieuwere talen zjn de oude w:lke, achter de locomotief geplaatst, t0t
tempûrâ meestal verdwenen,doch men heeft berging vaq stecnkolen en waterdient.
dit gemis door hulpwerkwoorden vergoed.
Tenebrlo of sl%i
pkever is de naam van
Reedsin hetGothisch zjnhetoudefuturum , een kevergeslachtuitde familie derTenebrio-

deaoristusen hetimperfednm niotmeervoor- nidae en uitde groep der Heteromeren. Het
handen.Intusschen is voorlaatstgenoemdtem- omvat meerendeels donker gekleurde kevers
puB een nicuwe vorm met het aanhangsel mets-ledigetarsenaan devoorsteenmiddenste
deda in plaat: gekomen,bjv.nasi-deda (ik en 4-ledige tarsen aan de achterpooten,met
redde,vannaql'
an,redden),eigenljk ikdeed eenesterkebovenkaak,dwarsgeplaatsteoogen,
redden, daar deda de beteekenis heeft van 11-,zelden lo-ledigevoelers en dikwjlsnadeed. In onze taal kunnen door middelvan genoeg verdwenen jchtervleugels, i
n welk

dehulpwerkwoorden luMen en zjin alletjden gevaldezemetdeschlldenzjnzamenqegroeid.
der oude talen worden uitgedrukt, - een De larvenxjnlang,smal,hoornachtlg,voorverschjnsel,datmenindemeesteEuropésche zien van s-ledige beenen en 4-ledige voelers,
talen aantreft. Minder volkomen dan in de en meestal van 2 hoornachtige uitsteeksels
Indo-Germaansche talen worden de tempora aan het achterljf.Vele sluipkeversscheiden
uitgedrukt in de Semitische talen,waar men eenestofaf,welkehun een berjptofbewaslechts vormen heeft voor de volbragte en semd voorkomen geeft,terwjl zj zeer 0nonvolbragte handeling,terwjl de talen van aangenaam rieken. De metaalachtig of licht
Zuid-Afrlka zelfs de Indo-Germaansche in ge- gekleurde soorten vindtmen bj dag op de
hlvan tempora overtrefen.
planten, maar de donkere soorten zjn geTenaille is de naam van een inspringen- woonljk lichtschuw.T0t de sluipkeversbeden hoek, en in de versterkingskunst van hooren in 0ns vaderland de meeltor(T.M0een werk,datbj eenevestingvösrdecour- litor) en dekeukentor(T.Culinaris),en t0t

tine-en tusschen de Canken der bastions ge- de fam ilie der Tenebrionidae 0ok hetgeslacht
legen is.Hetdientom de courtine tedekken Blapsm et hetdoodsklo
pperLie(B.mortisaga),
en een laag,strjkendvuurin degrachtvöör dof-zwarten gestippeld en 20-25Ned.streep
de courtine te verkrjgen.Om dit0ok in de lang.
Tenedos, een Grieksch eiland in de Aegrachten te bekomen,vindtmen somsaan de
tenailleCankenaangebragt.Bjdroogegrachten gésche Zee, aan de kust van het aloude
dekt de tenaille de poterne van den hoofdwal landschap Troas, droeg eerst den naam van
en bj natte grachten iszj eene goedelig- Leneopltrys en was vermaard w egens de r01,
plaats voor de vaartuigen,waarmede men de diehetvervulde inden Trojaanschen O0rl0g,
gemeenschap naar de buitenwerken wi1open- alsmede door pottenbakkerswaren en wjn.

houden.Zjisweinig bovendenbeganengrond Thans heet het Tenedo ofBosdsja ?#J,beverheven,omdatzj hetvuuruitdebastions- hoort t0t het Turksche ejaleet Dslesair en
ianken niet mag belemmeren.Eene getenail- vormt den sleutelt0tden westeljken ingang
leerde IGie is eene regelmatige opvolging van der Dardanellen.Het eiland is13 Ned.mjl
uit-en ipspringende hoeken.
lang en 3- 6 Ned. mjl breed, over hetgeTencln (ClaudineAlexandrine Guérin de), heelbergachtig,levertuitmuntendenm uskaateeneFranscheschrjfster,geboren teGrenoble rjn en rood marmeren teltomstreeks7000
in 1681, ontvlugtte in 1714 uit een klooster 1nWOn0rS.- De 0V0nZ0O g0nO0m d0 Stad VernaarParjs,verkreegaldaardoorhareschoon- heftzich op de noordoosteljke kustmeteene
hei; en door de gaven van haren geest in- bevolking vap 2000 zielen.
vloedrjke vrienden,nam deelaanstaats-en
Teneranl(Piétro),eenberoemdItaliunsch
liefdes-intrigues, leefde achtervolgens op ver- beeldhouwer, geboren den llden November
trouweljken voetmetd'Argenson,Wollçsrtlk:, 1798 te Torano bj Carrara,oefende zich te
den m aarschalk Uœelles, den speculant Law
en anderen en trok daaruit voor haar zelve
en voor hare bloedverw anten aanmerkeljke
voordeelen.Eén deronwettige kinderen,door
haar te vondeling gelegd, was d'Alembert.

Rome onder de leiding van Canora en verwierf w eldra de gunstvan Thorwalh en, die
aan hem de uitvoering opdroeg der hoofdqguur van het praalgraf van prins E'
ageniu.
g.

Zj vervuldeeenebelangrjker0lbjdenstrjd
tegen de Jansenisten,Jegens welkezj zeer
vjandig gezind was.Toen voorts in 1726
één harer minnaars gedood was in een duël,
wurtoe zj de aanleiding had gegeven,werd
zj in debastilleopgesloten.Daarnawashaar
salon de vergaderplaats deraanzienljken en
letterkundigen te Parjs.Zelve schreef zj:
rLe siège de Calais (1739)'',- pMémoires
du Comte de Comminges (1735)/' enz.,en
hare soeuvres''zjn bj herhaling uitgegeven.
Zj overleedteParjsden4denDecember1749.
Tender noemt men in Engeland een advieslagt, toegevoegd aan linieschepen en t?t

met de doosvan Pandora'' alsmede:pAmor
een doorn uit den voet van Venus halend

Reeds zjn eerste kunstgewrocht:rpsyche

bezorgden hem een goeden naam en vele bestellingen.Hj zag zlch benoemdt0tprofessor
aan de académie van San Luca en washier

op eene loleljke wjze werkzaam t0t aan
zjn dood (14 December1869).In 1860 werd
hj directeur-generaaldermuséa teRome.T0t
zjne voortbrengselen behooren vele groepenj
standbeelden en borstbeelden,die zich allen

doorschoonheidvanvorm ,zaehtheidvan ljnen
en eeneuitstekende uitvoering onderscheiden.
Zj zjn overal in ons werelddeelverstrooid.
Een door hem gemodelleerde rchristus aan

het overbrengen van bevelen bestemd,en ls het kruis''werd in 1823 voor Qe kerk van
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San Stefanp te PiBainzilvergedreven.Eén voudigheid en gastvrjhei; voeren er heer.
zjnervoortrefeljkstestukken lshetin 1842 schappj;diefstalen moord zjn eronbeken4.
in marmer voltooide reliéf van de afneming De hoofdplaats is Paserpan. - Men heeft
van het Kruis in de kapélTorlonia der La- er zware en ui
tgestrekte bamboebosschen
teraan-kerk.N0gfraajerishetbasreliéfvoor de oosteljke helllng echter is wegens gehetm aalgrafdexhertoginnanZtzpfe,- voorts: brek aan water mlnder vruchtbaar. In de
XEen minnend paar,alsChristenen denmartel- bergwouden huisvesten er vele gevaarljke
dood verdurend-''
dieren,vooraltjsers,en de Lemboeng,de
Tenerise, het grootste rjkste en meest hoogBte t0p van dltgebergte verheft zich ter
bevolkte der Canarische Eilanden, aan de hoogteyan omstreeks2800 Ned.e1.
noordkust van Afrika tusschen Canaria,GoTenlers,onderdezennaam vermeldenwj:
'3era en Palma gelegen, heeft eene uitgeDavid Tezlidr.
s,de OW e,een verdiensteljk
breidheid van 41/ D geogr.mjl,is zeer schilder,geboren te Antwerpen in 1582.Ombergachtig en bezit een vulcanischen bodem. trent zjne vorming is nietveelandersmet
De kusten, nagenoeg geheelen alverstoken zekerheid bekend dan dathj zich naarRome
van baajen, dalen er steilafin zee en vor- begaf en op reis derwaarts het atelier van
raen er onderscheidene voorgebergten. De Elsheimer bezocht.Na zjn terugkeerleverde
grond is er,metuitzondering van hetnoord- hj stukken in zeerverschillendegenres,na-

oosteljk gedeelte, behoorljk besproeid en
zeer vruchtbaar.De kusten zjn erversierd
met dadel- en knknspalmen, en wat hooger
groejen bananen,drakenbloedboomen en pisangs!de hellingen der heuvels zjn er bedekt metwjngaarden,die den uitmuntenden
canarie-sed leveren.In hetzuideljk gedeelte
verrjstde Piek van TeneriFe terhoogtevan
3716 Ned.el,zoodatmen h:m op een afstand
van 200 Ned.mjlkan zien.Eeneuitbarsting

meljk bjbelscheenmythologischevoorstellin-

gen en lalldschaypen,dezelaatstegestûleerd

met tooneelen u1thet Viaamsche volksleven,
binnenhuizen,herbergen en werkplaatsen van

alchymisten Hj verwierfdaardoor een goeden naam. Zjn werk vormt den overgang
tusschen de vroegere en lateregenresehilders,

en men vindt stukken van zjne hand te

Dresden,Petersburg,Madrid enz.
Davld Tdsïdr.q, de Jongere, een zoon van
van den t0p van dezen vuleaan vindt men den voorgaande, maar veel meer beroemd
nergens vermeld, hoewel er de krater niet dan zjn vader en als schilder en graveur
ontbreekt; intusschen hebben er sedert het een van de sieraden der Vlaamsehe schnol.
midden der 10de eeuw onderBcheidene uit- Men plaatst hem in rang onmiddelljk na

barstingen aan de zjden plaats gehad, en Ilwbens en ran Di
/ck. Hj werd geboren te
eene van deze,nameljk die van 5Mei1706, Antwerlen den 15denDecember 1610,ontving
verwoestte destad Guarachico.De laatsteuit- onderwjsvanzjnvaderenoefendezichvoortB
uitbarsting dagteekent van den zom er van onder de leiding van Rnbens en Adriaqn
1798.De Piek is aan zjn voetbedektmet .prpsffzl
dr. Hj werd opgenomen in het gild
een weligen plantengroei, hooger op met van St.Lucas te Antwerpen en bekleedde er
heesters en n0g hooger metlava,puimsteen in 1644- 1645 de waardigheid van deken.In

en vulcanischeasch.Nabj den t0p vindtmen

de zoogenaamde jsgrotten (Cueva de1hiels)
en Bpleten (narices),waaruitwarmedampen
te voorschjn treden. De t0p wordtgevormd
doordenPiton(PandeazucarofSuikerbrood),
die eene hoogte heeft van 300 Ned. elen

1637tradhj in hethuweljk metAnna eene

dochtervan den Flnweelen .
& eqç/zel,zag zich
door den aartshertog Leopold < iII6- t0tHofBchilder benoemd en met eene gouden keten
versierd, ontving van Cltristina van Zweden

desgeljks eene gouden keten met ern me-

van N ovem ber tot April een Bneeuwkleed daillon, en w erd door koning Phil%pn JF
dxaagt.Hetbeklimm en van den berggeschiedt zo0 hoog gewaardeerd,dat deze eene afzon-

doorgaans te Orotava,in welk8nabtjheidzieh derljke gaanderj voorzjnestukkeninrigtte,
vroeger de ontzettendgrootedrakenbloedboom terwjl don Jan van Opdf-eïfk,door hem in
verhief,wiens ouderdom doorA.t)0pHumboldt de kunstonderwezen,vervolgens het ptntret
werd geschat op 6000 Jaar.Het klimaatvan des sehildersvervaardigde.Voortsgenoothj
Tenerile is zacht en gezond. Men heefter de gunst van vele andere aanzienljkemanruim 30 dorpen en gehuchten, alsmede de nen! die hem op zjn kasteel: rDe drie To-

rens''tePerck tusschen BrusselenVilvoorden
bezochten. Inm iddels leverde jjP
** een groot
aantal schilderjen en teekende zaeer 4an 200
copieën naar stukken van de grootstemeeBter:
uit de verzameling van den Aartshertog.Die
teekeningen werden door verschillende graveurs in koper gebragt en eerstafzonderljk
boomen en vele vreemdegewassen.O0kzjn te Antwerpen doorzjn broeder Abraham en
eruitmuntende koëjplantages.Debevolking, in 1660 gezamenljk met een Franschen en
onder den naam van Tenggerezen bekend, Spaanschen tekstteBrusselin hetlicht gegeonderscheidt zich van die der lagere landen ven.W egenszjne degeljkekennisvandeItaen bestaat uit nakomelingen van een aantal liaansche kunst droeg de graaf de F- :JF
volksverhuizers uithet rjk van Madlapahit, dana hem den lastop,naarEngeljndteverdie bj de zegepraalvan den Islam op Oost- trekken en aldaarItaliaansche schllderjen te
hoofdstad Sante Cruz,tezamenmetomstreeks
90000 inw oners.
Tengger is de naam van een distrid op
Java in de residentie Pasoeroeran en telt in
39 dorpen ruim 4000 inwoners.De grond is
er ongemeen vruchtbaar en w elig begroeid;
in de diepe dalen ziet men er zeer hooge

Java de wjk namen naarhetgebergte.Een- koopen.Voûrt:maaktehj zich ver4ieng/ljk
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door de O chting te bevorderen derAcadémie Usipeten, verkregen hnden a:n Qe Benedenvan schilderkunst te Antwerpen,- een uit- Rjn op hetgebied derMenapiërs,overschre-

vloeiselvan hetgil; van St.Lucas.Op zjn
aandnng
' en werdin Julj1663doordenKoning
odrooi verleend t0t hetstichten dier Bchool,
welke rjke vruchten gedragen heeftvoorde
Vlaamsche kunst.Nadat hj in 1656 zjne
echtgenooteverloren had,hertrouwdehjmet
Isabella de Fr- ,eene doehter van den secretaris van den Raad van Brabant, en werd
in 1680 in den adelstand opgenomen.W einig
kunstenaars hebben hem geëvenaard in het

afbeeldey van vroljke dorpstafereelen; zjn
coloriet ls ;Jn en helder en zjn lichttoon
prachtig. Hoewel hj schatten verdiende rn
vorBteljk leefde,werd hj laterin een proee
's
gewikkeld, dat hem in de noodzakeljkheid
bragt,zelfs zjn buitenverbljfteverkoopen.
Vermoedeljk overleed hj den Qssten April
1690.Bj de viering van hettweedeeeurfeest van de Btichting der schilder-acadlmle
te Antweqen werd een gedenkteeken onthuld ter zyner eere, en in 1815 is het vervaardigen van een standbeeld Van Teniers,
later te Antweoen geplaatst,opgedragen aan
4en beeldhouiver Dvaju.Van de schil
derjen

deh in 56-55deRjn,mMrwer4eninlaatstgenoemd J=r nabj Njmegen door J%l*n
CJ::> nagenoeg geheelen alvernietigd.De
overbljvenden namen in 69- 70 deelaapden

opstand der Batavieren onder Clandiwno'
leili..
Tennessee,1én derVereenigdeStatenvan

Noord-Amerika,vormdeweleerhetwesteljk

gedeelte van Noord-carolina, grenst in het
noorden aan Kentucky en Virginia, in het
oosten aan Noord-carolina,in hetzuiden aan

Georgia, Alabama en Mississipqien in het
westen aan Arkansas en Missourl,en beBlaat
eene oppervlakte van 2145 D geogr.mjl.
Het oosten van dien Staat is eene bergstreek

me
tevenwddige kqtensv!n hetAppalachisch
gebergte,;atin Cllngman'sDomeeenehoogte
bereiktvan Q080Net
l.e1,terwjlzichtusschen
dieketensdegedeelteljk zeervruchtbareda1en van den bovenloop der Tenessee en van
dezdrivieren van deze uitstrekken.Hetmiddenste gedeelte des lands heefteen golvenden
bodem ,w elke zeer geschiktis voorden land-

bouw ,en het westeljk gedeelte isoverhet
geheel vlak en bezituitgebreide alluviaallan-

van Tenirsnoemen wj:pvierkaartspelende den,waarop katoen en tabak uitm untend geboeren'' - meer dan ééne rDorpskermis''- djen.- De rivier deTennesseeontspringt
eene oHoofdwacht met soldaten''- en een onder den naam van Holston in N00rd-Car0Keuken'' allen in de verzameling van de lina, stroomt ill eene zuidwesteljke rigting

Koningin van Engeland,- een rBoerenvrj- door hetoosteljk gedeeltevan dezen Staat,
MdJe''- en een pGeeBtenbezweerder''indie waar zj onderscheidene zjrivieren opneemt,

'

van sir Peel,- een pAlehymist''en n0g zes
andere in de Bridgewater Gallery! - pDe
zeven werken van Barmhartigheid'' - pLe
manc.
hot'' enz.in die van lord Aùbnrton,XDe zeven werken van Barmhartigheid'
',Deverzoeking van den H.Antonius''- eene
-

bereikt dan hetgrondgebied van Alabama en
keert vandaar zaet een boog naar den Staat
Tennegsee terug,0:a zich uit te Btorten inde

Ohio.Zj heefteenelengtevan 1770Ned.mj1
en is voor stoombooten over 418,voor kleinere vaartuigen over1220 Ned.mjlbevaar-

W achtkamer'' enz.in hetLouvre te Parjs, baar.De Migsissippi,welke over een afstan;
eene pW aehtkamer'', - twee Btukken van Q50 Ned.mtjldewesteljkegrenzenvormt,

met boeren, - en eene vverzoeking van den
H. Antonius''in het Tnppenhuiste Amsterdam'' - een pAlchymist'' - en eene pKeuken'' in het muséum te 'sGravenhage, het pontzet,van Valenciennes''in hetmuBéum

ontvangtuit Tennessee slechts kleinerivieren.
Eene andere hûofdrivier is de Cumberland,
welke in Kentucky ontspringt en zich met
de Ohio vereenigt.Het klimaatis er betrek-

keljk zeerzachten aangenaam,en de landte Bryssel,- den beroemden pschuttersop- bouwer legt er zich voornameljk t0e op het
togt''m de Hermihge tePetersburg,- eene kweeken van maïs,tabak en katoen.In het
Dorpskermis''te Perck,- eene jrachtige oosteljk gedeelte is echter de veeteelt van

Jaarmarkt''te Miinchen,- niet mlnder dan veelbelang;in 1874 had men er300000pu rQ6 stukken, wMronder binnenhuizen,dorps- den, 100000 m uildieren, 355000 runderen,
kermissen, landschappen, herbergen, hekse- 11/
:millioen zwjnen en 350000 Bchapen.T0t
rjen enz.,te Dresden,- onderscheidenete de merkwaardigste delfstofen behooren er:
W eenen, - alsmede een viertalstukken te jzer,steenkol
en,koyer,lood en eenig goud.

Berljn. Zeer groot is het aantal prentenj Defabrieknjverheid lsern0gweinignntwiknaarstukken van Teni-n geëtst,terwjl00k keld:men vindtereenigekorenmolens,jzerde schilder zelfetsen heeftnagelaten,wM rna smelterjen,spiritusstokerjen,kopermolensen
wj ten slotte n0g vermelden,dathj onder- wolfabrieken, en er wordt 00k veelahornscheidene voortreFeljke leerlingen heeft ge- suiker gewonnen.T0tde voornaamsteuitvoervormd, onder Felke zich 0ok zjn oudgte artikelen behooren:tabak,katoen,maïs,jzerj
zoon bevond,die desgeljks den naam van salpeter,rundvee,pu rden,gezouten vleesch,
Da4d droeg.
Tenkteren is de naam van een Germu nschen vnlksstam , weleer op den regter
oever van de Rgn tugsehen de Labn en de

spek,boter en talk ,en hetspoorwegnetheeft

er eyne lengte van 2570 Ned.mjl.De bevolklng telt er nagenoeg 1300000 zielen,
onder w elke zieh 3QQ000 Kleutlingen bevin-

W ipper gevestigd,waar zj tennoorden grens- den.Met betrekking t0t de geloofsbeljdeni:
den aan de Chattuariërs, ten oosten aan de vormen de Methodisten, Baptisten en PresS
mb
ën
ri
sge
yterianen er de meerderheid.Hetonderwjs
Zijcav
erreie
inentezqlchzullndo5o9stevnlôaranChdre.Ka
eine. b
met
tt
is er in 1873 op nieuw geregeldjen in 1874
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warener40590penbarelagerescholen,gesteun; die stem ,welke ;en cantqsirmusvoordroeg,
door efn schoolfonds van 6 millien gulden. zoodat de overige stemmen zich naar deze
Daarenboven zjn ervelescholenvan middel- moesten voegen.Voorts istenorde naam van
baar nnderwjs (academiën) in de grootere de hoogste manneljke stem, welke t0t de
steden, benevens 16 universiteiten.sran deze basstem in dergeljkebetrekking sinxta1sde
is die van N%hville, in 1785 gesticht,de discant t0tde alt.Men onderscheidtden lyrioudste. 'rot de staats-inrigtingen behooren er schen en den heldentenor; de eerste is veel
voorts 3 krankzinnigengestichten,een blinden- zachter en buigzamer dan de tweede,maar
instituut en eene school voor doofstommen. de tweede veelkrachtiger dan de eerste.De
De tegenwoordige grondwet dagteekent er tenorheeftgewoonljk denomvang vankleine
van 26 Maart1870,en volgensdezezjn alle c t0t de eenmaalgestreepte f,# ofa.Goede

inwoners van hetmanneljk geslacht,nahet tenorstemmen zjnzeldzaam enbljvengewoonzlste levenslaar te hebben voleindigd,stem- ljk nietlang goed.
geregtigd. De General Assembly bestaat er
Tenos,zig Tino.
uit een Senu t van 33 en een Huis van Ver- dik
Tenot
wjlsooml
m eee
neozfpe
ament
esd
ro
eo
kk
rsinnbd
gin
o.
q
f geschiedt
tegenwoordigers van 66 leden,die telkensna

Q Jaar aftreden.De 5regtersvan hethooggeregtshof alsmede de regters der kantongeregten worden door het volk voor een tjd
van 8Jaargekozen.Op hetCongrèsderVer-

scheefhei;
te herstellen,door verkorting van eene spier

of pees veroorzaakt,bjv.bj een klompvpet.
Men brengt daarop hetligchaamsdeelin zjn
natuurljken stand en zoekt het daarin te

eenigde Staten wordtTennesseevertegenwoor- hotlden door een sterk verband, totdat de
digd door 2 Benatoren en 10 afgevaardigden. doorgesneden pees weer aaneengegroeid en
De fnanciën bevonden er zich t0t aan het tevens verlengd is.
u
itbarsten van den burger-oorlor in een goe- Tenten of wjkplaatsen van overstaken
den staat,maar de staatsschuld ls daarop tot gespannen linnen, dat met pinnen in den
1874 geklommen t0t 57 millioen gulden.De grond bevestigd is,worden zelden in oorlogj
hoofdstad van Tennessee is Nashville.In1790 maar veelalin oefeningskampen gebgzigd t0t
werd Tennessee alsterritorium en in 1796als huisvesting van troepen.Detentes-abr%
'n(schuilStaat in de Unie opgenomen.Na hetuitbar- tenten),bestaande uitaanééngeknooptekampsten van den burgeroorlog in 1862 was het zakken,zjn uitgevondeu doordenFranschen
ugea%d. Van de gewone tenten
tjdeljk en gedeelteljk een bondgenoot der maarschalk B'
Geconfedereerden en meermalen het tooneel onderscheiden zich de oëcierstenten door=nvan bloedige gevechten.
zienljker grootte en beter inrigting.Y00rts

Tennyson (Alfred),eenberoemdEngelsch zjn tenten van verschillende stof en vorm

dichter,geboren in 1809 teSomersby in Lin- van oudsbj z'vervende herdersvolken in gecolnshire, studeerde te Cambridp aan het bruik. O0k de Israëlieten woonden in tenten
Trinity College en gafreedsin 1827metzjn gedurende hunne omdoling d00r de Arabigche
broeder Charles de DPoems oftw0 brothers'' woestjn.
in het licht! - voorts in 1830 den bundel:
Tentoonstellingen dienen om de beste
rr
Poe
efy
lyri
cal
djedeechter geen voortbrengselen van kunstennjverheidonder
g
ootms
en,bjchl
val
vond
.Ee
n,,,twe
bundelhad de oogen te brengen van het publiek.Men
geen beter lot. Eerst met de twee deelen: heeftbjv.tentoonstellingen van schilderjen,
Pcems'',welke in 1$42 van de perskwamen van landbouwgereedschappen,vanvoorwerpen
en onderscheideneuitgavenbeleefden,behaalde t0t de visscherj,t0t het onderwj: enz.in

hj grooten roem. Zjn volgepd dichtwerk :
nThe princessja medley (1847)''onderscheidt
zich door fraaje gedeelten en bevatdegeschieqenis van een prinsen eeneprinses,die

betrekking staande, van voortbrengselen der

njverbeidenz.Zulketentoonstellingenworden
gehouden op ongeregelde tjden en ook we1
Jaarljks.Men heeft er,die zich bepalen t0t
naar het verlangen hunner ouders metelk- het land, waar zj gehouden worden,zooals
ander zouden huwen zonder elkander vooraf in Nederland die te Arnhem van 1879,m>r
te hebben gezien.In 1850verscheen zjnbun- o0k anderen,waarallevolkerent0tdenvreed-

de1 gedichten: pIn memoriam'', gewjd aan zamen strjd der mededinging worden opgede gedachtenisvan zjn overleden vriend Ar- roepen. Dezelaatste zjnvooralvermaard en
filr Hallam. Inmiddels werd hj t0t ppoet dragen den naam van wereldtentoonntellingen.
laureate'' benoemd en verzamelde nieuwe

Het denkbeeld om eene wereldtentoonstelling

lauweren met zjne pode on thedeath ofthe te houden is uitgegaan van prins Albert,en
dukeofW ellington(1852)'',- methetgedicht: zj had in 1851 in Engelandplaats.Daarvoor
Maud(1855)'/,- en vooralmetzjnerldylls verreeste Londen hetpkristallen paleis'',door
of the King (1858)', aangevuld met rrrhe Paœton van jzer en glasgebouwd;hetwas
Holy Grail(1860)'/.Inmiddelsschreefhj het 600 Ned. el lang, 130 Ned.el breed en Q0
algemeen bekende gedicht: rEnoch Arden

Ned. el hoog en rustte op 3230 zuilen van

(1864)''. Daarna leverde hj eenige drama's,
zooals: poueen Mary''en rHar01d''.Sedert
1869 woont de dichter in de nabjheid van
Petersfeld (Hampshire),en zjne verzamelde

gegoten jzer. Daarin bevonden zich 2000

vertrekken, ieder 8 Ned. el lang en breed.
Het aantalinzenders bedroeg ongeveer14000,
van welke 2918 medailles en 170 raadame-

werken verschenen in 1877 in 12 deelen,als- dailles (council-medals)behaalden. Deze tenmede in de DCnlledion''van Tawoltnitz.
toonstelling dnurde van 1 Meit0t15 Odober.
De volgende wereldtentoonstelling wer;
Tonor w&s in Quden tjd in zangstukken
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gehou4en te New York in 1853- 1854 en goedkoope voortbrengselen roem te behalen
telde omBtreeks 7000 inzenders. Op die te en gtrekken daardoor tevens t0t eeae leer-

Parjs in 1855 bedroeg hetaantalinzenders schoolop het gebied der njverheid, 'velke
bjna 2Q000.Hierwerden 112eere-medailles, door bçkwame mannen niet zonder vrucht
2300 medailles van de eerste, 3900 van de Tvordtbezocht.Tevensbevorderen zj devertweede klagse en 4000 diplomata uitgereikt broedering der volkeren, die in dezen edelen
voor inzendingen van njverheid,terwjlaan wedstrjd elkander leeren kennen en waarde kunstgewrochten eene afzonderljkebekroo- déren.0ok zj, die niet in de gelegenheid
ning ten deel viel. In 1862 had wederom zjn, zulke tentoonstellingen te bezoeken,

eene groote wereldtentoonstelling te Londen kunnen daaruit groote voordeelen trekken
plaats, waarvoor een ruim gebouw in Ken- doorhetinzien dergeïllustreerdecatalogussen,
sington verrees, hetwelk eene oppervlakte welke eene beknopte beschrjvi
nqleveren van
bedekte van 51/:Ned.bunderen door27000 hetmerkwaardige,dater werd lngezonden.
inzenders gevuld werd.Niet minderprachtig
Teos,eeneaanzienljkekoopstadderOudwas in 1867 de wereldtentoonstelling te Pa- heid en de geboorteplaats van Anâceonjwas

rjs,welke erin een reusachtig gebouw van in Ionië tegenover Samos gelegen.Zj werd
glasen jzerophetChamp deMarsgehouden aanvankeljk bevolkt door de Minyers en
werd. Het was 490 Ned.ellang en omsloot vervolgens door de Atheners en Boeotiërs.
een open binnenplein met eene lengte van Men vindt hare bouwvallen bj het heden144 en eene breedte van 38 Ned.e1.Door daagsche Sighadlik.
middel van ringvormige gangen,doorsneden
Tephilim noemt m en de gebedsriemen,
van straalsgewjs in een middelpunt uitloo- bj de Israëlieten in gebruik,terwjlmen den
pende lanen w as het zaodanig verdeeld,dat naum van tepliloth geeftaan eeneverzameling
m en door hetvolgen van eene laan langs de van gebeden voor all
e dagen van hetJaar.
voortbrengselen wandelde van éénzelfde land
en d00r het volgen van een kringvormigen

Teplilotn Acts#ereck is de tltelvan een gebedenboek voor reizenden.
gangsteedsdezelfdesoortvanvoortbrengselen Teplitz, eene vermaarde badplaats in het
ln oogenschouw kon nemen van verschillende noorden van Bohemen, is de hoofdstad van
landen.Voorts had men er een grootaantal een districten ligtin hetbekoorljkeBieladal,
bjgebouwen voorbepaaldegroeyen vaninge- 224 Ned.el boven de oppervlakte der zeej
zonden voorwerpen.Het aantallnzenders be- tusschen hetErt
sqebergteenhetBoheemsche
droeg er ruim 4Q000.Eene volgende wereld- Middengebergte, ls een station der spoorwegen
van
Aus
s
i
g
naar Komotau en van Dux
tentoûnstelling werd in 1873 te W eenen gehouden,en we1in den Prater,waarzjeene naarBodenbach,en beziteen kasteelvan den
ruimte besloeg van 260 Ned. bunders. Er prins Clary met een fraaipark,eene R.Kawerden nieuwe bruggen gebouwd, nieuwe tholieke Mn eene Protestantsche kerk, een
Btraten aangelegd, en het grootsche tentoon- gymnasium ,eene handelsschool,eene teekenstellingsgebouw wasgekroond meteeneprach- school en andere inrigtingen van onderwjs,
tige rotonde met eene middelljn van 135 en een prachtigen schouwbury?een genootsehap
eene hoogte van 105 Ned.el.De lengte van van njverheid,een militalr badhuis en ruim
het geheele gebouw bedroeg 925 en zjne 10000 inwoners. W egens de bruinkolenbedbreedte 180 Ned.el,en men had er daaren- dingen in hare nabjheid hebben njverheid
boven 160 bjgebouwen, terwjl het aantal en handeler zich in dewlaatsteJaren krachtig
inzenders er tot bjna 40000 wasgeklommen, ontwikkeld, zoodat m en er onderscheidene

onder welkezich 420 uitNederland en zjne fabrieken aantreft. De merkFaardigste bronkoloniën bevonden.Tevens werden er gedu- nen zjn er:de Sprudel(49/C.),de Frauenrende den tjd der tentoonstelling vele con- badquelle (480C.), de Frauenzimmerquelle
gressen gehouden van verschillendenaard.Van (460C.,deSandquelle(440C.)en de G.arten-

genoemdetentoonstellingen werddieteParjs quelle (Q5OC). Zj worden gewoonljk t0tde

m 1867 door 15 millioen,die te W eenen in alkalisch-zoute bronnen gerekend, maar be1873 door ruim 7 millioen en die te Londen vatten weinig vrj koolzuurenbekleeden den
in 1862 door ruim 6 millioen personen be- eersten rang onder de indiFerente bronnen.
zocht.Toch waren bj deze tentoonstellingen M en gebruikt het w ater totbaden en 00k
de inkomsten op verre na nietvoldoende om om te drinken,vooraltegen chronischejicht
de uitgaven te dekken; van die te W eenen en rheumatismus,alsmede tegen ongesteldhebedroeghettekort13millioenOostenrjksche den,ontstaan doorverwondingen op hetslaggulden.
veld. Behalve de m ilitaire en openbare in-

Na dien tjd volgden de wereldtentoonstel- rigtingen heeftmen erdevàlgendebadhuizen:

Stadtbad,Fiirstenbad,Sophienbad,Kaiserbad,
Herrenhaus,Steinbad enStephansbadj- enin
Amerika,- in 1878 eene teParjs,welke het naburig Schönau n0g Neubad en Schlanin praeht van gebouwen, op hetChamp de genbad.In 1876 werden de baden er bezocht
lingen elkander met snelheid op. In 1876
werd eene gehouden tePhiladelphiainNoord-

Marsverrjzend,allevoorgaanden overtrofen door 10580 badgasten enbjna23000reizigers.
door m illioenen belangstellenden uitalle oor- Tot de plaatsen van uitspanning behooren er:
4en der wereld werd bezocht,- en in 1879 de Kurgarten, in het midden van de stad,
te Sidney in Australië.Zulketentoonstellingen met den schouwburg, de drinkhallen, het
prikkelenden wedjverdernjverheidsmannen, salon en het prachtige Kaiserbad,- de tuin

Qm eor eelmatige,degeljkejsierljke en en het park bj het vorsteljk kasteel van

TEPLITN TERCEIRA.

Cl-y,- deKönigBhöhe (250 Ned.elh00g),
het Belvedére,- het Seumepark,- het
Kaiserpark,- deSlotberg (390Ned.elhoog)
met merkwaardige bouwvallen enz. In de
nabjheid van Teplitz ligt Eichwald in het
midden van prachtige wouden en wordt a1s
herstellingsoord druk bezocht.Men zegt,dat
de bronnen van Teplitz reeds in 762 ontdekt

zjn; doch in geschrift vindt men de stad
eerst in de 12de en hare bronnen pas in de
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H*
P* schilderde onderBcheidene portretten,
vooral 00k van aanzienljke vrouwen, en

wekte zoozeerdejverzucht,dathj besloot,
Madrid teverlaten.Daarop bezochthj Parjs
en Londen,waar zjn werk desgeljks op
hoogen prjs werd gesteld,keerde einâeljk
naar zjn Vaderland terug, trad er in het
huweljk en werd burgemeestervan Deventer.
Tevensbleefhj debeoefeningderkunstvoortzetten,en overleed in 1681.Hj behoortt0t

16de eeuw vermeld.Omstreekshetjaar 1630 de beste Nederlandsche genreschilders en 0n-

behoorden de stad en het kasteelaan den derseheidt zich door eene ongeDioenenatuurheerron .
EI:#,,diein den valvan W allenstdn ljkheid en bevalligheid,door een fJn,zilbrtrokken waB.Daarop beleendekeizerFer- vcrachtig coloriet en door een voortreFeljk
d%nand 11 den genexaal-veldmaarschalk,graaf luehtpersped ief. Het Trippenhuis te Amstervon zloiw.ger met Teplitz, en toen in 1634 dam bezit eene sehets van boven reeds ver-

dit geslacht in de manneljke ljn uitstierf? melde sehilderj, alsmede: pDe vaderljke
vielen de stad en het ylot ten deel aan de
familie clary.In September en Oetober 1813
was Teplitz het hoofdkwartier der drie verbondene Monarchen,die er den 3den Septem-

vermaning'
' - en hetmuséum te 'sGravenhage het portretvan Terbur.q?alsmede:TlEen
oëcier,aan eenedameeen brlefvoorlezende''

alles van zjn penseel.Vooral in Engeland
berwegensdeoverwinningenbjGroszbeeren, heeftmen prachtigeschildexjen van Trbny ,
M n de Katzbach en bj Kulm een dankfeest voorts in hetLouvre,in versehillende Dmtvierden en er den 9den daaraanvolgende een sche muséa enz.
vexbond Bloten tegen Napoleon 1.In SeptemTerceira,zie Azoren.
ber1835 werd er eene zamenkomBtgehouden
Terceira (AntonioJosédeSouza,hertog
van de Monarehen van Oostenrjk, Rusland van), graaf '
ean Villasor, een Portugeesch
en Pruissen, - in hetnajaar van 1849 van maarschalk en pairjgeboren den lodenMaart
den Keizer van Oostenrjk met de Koningen 1792 te Lissabnn.klom in den oorlog tejen
van Pruissen en Saksen, - en den 25sten Napoleon I op tot den rang van Btaf-oëmer,

Julj 1860 van den Keizer van Oostenrjk vertrok in 1817naarBraziliëlw% rhj gou-

met den Prins-regent van Pruissen. In de verneur van de provincie Para en vervolgeng
lu tste dagen van Augustus 1862 werd erhet van de provincis Bahia werd,keerde in 1823
n VI naar Europa terug en
lloo-larig jubelfeest der bronnen gevierd en met koning J0ao
tevens een gedenkteeken onthuld.
werd in 1826 door de regentes Isabella t0t
Terbium (T.)isdenaam eenerenkelvou- veldmaarschalk benoemd en tegen den PaTtjdige stof,t0t de klasse dermetalenbehoorend. gangervand0m M%%è'l,denmarkiesdeCkaves,
@* bragt dezen de
Hetisin zuiveren toestand nietbekend;zjn in het veld gezonden. HP
cxyde schjnt wit te wezen,en zjne zouten nederlaag t0e 0n werd daarop t0tbevelvoehebben eene amethystroode kleur.
rend generaal Van het noorderleger en t0t
Terburg (Gerard), een beroemd Neder- gouverneur Van Alemtejo bevorderd. Toen
landsch Bchilder, geboren te Zwolle in 1608 d0m M ignël, ill 1828 het regentschap aan-

uit een oud en aanzienljk geslacht,ontving
M nvankeljk onderwjs van zjn vad
.er en
vervolgens Van een onbekenden meester te
Ilaarletn.Zjnwerk vondw eldragrooten bjval,

vu rdde,moest Tereeira,a1seen jverigehar-

Frankrjk en Engeland.Niettemin handhaafde
hj zjneoorspronkeljkheid en munttevooral
uit in het schilderen van portretten en van
binnenhuizen. In 1648 bevond hj zich te

sche eilanden meeBter, zag zich door dom
Pedrobelastmethetopperbeveloverdealdaar

tist, de wjk nemen op een Engelsch oorlogsehip en zich naar Londen begeven. Dâar
'
bereidde hj aanstalten t0t de expeditie naar
en ona zich verder te oefenen,bejafhj zich Terceira,maakte zich in Junj 1829van dit
op reis naar Daitschland, Itallé, Spanje, eiland en in 1830 ook van de overige Azori-

MiinBter, schilderde er de portretten van onderscheidene gemagtigden t0tdenvredehandel,
en plaatBte voorts al de gevolmagtigden op

dezelfde Bchilderj diedoorJonas SviderFloF
in prent werd gebragt. Op de schilderj be-

vonden zich 69 Eguren en Terbv y w ilde haar
niet onder de zesduizend gulden verkoopen.

aanwezigetroepen en staptein Junj 1832 te
Porto aan land.Den zostenJunj 1833 wexd
hj opyerbevelhebber van de expeditie naar
Algarblë en tevens tot hertoj nan Teceirl
verheven.Hj versloegin Julg hetlegervan
d0m M igwël bj Almada en bezette du rop
LiBsabon.InMaart1834ontvinghjhetopperbevel in Porto en zuiverde de noordeljke
gewesten van deaanhangersvand0m M%%è'l.
A1s een der tverigste voorstander: van de
door dom Pedro verleende constitutie kwam
hj in April 1836 M nhethoofdvan hetmi-

Men vond haartrouwensinzjnenalatenschapj
en zj kwam in verBchillendehanden,totdat
zj in 1837 door graafDemidof werdaangekocht voor 45000 francs. UitMiinster begaf nistérie, maar moest weldra pluts maken
de sthilder zich naar Madrid,waar hj met voorde AbsolutiBten.Eexstin 1812 en 1843!
ongemeeneonderscheiding belegend,doorden na de herstelling der constitutie, kwam hj

Koning in den ridderstand opgenomen en met weder aan hetroer,maar slechtsvoorkorten
eene gouden halsketen, eene medaille, een tjd. Met Saldanlta bestuurde hj in Odober
kestbaren Gegen en Bpnren begiftigd werd. 1846 detegen-omwenteling ineenemonarchale
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rigting, m=r wer; bj zjne poging, om
Port: t0t kalmte te brengen,d00r de opstandelingen gevangen genomen en eerstin Junj
1847wederop vrjevoeten gesteld.In Maart
1850 werd hj kommandantvande lsteleger-

helling van 4en Caucasus ontspringen,heeft
na het bereiken der vlakte een verval van
40 Ned. duim op de Ned.mjl,dientin de
steppen t0t eene bron voor kunstmatige be-

sproejing en stort zich uit in deCaspische

divisie te Lissabon en in Maart 1869 weder Zee.Zjverschuiftharen mondallengsverder
voorzitter van het ministérie, doch overleed naar het noorden. - Het landsaap Terek,
naar de rivier alzoo genoemd, is vermM rd
den
Th
26stenApril186q.

erebinthacebn is de naam van eene doorzjnewarmebronnenjalsmededoorzjne

alrjke verzamelplaatsen van petroleum !het
tweezaadlobbiqe plantenfamilie uit de orde t
der Terebinthlnen. Zj omvat melksaphou- strekt zich uit tusschen het gouvernement

dende boomen en heesters met afwisselende, Stauropol ten noorden en he$ gebergte van
enkelvoudige en onverdeelde ofhandvormig- Daghestan ten zui
den entelt0y1697L geogr.
drietallige of oneven-gevinde bladeren zonder mjl nagenoeg een half millloen inwonersj
gteunblaadlesen meestaléénslachtige,één-of meestalMohammedgnenenderwaartsverhuisde
tweehuizige, zelden tweeslachtige,regalma- Kozakken.
tige, meestal kleine bloemen, die eind- of
Tering (Phtisis) noemt men bj verschilokselstandige pluimen of aren vormen. De lende organen aandoeningen,welke een chrokelk is meestal 3- t0t s-spletig of-deelig en nisch verloop hebben,groote vermagering en
overbljvend.Daarin bevinden zich debloem- verzwakking veroorzaken en gepaard gaan
bladen, afwisselend met de kelkslippen,op met overvl
oedige afscheidingen en koortsen,
eeneringvormigeschjf.Demeeldradenhebben welkehetreedsverzwakte llgchaam tengrave

priem-ofdrudvormige,vrjeofaan debasis brengen. W anneer men in het dageljksch
zaâmgegroeide helmdraden en binnenwaarts leven van tering syreekt,bedoeltmen echter
gekeerde,z-hokkige,overlangsopenspringende gewoonljk longterl
nq.ZieonderLongen.
helmknoppen. Het vruchtbeginsel is meestal
Terentius (Publlus)metdenbjnaam Afer
bovenstandig en éln-hokkig, bevat een am- (de Afrikaan), een beroemd Romeinsch bljphitropen zaadknop en een eindstandigen of speldichter,geboren in 185 vöör Chr.te Careenigzins ter zjde geplaatsten stamper met thago,kwam op Jeugdigen leeftjd a1sslaaf
een enkelvoudigen stempel.Demeestalsappige, in het huis van den Romeinsehen senator
opeenesteenbesgeljkendevruchtbevatslechts Publi%.g n rdlfil.:Imeanws,die hem eenezorgéén zaadle met eene vliezige schaalzonder vuldige opvoeding en laterdevrjbeid schonk.
kiemwit. Deze familie telt omstreeks 130 Terentius was de lievelingydichter der aansoorten in nv enoeg 30 geslachten en behoort zienljken en devriend vanuitstekende mante huis in de keerkringslanden.Zj bevatten nen van zjn tjd, inzonderheid van k
%e%io
hars- en balsemachtige, scherpe gappen en zfricgxld. Op zjn terugkeer van een togt
vaak bitterej zamentrekkende zelfstandighe- naar Griekenland kwam hj in159vermoede;en, zoodat vele t0t de geneeskrachtige ge- ljk yP
**oone schipbreuk om het leven. W j
w assen en tot de gifplanten behooren. Van bezitten van hem zes bljspelen,die meestal
onderseheidene soorten worden de vleezige, naar stukken van M enander en andere Grieksuiker en vrj zuur bevattendevruchten ge- sche tooneeldichters bew erkt zjn,nameljk:
mogeten. De Burnerceè'n,met deze familie ver- DAndrea''1, - >Hecyra''
' - pKeautonti
maagschapt,verschiltvan haarhoofdzakeljk roum enos , - rEunuchus,,,- pphormio,,,doorhaar2-t0ts-hokkig vm chtbeginsel,door en pAdelphi''. A1 die stukken behooren t0t
Q hangende,anatrope eitjesin iederh0k en de eomoedia palliata, en de verwikkeling is
Goorde meestalgeplooide en opgerolde zaad- doorgaans zeer eenvoudig. Hebzuchtige minnaressenj sluwe slaven,losbandige zonen en
bbTben.Z!eenqerBnrsera.

ereblnthlnen is de n= m eener orde gierige vaderszjn daarin devoornaamstekauithetnatuurljkplantenstelsel,behoorendet0t rakters,welkenaarwaarheid geteekend zjn.
de tweezu dlobbigen en t0t de onderafdeeling Lessen van levenswjsheid vindtmen ermet
4er veelbloembladigen.Zj onderscheidtzieh milde hand in uitgestrooid,maar bovenal0ndoorbladeren,welkein denregelgeenesteun- derscheiden zieh dezebljspelen doorkeurigbladenhebben,engewoonljkdoorregelmatige, heid en zuiverheid van taal,zoodatzj in de
twee- oféénslaehtige bloemen,doorgaansmet middeneeuwen ':p de scholen veel gelezen
een dubbelen kring van meeldraden,waar- werden.T0t de beste uitgaven behooren die

g('sGravenhage1826,2dln)j
vanechterdie,welke hetnaastbjdebloem- van W enterhotin.
bladen staan, niet tot ontwikkeling komen, opnieuw bewerktdoorStallbawm (1830-1831,
en met een boven- of onderstandig,één- of 6 dln),die van Klotg(1838-1840,Q 4ln)en
meerhokkig vruchtbeginsel,in welks hokken dievan Uypfenbaek (1870).
Terentlus Varro ,zie Varro.
zich één, twee of meer zaadknoppen bevinden. Zj omvat de familipn derMyricaceën, Tergoekassow (Arsas Artemlewitsl),
Juglandeën, Therebinthaceën, Burseraceën, een Russisch generaal,geboren in 1819,zag
Rutaeeën, Diosmeën, Zenthoxyleën, Simaru- zich in 1837 geplaatstbj hetkorpsingenieurs
baceën, Ochnaceën en Connaraceën.
Terebinthus, zie Pistacla.

en bevond zich sedert 1841 in den Caucasus.

In 1865werd hj generaal-malooren in 1876
Terek (De),eenerivierinhetRuseischa luitenant-generaal en kommandant der 38ste
stu houderschap Caucasië,ontstaat uitonder- divisie,wM roverhj in denTurkschenOorlog
stheidene rivieroes,welkeMndenoordeljke van 1877 bevelvoerde.Hjkommandeerdeden
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linker vleugel van het leger,hetwelk door- h0l1e boomen ofop ;en gron; en hebben in
drong in Armenië,nameljk de trnepen-afdee- het lutste geval den vorm van heuvels,
ling van Eriwan,bezette den 3osten Aprilde welke in Afrika eene hoogte van 5 en een

vesting Balesid,trok overDiadin naarErzeroem,versloeg Mehemedpasjaden16denJunj
bj Seidekan,maarmoestdenzlstenenzzsten
JunjbjElbarhetonderspitdelvenvoorM oekAfe.Tevens werden zjnein DiadinenMetsl

omvangvan 1qNed.elbereiken.Zjbegtan
h

oofdzakeljk ultleem en bezitten eenegroote
vastheid;zj bevatten talrjke cellen en gangen?van Tielke de eersten t0t verbljfvoor
de Jongen en de lMtsten t0t onderhoud der

Kilissa achtergelaten troepen verstrooid,ter- gemeenschap tusschen alle gedeelten van het
wj1hetgarnlzoen van Balesid in decitadél gebouw dienen.Vele soorten zjn eenepl-

werd ingeslnten. Tergoekassow redde zich der warme landen;zj dringen in menigtein
door een stouten togtover hetgebergte naar de woningen der menschen en verwoesten er
Isdyr,en ontzettedooreeneglansrjke over- het hout aan de binnenzjde zoodatde0p-

wlnning het garnizoen te Bajesid.Daarop
hield hj zich staande teIgdyr tegen Ismaël,J:/J en nam in October deel aan den togt
naar Erzeroem en aan den slag bj Dewe
Boyoen.
Term ieten (Termitina Bvm.) of Gtte
mier- ig de naam eener insectenfamilie ûit
de orde
der Regtvleugeligen (orthoptera).
**
Het ZPn
gezellig levende diertjes met een
langwerpig ligchum jeen afzonderljken,nMr
beneden gebogen k0p,ronde oogen,twee of
in hetgeheelgeene bj-oogen,korte,parel-

pervlakte gespMrdbljft?weshalveschjnbur
gave balken en Btjlen bj een geringenschok
bezwjken eninstorten.Determietenvolbrenen hunne werkzaamheden bj nacàten 0ndernemen somsverretogten,en hunnegevaar-

ljkste vjanden zjn de gewone mieren,die
we1eensgeregeld tegen hen ten Btrjdetrek-

ken. Men kent omstreeks 80 levende soorten
ill verschillende warme landen, vooral in
Afrika en Amerika. Fossiele soorten vindt
men reeds in desteenkolenlagen:mMrvooral
in het barnsteen en in de tertialre lagen.De
snoerachtiçe voelers,krachtige monddeelen, oorlogstermot (Termes bellicosus 8meathm.,
enkelvoudlge beenen met 4 ledige tarsen en, T.fàtalis ù!).)is 1,8 Ned.duim lang,donker
voor zonverzj gevleugeld zjn,met4 even- bruin van kleur,heeft lichtgeringde voelers,
groote en langwerpige vleugels. Behalve de is aan den mond,aan de beenen en aan den
gevleugelde termieten, die het geslacht ill buik roestgeel,heeftgeelachtige,ondoorzigtige
stand hcuden,heeft men twee Vorm en , die vleugelg! bewoont het grootste gedeelte van
Van vleugels verstoken en wier voortplan- het Af
rlkaansche keerkrinysland en bouwt
tingsorganen verdwenen zjn, nameljk s0l- aanzienljke aardheuvels, d1e allengs onder
ee
n
gr
oot
e
n
,
vi
er
kant
en
k0p
en
daten met
den plantengroei worden bedolven. De verlange, sterke kaken, en arbeiders met een dcArikkdlï/k: termiet (T.dirus K*.
g.)leeftin
kleinen ronden k0p en verborgene kaken. Brazilië in gaten in de aarde en onder steeDeze laatsten zorgen voor den bouw der ge- nen en voedt zich met de wortels van vertnetermid (1'.
meenschappeljke woning en voor het ver- mclmende boomen.De IïcAf#cAl'
pl
egen derJongen,terwjlde soldaten belast lucifugus Ap:#i)is 9 Ned.streep lang,zwart
@@
ZPn met de verdediging der kolonie,en de aan den mond,geelaan de scheenen en aan
gevleugelde diertles,geljk wj reedszeidenj de tarsenyheeftgerimpeldevleugelsmetzwarte
voor de instandhouding zorren van het ge- randen,bevindt zich overalin hetzaidenvan
slacht.De koningin der termleten is een van Europa, is in Frankrjk doorgedrongen t0t
vleugels beroofd en bevrucht wjfje, welks Rochefort en Rochelle en heett in laatstge-

achterljf door het groote getal der daarin noemde stad belangrjke verwoestingen aanMnwezige ejeren een ongemeenen omvang gerigt in de palen,waarop zj gebouwd is.
bezit. Of zich in elke kolonie slechts ééne Vele termieten der warme landen strekken er

koningin met ,en metdeze verbonden man-

netle (den koning) in eene ruime ce1in het

aaT
ndeiqpoorlingent0tspjs.

erm un (terminus)wasbj deRomeinen

m iddelpunt van het gebouw bevindt, en of het einde van Juridieke handelingen. Men
ermeervoorhandenzjn,isnog nietduideljk vindtdat begrip reeds in de pW etder twaalf
gebleken. Intusschen is er reden te vinden tafelen''. In het nieuwere regtbeteekentdat
voor het zeldzaam voorkomen van bevruchte woord eenetjdsbepaling,diebjzekereregtswjfles,omMthetgrootstegedeeltevandeze handelingen moet worden in acht genomen.
na de paring eene prooi wordt der vogels. HetW etboek van BurgerljkqRegtsvordering

De ejeren zjn rolrond, somtjds gekromd, geeftdan 00k determjnen aan,wu rM nmen
aan de uiteinden afgerond en ongeljk van bj hetdoen van exploiten en dagvM rdingen
grootte. De larven zjn in den beginne digt gebonden is.
Term inalia is de naam van een plantenbehaard,hebben onduideljke oogen en korte
voelers en veranderen doorherhaalde vervel- geslacht uit de familiederCombretaceën.Het
lingen in volkomene insecten.Zoodra de ge- behoort te huisin de keerkringsgewesten van
vleugelde diertlea zich in eene kolonie ont- Azië en omvat groote boomen met afwissewikkeld hebben,ontstaat er eene groote 0n- l
ende, jevind-nervige,gaafkandige,Mn den
rust,en demanneoesen wjfjesverlateu den voet kllerendragende bladeren,zondersteuntermietenhoop om in de opene luchtte paren blaadles, polygamischej in aren geplaatste

en durnahunnevleuqelst0taan den wortel bloemen en eene éénzadige,onderstandire,
afte breken.De wonmgen dertermietenzjn met de kelk vergroeidesteenvrucht,dieeenlgzeer verxhillen;1 zj worden gebouwd in zina geknepen en M n 4en rand veelalgevleu-
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gel; i8.De kelkbuis is rolrond en boven het
vruchtbeginsel ingesnoerd, de zoom klokvormig, t-tandig en afvallend. De bloemkroon
ontbreekt, de 10 helmdraden zp
'-n in 2 rjen

hoeveelheid koolzuur en zwavelzuren kalk,

chloormagnesium en keukenzouten vrj zwavelwaterstofgasbevatten bj eenetemperatuur
van 44O C.Van de oudestad zjnn0g overbljfselen te zien van een amphitheater,van
g
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e
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e
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n
ke
l
v
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i
ge
s
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l
h
e
e
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e
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gpltsen stempel. Van de soorten vermelden eene waterleiding enz.
wj: T.elfcp'l uitden Indischen Archipel, Term inus, eene godheid der Romeinen,
een boom ter hoogte van 8- 10 Ned.el,in was de beychermer der grenzen;zjne verhet Nederlandsch koedboom ,maar in het En- eering werd ingevoerd door Numa Tppzyilïl:,
gelsch Indon almond genaamd, omdatzjne toen deze de akkers der burgers door grens-

vruehten op amandelen geljken, en bj de
inlanders bekend als ketapan.De bladerenvan
dezen boom zjn omgekeerd-eirond, wigvormig, gaafrandig, met 2 ingedrukte klieren
aan den voet,- debloemen zjn eenzaam,
enkelvoudig en okselstandig,- en de steenvrucht ls plat met5 bootvormig uitstekende

hoeken. Op het vaste land schjnt hj niet

inheemsch, maar wordt er,evenals in W estIndië,gekweekt.Het houtis ligt,maar sterk

steenen van elkanderscheidde.Hjwerd somtjds voorgesteld dooreen houten paal,enkel
met een manneljk aangezigt en met een
grooten baard, somtjds o0k door een vierkanten st6enj t0t voetstuk dienend voor het
hoofd van PanofSylranus.Jaarljkswerden
ter eere van dezen god feesten (Terminalia)
gevierd.O0k mjlpalen droegen oudtjdsden
naam van termini, zoodat m en o0k nu n0g
halve beelden, nameljk borstbeelden,van

en duurzaam;debladerenzjnzamentrekkend onder eindigend in eene sm alle, vierkante
en bevatten eene zwarte kleurstof, door de zuil,metden nlam van termen bestempelt.
inboorlingen gebezigd t0t het zwartmaken

Term inologle noemtmen hetgeheelder

d
ertanden,en de vruchtkernen leveren 500/0 kunstwoorden (termini technici),bj deze of
zuivere olie,waaruitzich allengs eene groote gene wetenschap of bj een ofanderbedrjf
ln gebruik.00k de leer van zoodanigekunsthoeveelheid stearine afscheidt.Van mrer be-

lang echter zjn: T.beleroa, T.cifr'
lsl en woorden, nameljk van hunnen oorsprong,
7'
.chebula,allen groejendeophetvasteland, vorming en beteekenis, wordtTveleens raet
terwjl lMtstgenoemde 00k op de Soenda- dien naam bestempeld.
eilanden wordt aangetroFen. Deze boomen
Ternate, een eiland der Molukken (zie
dragen vruchten en galnoten, waaruit met aldaar), tevens met een aantalandere eilanaluin eene duurzamegele en metjzerzouten den eene residentie en bj de westkustvan
eene uitmuntende zwarte verwstof verkregen Dsjilolo gelegen, heeft een vuurspuwenden
wordt. Die vruchten en galnoten worden se- berg ter hoogte van 1675 Ned. el en een
dert 1852 onder den naam vanmyrabolans in omvang van omstreeks 5geogr.mjl.Hetis
groote hoeveelheden uit Britsch Indië,vooral met digte bosschen bedekt, maar de beken
uitMadras,naarEngelandverscheept(in1878 en bronnen zjn er dikwjls droog.Toch is
bjna 40 millioen Ned.pond,terwaardevan het klimaat er niet ongezond. Behalve speruim 5 millioen gulden). T.Ix rïpoït
fe:iseen cerjboomen,die er weleer door de Nederlanboom van Midden-lava en wordt m eer dan ders zjn uitgeroeid, heeft men er sago,k020 Ned. el hoog. Hj heeft een loodregten kosnoten, bananen en andere vruchten! stam,lederachtige,aan de onderzjdebleeke, voorts herten,wilde zwjnen en veelvlseh.
kort-wigvormige, omgekeerd-eironde, ellipti- Het eiland staat onder het gezag van een
sche, kort-gespitste, min of meer 6-ribbige Mohammedaanschen Sultan, die steeds onze
bladeren, terwjl de bloem-aren korter zjn trouwe bondgenootwas)m aar istevensgeheel
dan deze,en eeneom gekeerd-eivormige,qaauw en al afhankeljk van de Nederlanders,die
s-hoekige steenvrucht.D eze boom wordtdoor er zelfs over de tl'oonopvolging beslissen.De

de inlandersWohogenoemd en verschafthun inwoners drjven er eenigen handel met de
in zjne galnoten een middeltot hetbereiden bewoners der Soeloe-eilanden. De hoofdstad,
van huidsn!vooralte Samârang en Solo.
ook Ternate ot'Maleja geheetenjligtop de
Term lnl of Termini f-erds
,d,eene arron- zuidkust en wordtdoorMalejersen afstamdissementshoofdstad in de Italiaansche pro- melingen van Portugézen bewoond;zjisaan
vinde Palermo (op Sicilië),isbekoorljk ge- de helling van een berg gebouwd en heeft
legen M n den mond der rivier Term inien
M n de Tyrrheensche Zee, alsmede aan den

eene R. Katholieke en eene Protestantsche

kerk, drie moskeeën en eene qoede reede.

spoorweg van Palermo naar Girgenti.Zj is In hetmidden der stad verheftzlch het kasde zetel van een onder-prefect en m en heeft teel Oranje, de zetelvan hetNederlandsch

er eene regtbank,eepgymnasium ,eenlycéum, bewind, met vier bolwerken en diepe grach-

eene technische school,eeneboekerj en 0n- ten voorzien. Het eiland is herhaalde malen
geveer22000inwoners,diezich hoofdzakeljk door aardbevingen en door uitbarstingen van
bezig houden met de vangst van thonjnen zjn vulcaan geteisterd.vooral op den zden
en sardellen,en voortsmethandelen scheep- en 14den Februarj 1840,toen doorde neêrvu rt. In 1875 verschenen in de haven van
Term ini 530 schepen.Op de plek,w aar zich
te voren het in 1860 gesloopte kasteelverhief,is thans een tuin aangelegd.Ten oosten
van de sKd en op haar grondgebied vindt
men druk bezochte haden, die eene groote

stortendelava,doorde schokken engolvingen
van den bodem nagenoeg alle bezittingen
der inwoners werden verwoest. De resident

houdtzjn verbljfin destad Ternate,welke
6000 inwoners telt; hier bevindtzich voorts
eene regtbank, zamengesteld uitEuropGnen
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en inlanders,met den resident a1s voorzitter. de Italiaansche provinde Perugia (Umbriëlj
T0t de residentie Ternate behooren,behalve tussehen twee armen van de Nera aan den
dit eiland, eenige andere eilanden, en hare spoorweg van Rûme naar Foligno gelegen,
ggheele bevolking bedraagt ongeveer100000 is de zetelvan een bisschop,van een onderzlelen.
prefed en van eeneregtbank van koophandel.
Ternaux (Guillaume Louis,baron),een Men vindter eene hoofdkerk ,onderscheidene
uitstekend Fransch industriëel, geboren te andere kerken,een schouwburg,een lycéum ,
Sédan den 8sten Octpber 1760, legde zich een gymnasium en eene sch001voormeisles,

pnv
ankeljk t0e op den handel en schreçf veel orase-, oljf- en moerbeziënboomen,
m 1790:pvoeud'unpatriotesurlesasssignats'', lakenfabrieken en leerloojerjen,en ongeveer
waarin hj het uitgeven van papieren geld 10000 inwoners. Deze stad is het aloude
afkeurde.Later bevorderde hj de pogingen Inteeamna Umbroa, de geboorteplaats van
van Lafayette om den troon en den Koning
teredden en moestdeswegein 1793 de wjk
nemen naar hetbuitenland.Onder hetDirectoirekeerdehjnaarFrankrjk terug,vestigde
zich te Parjs en deed op onderscheidene
plaatsen fabrieken verrjzen, terwjl hj de
openbare aangelegenheden geenszins uit het
00g verloor.Hj verzettezieh tegen hetconsulaat voor levenslang en tegen den Keizerstroon.Niettemin genoot hj de achting van
Napoleonj die hem op eene eervolle wjze

rlcïf'
M,g; m en ziet er thans n0g bouwvallen
Van 0en amphitheater, van een aan de Z0n

gewjden tempel, van badep enz. Niet ver
vandaar bruist de vermaarde waterval van
Velino.

Ternström iaceën is de naam van eene

tweezaadlobbige jlantenfamilie uit de ord.
e
derGuttiféren.Ztlomvatboomen en heesters

met afwisselende, vaak aan de toppen der
bundels geplaatste, zeer zelden tegenoverstaande,enkelvoudlge? meestal gavej door-

onderscheidde.Door de oorlogen van hetKei- gaanslederachtige,altjdgroene,doorschjnend
zerrjk verloorhj millioenen francs.Hj ver- gestippelde, vinnervige, gaafrandige of gedubbelde echter zjne werkzaamheid en wist tande bladeren metgeledebladstelen,gewoon-

zjn credietstaandetehouden enin hetbezit ljk zonder steunblaadjes, en mettweeslachtebljvenvan zjneétablissementen inhetbui- tigeofdoormisgewaséônslachtige,regelmatige,
tenlandj te Napels,te Cadix,te Livorno,te okselstandige ofalleenstaande ofeindstandige,
Petersburg en te Genua. Na de restauratie in trossen of aren geplaatste bloemen met
koos hj de zjde derBourbons?weshalvehj gelede bloemstelen.De kelk is meestaloverin de Honderd Dagen naarBelglë trok.Nade bljvend, van twee dekblaadjes voorzien en
tweede Restauratie washj deraadsman der 3- t0t s-bladig,afwisselend metevenzoovele
regéring in alle zaken van njverheid.Toen bloembladen.De talrjke,in rjen geplaatste
men er in het rampspoedig Jaar 1816nietin meeldraden hebben meestal korte, draad-of
glaagde, korenmagazjnen aan te leggen, priemvormige helmdraden en z.hokkigehelm-

stichttehj erzelfopzjnegoederenenbewees
daardoor in het volgende jaareene onschatbare weldaad aan de bevolking. O0k deed
hj deze hetmiddelaan de hand om hetge-

knoppen. Het vruchtbeginsel is gewoonljk
bovenstandig en 2-,3-ofs-hokkig.Hetaantalstampersishieraan geljk,doch deze zjn
veelalt0téén stamperzamengegroeid,terwjl
brek te lenigen door van aardappelenmeelen o0k de stempelsvereenigd ofgescheiden zjn.
beenderengelei eene goedkoope en voedzame De vrucht is Q- t0ts-hokkig,lederachtig of
soep te bereiden.In 1818 werd hj afgevaar- vleezig en o0k we1eene openspringendezaaddigd naar de Kamer, doch legde hier eene doos. De zaden zjn niervormig ofrond of
zo0 grootezelfstandigheid aan den dag,datde hoekig of 0ok welzamengedrukten gevleu-

Ministersin 1826zjneherkiezingverjdelden. geld,somtjds d00r vleezig zaadpluis omgeIn 1827 echter werd hj op nieuw benoemd ven en door eene onbehaarde, zelden digt
dopr de stad Parjs,en hj voegde zich nu behaarde schaal. Het kiemwit is vleezig of

aansionds bj de oppositie. A1s e
'én van de

kraakbeenachtig en ontbreekt 0ok w el eens
geheel en al, - de kiem regt,gekromd of
bevorderdehjdeJulj-omwentelingvan 1830. gevouwen,en dezaadlobben in hetvankiemQ21 onderteekenaars der beruchte adressen

De gesteldheid zjner zaken, die door den wit verstoken zaad zjn dik,vleezig en olieloop der gebeurtenissen sterk waren achter- achtig. M en vindt deze planten vooralin de
uitgegaan, drong hem echter,de staatktm dige keerkringslanden van Amerika en in het zuiloopbaan vaarwelte zeggen.Door onthouding den van A zl*e.
@@ De groene deelen bevatten

estalsljm ,de bastzamentrekkende,harsen volhardinq gelukte hethem evenwelbin- me
nen eenige Jaren aan zjne verpligtingen te achtige ofkleurstofbevattende bestanddeelen;
voldnen en nieuwen bloei te bezorgen aan

zkn bedrjf.Hj overleed den 2denApril1833.
Hj was deeerste,diein Frankrjk despinmachines invoerde; 00k verbeterde hj de
Bchapenfokkerj en de w0l-en katoenweverj
en bevorderde de vervaardiging van fjne
SJMI:,terwjlmeneindeljk menigeuitvinding
np het gebied der werktuigkundeaan zjne
schranderheid verschuldigd is.
Ternq,zie Lotto.

de blpemen zjn welriekend,en in de zaden

h
eeftmen eenetger
ootehoeveelhdd vqtteolie.
Het geslacht Tl
a L.onderscheidt zlch door
een
Tgrootgepalteaancaffeïne.
erpentkn iseene balsemachtigemassa,
welke door insnjdingen uitdestammen van
naaldboomen verkregen wordt.Zjvormteene
min of meer heldere, geelachtig-witte,kle-

verige zelfstandirheid ter dikte van honig,
reageertzuur,nektnaarterpentjn-olie,lost

Ternl, eene arrondissementshoofdstad in op in alkohol, aether, aethérische oliën en
XIII.
36
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kaliloog, en bevat 12-350/0 terpentjn-olie, vormt terpentjn-olie tnxjejn=rkamferriehara en hargzurenjbenevens eenig barnsteen- kende zelfstandigheden. Door verdund Bal-

zuur en mierenzuur. In versehe terpentjn peterzuur wordt zj geoxydeerd,maar r00bevindt zich abietinezuuranhydride;ditneemt kend salpeterzuur doethaar ontbranden.Terechter water opj en er Bcheiden zich steen- pentjn-olie veroorzaakt op den duur op de
achtige kristallen van abietinezuuraf,waar- huid pjn,roodheid,verzwering en blaasles,
door deterpentjntroebelwnrdt.Indenhandel en inwendig werktzjbjaanmerkeljke hoeondergcheidt men: Duitsche terpentjny die veelheid alB vergif; 00k het inademen van
niet zeer bitter van smaak is,- Fransche terpentjn-oliedamp is nadeelig. Men schrjft
terpentjn,op devoorgaande geljkend,maar terpentjn-olie voorbj rheumatismus,zenuwminderterpentjnoliebevattend,- Straatsbur- pjn, lûngontsteking,galsteenenkoliek,worqerterpentjn,diespoedig helderwordt,naar men, blaaskatharr,typhus enz.en uitwendig
cltroenen riekt, zeer bitter van smaak is en a1s een prikkelend en versterkend m iddel.
orts gebruikt men haar bj de bereiding
350/0 terpentjn-oliebevatj- Amerikaansche Vo
terpentjn,diewitachtig-geelen taaiis:sterk van verwstofen en lakken, tQt het bleeken
riekt, scherp en bitter smaakt en weinig van ivoor en vroeger00k we1in lampen.
terpentjn-oliebezit,- en Venetiaanscheter- Terpsichore, ééne dernegen Muzen,is
pentjnj welke dikvloeibaar en min ofmeer inzonderheid die van de danskunst en van
helderen donrschjnend is,een aangenamen, het koorgezang;hare attributen zjn de lyra
specerjachtigen reuk heeft en 15-300/0ter- en hetplectrum.
pentjn-olie bevat.Terpentjn,metwaterge- Terpstra (Jacobus)? een verdiensteljk
kookt, levertterpentjn-olieen laateen hars Nederlandsch letterkundlge, geboren te Fraachter,maarlevert,zonderwaîergedestilleerd, neker in 1142, werd na voleindigde studiën
colophonium. Men bezigt terpentjn t0t het aldaar in 1759 doctor in dewjsbegeerteop
bereiden vanterpentjn-olie,zalven,pleisters, eene dissertatie:pDe fuido in genere''en in
1761 doctor in de regten op eene dissertatie:
vernissen,llkken,brievenlak en ljm.
De consuetudine''.VierJaren washj werkTerpentsnbopm ,ziePistacia.

Terpentkn-ohe,eene aethérische nlie, zaam a1s advoeaataan hetH0fvan Friesland
bevindt zich in alle deblen van naaldboomen en aanvaardde in 1765 hetrectoraat te Ilaruit de geslachten Pinu , Pécea, dlïed en lingen m et eene oratie: ,D e poesidiis gentizàariœ en Nvordtdoor destillatie uitde terpen- libus adamata, cultori semper amica'',en in
tjn van deze boomen gewonnen,hoewelzj 1710 dat te Deventer met eene oratie:pDe
naar gelang van haren oorsprongverschillende institutionescholasticadomesticaeanteferenda''.
eigenscbappen bezit.De ruwe olie bevatmie- In 1775 werdhj erbuitengewoonhoogleeraar
renzuur en bars en wordt door rectifcatie in dedichtkundeen sprakbjdiegelegenheid:
over kalk gezuiverd.Zj is kleurloos, dun- Adversusiniquosartispoeticaeexistimatores''.
vloeibaar, riekt Bterk , smaakt prikkelend, In 1781 werd hj er benoemd t0thoogleeraar
heeft een Boortelgk gewigt van 0,860- 0,890, in degeschiedenis,welsprekendheid enGrieklostop in to of12 deelen alkoholvan 900/0, sche taal en handelde: pDe praecipuis quivermenl zich metaether,en kooktbj 152- busdam veritatis historicae indidis'' en in
1600C. Duitsche,Fransche en Venetiaansche 1782 als redor magniicus:,,DeNicolaiCusani
terpentjn-olie,afkomstis vanPinusdil-zfriq
:, doctrina etm eritis in rem literariam imprimis
mamf
'ï-l en Laro polarlséren naarde linker Daventriensem''. ln 1785 droeg hj een Laen Engelsche van Pinu x dfrclïd naar de tjnsch gedichtvoor:y1nlaudem R.H.Schelii'',
regter ZP
**de. Zwavel, phosphorus en hars en in 1789 eene oratle:?De egregio quod ex
lnssen er in 0p;zj absorbeertzuurstof,vern Btudiis hum anioribus petltur ad beate viven-

andert deze gedeelteljk in ozon en gaat
onder vorming van mierenzuur allengs over
in hars. Terpentjn-olie iB een mengsel van
koolwaterstoFen (C1cH,6), bj welke door

dum praesidio''.Voorts leverde hj n0g eenige
Latjnsche gedichten, en overleed den 34en
1803.- Zjnzoon Willem Terp8tra,stuéeerde

te Deventer,was conrectcr aan verschillende
herhaalde destillatie, den invloed van zuren scholen? het laatst aan het Erasmiaansch
eni. het Boortel
jk gewigt,hetknokpunten gymnaslum te Rotterdam en overleed aldaar
het polarisatievermogen veranderen.Metwa- den loden Julj 1839 in den ouderdom van

tervormtterpentjn-oliehydraten.Z00ontstaat ruim 61Jaar.Hj bezorgde uitgaven van de
fe#n6 (terpentjnkamfer, CICHZaO:+ H;0), 5Heroïdes''van Ovidiusen vanhetvierdeboek
wanùeer men terpentjn-nliemetsalpeterzuur van depAeneïB''van Virgiliws.O0k werdzjne
en alkohol in de opene lucht laattrekken; verhandeling:roverde besteleerwjzeop de
zj vormt kleurlooze kristallen zonder reuk Latjnsche scholen'' door de Hollandsche
of smaak, lost op in kokend water,alkohol Maatschappj van Wetenschappen te HMrlem
en aether, gmelt bj eene temperatuur van metzilver bekroond (1818),en werd hj 1i4
n0g geene 1000 C.en sublimeert zonderzich van het Provinciaal Utrechtseh Genootschap
te ontleden.Met drnog chloorwaterstofvormt en van de Leidsche Maatschappj van Nederterpentjn-olie goutzure fdrzelfï/p-olïe (kunst- landsche Letterkunde, terwkl 4e senaat der.
kampfer, CICHICCI) in kleurlooze naalden, Groninger hoogeschoolhem eershalve tot docdie naar kamferrieken en smaken,in alkohol tor in de letteren benoem de.- Jaeobun Terpen aether oplopsen en bj 1150C.smelten.Zj dfgl, een zoon van laatstgenoemde,geboren
kookt bj 1650 C.en geeftbj deBtillatie met te Oldenzaal den 19den Februarj 1805,stukalk dW,l (CZ:H:J. Met thloor en brnom deerde te Utrecht in de letteren en verwierf

TERPSTRA- TERSCHELLING.
er in 1824 den doctorsp aa; cp eene dissertatie: pDe sodalitio Pythagoreo'', werd achtervolgens conrector te Franeker,praeceptor
te RûtterO m en rectûr te Harderwjk,en
overleed aldur den 8sten Maart 1837. Hj
bewerkte woordenboeken voor de Grieksche
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versterkingskunst spreektmen van teaassen,

nameljk van vlakten,welkehoogergelegen

zjn dan de overigegedegltenvanhetterrein.
Terra Santa of'He%l% Land nnemtmen

een geheelvan 16 ûf 17 R.Kathclieke klQcsters, gelegen in de door de legende geheien Latjnsche taal,alsmede eene Griekache ligde plu tsen in en om JeruOlem en 00k
grammatica en was 1id van het Prnvinciaal elders in Palaestina, Syrië, op Cyprus, in
Utrechtseh Genootschap.
Egïpte,Smyrna en Constantinopelen in het
Terracina, eene stad in de Italiaansche bezlt van de Orde der Franciscanen,die uit
provineieRome,ligtaan deevenzoogenoemde de opbrengst daarvan in hetonderhoud voorGelf der Tyrrheensehe Zee, is d: zetelvan zien van een groût aantal instellingen van
een bisschop, bezit eenige vestingwerken, wel
dadigheid.A1die bezittinqen hebben een

eenehooft
lkerkinByzantjnschenstjl,debouw- onafhankeljken bestuurder, dletelkensna 6
vallen van een paleis van Tâeoderik,koning Jaargekozen wordt,in hetSt.Salvatnrkloosder Gothen,eenehaven metveelscheepvaartverkeer en ruim 6000 inwonera. Hare omstreken stun bekend a1s zeer ongezond.
Tec a cotts nf gebrande aarde is thans

ter te Jerusalem gevestigd is en den titel
voertvan ppater custosvan hetHeiligegraf''
of van.rpater reverendissimus''
. Deze wordt

de algemeene naam van alle overbljfselen

il sagro discretorio'' geheeten, t0t wier 1eden de vicaris van den pater custos en de
pater procurator nfpenningmeester behnoren.
Volgens eene oude gewûonte is de pater cust0s steeds een Italiaan, de pater procurator

der aloude kunst, van gebakken leem vervaardigd. Uit het Oosten kwamen de terra
cotta's in Griekenland en erlangden hiereene
verwonderljke schoonheid.Menmaaktevazen
en beelden,doorgaans op kleineschaaljmaar
0ûk geheelefriezen voortempels,iguren voor
gevels en architectonische sieraden van terra
cotta. O0k in Etrurië werden er reeds Vr00g

in zjn ambtbjgestun dooreene commissie,

steeds een Spanjaard en de pater vicaris

steeds een Franschman.De regten derTerra
Santa op de heiligdommen, die zich in het
bezit bevinden der Grieken en Armeniërs,

vervurdigd,en deRomeinenwarendejverige veroorzaakten in 1851en 1852den strjdom
leerlingen derGrieken.In den nieuweren tjd de Heilige plaatsen,die ten slotte den Krimhebben vooral de Italianen fraaje terra cot- oorlog deedFntbranden.
Territorlaalstelsel noemtmen de kerkta's gelegerd.Dezuchtom overbljfselen der
Oudheid in terra cotà te verzamelen isvooral regteljketheorie,volgenswelkehetgeesteljk

M ngewakkerd door gru f Caylun.O0k Town- bewind over een land in de handen i: van
ly, wiens verzameling zich in het Britsch den souverein, naar den regel: pcujug
Muséum bevindt, en 86ro%z #'z-çiscplrf, die regio, ejus religio. Het ontstond uit eene

de zjne aan het Vaticaan afstondjhebben overdrjvingvanhetepiscopalestelselenwerd
veelnlerk#iaardigsbjeengebragt.Vooralech- na den Vrede van Miinster vaak op eene
ter hebben véör korten tjd de voorwerpen drgkkende wjze toeyepast.Hetleidtvan zelf
uit de graven te Tanagra in Boeotië groot t0t het caesareopaplsmus of het wereldljk
opzien gebaard; deze bezitten als kunstge- pausdom en is op deze wjze vooral door
wrochten eene ongemeene volkomenheid en

Hobbes in de geschriften: pDe cive''en ,Le-

zjn afkomstig uit hettjdperkjvolgende op viathan''ontwikkeld,- voortsinDuitschland
datvan Aleœando.de Groote.
door Pnfendof in het geschrift:pDe habitu

Terranova of Terranov@ dï Mollia,eene religioniy ad &itam eivilem''
.
arrondissem entshoofdstad in de Italiaansche
Terrltorium noemde men in de m iddene
et
l
W
e
n
e
en
di
s
t
r
i
ct,
gepl
aat
s
tonderhetbeheer
provincie Caltanisetta (Sicilië), ligt aan de
Middellandsche Zee, is de zetelvan een on- van een vazal,die in het bezit wa8 derKeiderprefed , bezit een gymnasium ,onderschei- zerljke souvereiniteitsregten, voorts in het
dene kerken,deoverbljfselenvanvoormalige algemeen een staatsgebied. - In de Noordvestingwerken, eene haven, waar in 1875 Amerikaansche Unie geeft men dien naam

bjna 1500 schepen binnenliepenjen ongeveer (in het Engelsch territory) aan een gewegt,
15000 inwoners,die zieh vooralbezig houden

dut nog geene 60000 inwoners teltenhetregt

met het vangen van thonjnen en sardellen. heeft een afgevaardigde naar het Congrès te
De stad werd door keizer Frederik 11 nabj zenden,doch zonder stem bevoegdheid.
de plek van hetaloude Gela gesticht,alwaar

Terrorism us ofsarikbewLnd noemtmen

in delaatsteJaren onderscheidenecverbljfse- e0n bestuur, dat dopr bloedige daden schrik
rr
ras
(Ee
s opgedolven.
1enTe
de
Oud
hein
d)zijn
aanjaagten ditmiddel bezigtom zjnewileenenatuurljkeofkunst- lekeurige maatregelen door te zetten.Berucht
matige hoogte van den bodem ,die met eene is vooral het 8chrikbewind derGroote Om-

glooting of o0k wel met een trap afdaalt weTnteling in Frankrj;k(zie aldaar).
ersehelling, een Nederlandsch eiland,
naar het lager gelegen gedeelte.Gewnûnljk

heeftmen eenterrasvöôrophoogtengebouwde t0t Noord-llolland behoorend,aan de Noprdvilla's, en men spreektook vanbergterrassen, zee gelegen, doûr het Flie van Flieland en
waarlangs men als hetwarstrapsgewjshet door het Amelander Gat van Ameland ge-

eigenljke gebergte bereikt. Dikwjlsworden seheiden,is aan dezjdederNoordzee door
voorts terrassen kunstmatig aangelegd ter duinen en aan de binnenzjde dooreen djk

versiering v= tuinen en parken.0nk in de tegen de Tvcede der golven beveiligd. Ilet
3G*
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(Turbinolia sulcata), vischtanden (Carcharodorpen zjn er:W est-Terscheiling met een d0n heterodon), slakken (Cerithium hexagovuurtoren, Midland en Oost-Terschelling of num)en tweeschalige weekdieren (Crassatella
den Hoorn.Dit eiland is in 1373 doorW illem ponderosa).IetsouderisdeLondon cl
aymet
rJ. Naaldwi
jk, stadhouder van Holland,in vischtanden (Myliobatus punctatus), en we4en 00r10g tegen de Friezen geplunderd,en derom Jonger de plastische leem van Barton
hetbljkt,dathetzich in dien tjdveelver- en Bembridge metzoetwaterslakken(Lymnus
der naar de zjdevan Friesland heeftuitge- pyramidalis en Planorbisdiscus).Dejongere
strekt.Willem en Jan rJl Bei
jeren en hertog lagen van ditbekken behooren t0thet oligoJan eJs Brabantschonken aan de ingezetenen ceen, zooals het gips van Montmartre met
brieven van vrjwaring,zoodatzj geeninval overbljfselen van Palaeotherium , Anoplote-

telt ruim 3000 inwoners,en de voornaamste

van den kantvan Holland,Zeeland en Friesland behoefden te vreezen.Pltilips van .& >rgondlë hechtte in 1428 zjn zegel aan die
brieven. Intusschen had Tersehelling meer-

rium comm une enz.j vermaard door de nasporingen van Cnnier. Op de grensscheiding,
tusschen het oligoceen en mioceen bevindt
zich de zoetwaterkalk van La Beauce.N0g

malen van invallen veel te ljden.In 1480 Jonger zjn de tertiaire vormingen van Tousl00t Volkertzdiai:r,heer van Terschelling, raineen Bretagne,meteenezeester (Scutella
een verdrag van koophandel en vrieàdschap
met Eduard, koning van Engeland. Later
verviel het eiland aan hetgeslacht Aremberg
en n0g later aan de Staten van Holland en
W est-Friesland. In 1666 werd het door de
Engelschen geplunderd en verwoest,doch de

striata). In Engeland is daarenboven het

plioceen vertegenwoordigd door het cragj
hetwelk men in onderscheidene lagen splitsen
kan. Eene zuivere zeevorming is de nummulietenvorm ing, hoewel zeer verschillend van
ouderdom. De oud
lag
en
komen 0V0re0n
vs
atnePa
rj
sen
dejongstemet
huizen zjn er fraajer dan te voren weder metden grofkalk
opgebouwd, en in 1840 is er eene nieuwe de onderste afdeeling van hetoligoceen.Zj
bestaan uit kal
haven aangelegd.
k-,zand- en leisteenlin de
vor
ing
Tertiaireaar
dkomrst
(zienoemt men een ge- beide eersten vindtmen groote foramlniféren
deelte der
aldaar),tnsschen (nummulieten)en in den laatsten wiersoorten.
dekrjtvormingen hetJongerediluvium gele- M en vindt num mulietengesteenten in de Py-

gen.Metditlaatste en hetn0gJongereallu- reneeën,Alpen,Apennjnen en Carpathen,in
vium vormt zj dekainozobk
nohe#r0@ ,welke Klein-Azië,in den Himalaya, op de Soendavoorafgegaan wordt door de mesozo'
fsche en eilanden, in Japan en China. Hier en daar
depalaeozoïsche.Eigenaardig isin detertiaire bevatten zj veeloverbljfselen van visch,en
vorming de invloed van het klimaat op het zj verhefen zich ill den Hi
malala t0teene
planten-endierenrjk,alsmedehetverdwjnen hoogte van 5000 Ned.el,zoodatdltgebergte
der mesozoïsche planten en dieren, welke eerstnahetoud-tertiairetjdperkisopgestuwd.
plaats maken voor zoodanige,welkemeerop In Bejeren bevat het nummulietengesteente
die van onzen ,
tjd geljken.Eindeljk vindt jzer, en t0t dit gesteente behoort 00k het
m en de tertiaire vormingen sleehts zelden in
uitgestrekte beddingen1 maar doorgaans in
afzonderljke bekkens.In deze wisselen v00rw erpen uit zee-,brak-ofzoetwater-en landvormingen elkander af. Eene verdeeling der

boonerts.De molasse behoortt0t hetbovenste
oligoceen en tot hetm ioceen en bevatzoowel
voortbrengselen van zoutals van zoetwater,

bjv. haajentanden (Notidanus primigenius).
T0t de bovenste zoetwaterm olasse behoort
ok de kalksteen van Oeningen mettalrjke
tertiairevorming isafkomstigvanM ell(1832) o
en berust op de verhoudingsgetallen van uit- planten en dieren, o.a.met den reuzensalagestorvene en n0g levende w eekdieren,w elke mander(AndriasScheuchzeri),doorSelteuazer
het eerst berekend zjn door Deshayes.Deze in 1732 als pHomo diluviitestis''besehreven.
had opgem erkt, dat in de oudste tertiaire W atwj van demolassegezegdhebbenjgeldt
lagen ongeveer97O/ovan alle weekdieren tot ook van denayeliuh,in de zeevorming met
soorten behooren, welke reeds uitgestorven de zeekoe (Hallanassa) en in de zoetwaterzjn,terwjl datcjfervoor demiddenste1a- vorming met eene kleine slak (Litorinella).

gen 81 en voorde bovenste48 bedraagt.Deze Van het groote W eener bekken behooren de
drie afdeelingen werden door Lyellde eocéne, oudste lagen t0thetoligoceen,doch verreweg
miocéne en pliocéne genaamd.Lateris door de meeste t0t het mioceen.Voorts behooren
Bqroh (1854) tusschen eoceen en mioceen t0t de tertiaire vorming: de Leithakalkj

na geheel uitversteenlngenbestaande,en
deafdeeliny oligoceen gevoegd.VolgensMayer bj
vindtmen ln dezevorming 13 ontwikkelings- de lagen van steenzout in Galicië en Siebentrappenj van welke 5 t0t de eocéne,3 t0t
de oligocéne, 4 t0t de miocéne en 1 t0t de
pliocéne afdeeling behooren.M ayer vereenigt
voorts de eerste twëe en de laatste twee af-

bi
irgen, - voorts in Duitschland de bruin-

kolen en in ItaliëdeSubapennjnschevorming

meteenesoortvan kreeft(Cancermacrocheirus).O0k inNoord-Amerikaen Groenlandisde

deelingen t0ttweegroepen,nameljk deoud- tertiaire vorming vertegenwoordiqd,maar de
en de nieuw-tertiaire.
reusachtige beddingen derpampasaandeLa
Tot de oudste gedeelten der tertiaire vor- Plata-rivlermetde daarin aanwezigeoverbljfming behooren de onderste lagen van het selenvangrootetandeloozedieren,zooalsmega-

bekken van Pyrjs en Londen.De Parjsche therium ,grooterdanonzerhinoceros,m ylodon,
grnfkalk (calcaire grossier) bevatvele over- 3 Ned.el lang.en glyptodon clavipes,desge-

hljfselen van deren, nameljk van koralen ljks3Ned.ellang,behoorent0thetdiluvium.

TERTIAIRE VORMING- TERTULLIANUS.
Van de planten vervullen in de oudste

tertiaire lagen t
le kegeldragers (Taxites,
Texoxylon, Cupressinoxylon, Sequoia) eene
belangrjke r0l als steenkolenvormende en
barnsteenvoortbrengende boomen.Leem ,zanden leisteen bevatten overbljfselen van c'
hûn-
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Tertiarierg noemt men wereldljke per-

sonen,die deelhebben aan de vonrregten en

voordeelen eener geesteljke ordejterwjlzj
in maatschappeljke betrekking bljven en in
hethuweljk mogen treden.Zjontstondenals
orde in 1221, toen velen t0t de Orde der

dritessoorten (in zoetwatervormingen),palmen Franciscanen wilden overgaan,ontvlngen bepandanussoorten,zeerozen,altjdgroenevjge- paalde voorschriften en hadden een afzonderboomen9 eike-, laurier- en sandelboomen, ljk gewaad,nameltjk demannen een grjzen
ln een witten slujer.Zelfs
myrten en proteaceën,terwjldesagoboomen r0k en de nonnt
verdwjnen.A1deplanten derouderetertiaire keizerKarelIV en koning Lodeulj;k IX van
vorming hebben een tropisch karakter, en

Frankrjk behoorden t0t deze orde, wier
0.Reer neemtaan,datde warmtegraad bj leden echter vöör en na meerendeels in de

het ontstaan dier vormingen 90C.hoogerwas gewone klooster-orden werden opgenomen.
dan thans op diezelfde plaatsen. De weekTertie noemt men het 60ste deel eener
dieren bevonden zich toen reedsin den he- seconde bj het verdeelen van cirkelbogen en
dendaagschen toestand; er waren twee- en hoeken, alsmede bj het verdeelen van den
éénschalige, terwjl de arm- en kopjootige tjd.Zj wordtaangewezen doordrieaccenten,
weekdieren,n0g in hetkrjtin aanzlenljke zoodat 10'/'debeteekenisheeftvan 10tertiën.
hoeveelheid voorhanden, op den achtergrond Veelalechterbezigtmen in plaatsvan tertiën
treden.Merkwaardig zj'n in detertiairevor- tiende deelen van seconden.
ming vooral de zoogdieren. Reeds in hare
Terts is in de muziek de derde toûn van
oudste afdeeling heeftmenwalvisschen,zooals den aangenomen grondtoon af, alzoo een
den uit Alabama afkomstigen zeuglodon,als- interval van drie trappen,en komt voor a18
rldile en çermindevde terts,van welke
mede zulke die hetmiddenhoudentusschende groote,7
herkaauwendeen dikhuidige dieren,zpoalshet de eerste tweeveranderljkeconsonanten zjn,
palaeotherium en anoplotherium ,voortsvleder- terwjldelaatste een dissonantis.Degroote
muizen,roofdieren,knaagdieren,insecteneters terts,welke uit twee geheele toonen (c-:,

en apen, terwjl de Jongste nasporingen in g- h,
) bestaat,heeft de wiskundige verhou-

Noord-Amerika de zonderlinge gedaanten van
loxolophodon en dinoceras aan hetlichthebben gebragt, gevaarten taet zes horens,die
kenmerken van den tapir,van den rhinoceros
en van den olifant in zich vereenigen. In
hetneogeen vindtmenmastodonten ofOlifanten
m etvlerslagtanden en mettepelvormige tanden, alsmede hetdinotherium ,een reusachtig
snaveldier met benedenwaarts gerigte slagtanden en voor 't overige op den tapir geljkend.Voorts heeft men er gehoornde en

ding van 4 :5, - de kleine terts, zich in
moltoonen bewegend, bestaat uitéén gehee-

van hetFichtelgebergte,van hetErtsgebergte
en van het Reuzengebergte. Uit denzelfden

was aldaara1sregtsgeleerdeenredenaarwerkzaam en omhelsde eerst op gevorderden leef-

tjd zjn voortsde vulcanischegesteentenvan
het noorden van Bohemen,van Hongarje en
van Siebenbûrgen,-- voorts van het midden
van Frankrjk,van het noorden van ltalië,

tjd (omstreeks185)hetChristendom.Hjwag
een man van hoogst ernstige rigting?van een
hartstogteljk karakteren van eene1
*jke,vMk
al te r'
dke verbeelding,en wierp zich wegenszjnesombere,ascetischedenkwjzeinie
armenderMontanisten.Hj overleedomstreeks
het Jaar 220. Zjne geschriften,van apolngetischen, zedekundigen en onderwjzenden
inhoud, rjk aan denkbeelden, maar veelal

len en een grootenhalven toon (:-#),znodat
hare zuivereverhouding is alsdievan 5:6,en de verminderde terts, uit twee groote

halve toonen bestaande lcis-est, heeft de

verhouding van 225- 256.De terts vo= tin
de harmonie den tusschenliggenden interval
tusschen de beide vaste toonen van den drie-

klank,nameljk van den grondtoon en van
de kwint,weshalve zj00k den nMm draagt
ongehoornde rhinocerossoorten,yiraFen,anti- van mediante.
lopen,honden,roofdieren en eenlge apen,van
Tertulia noemt men in Spanle en Zuidwelke dryopithecus metbetrekking t0t zjne Amerika een avondgezelschap,waar menzich
m
e
t gezellige gespreltken, het spel en 80m tanden zeersterk opdenmenschgeljkt.Einde1jk heeftmen in deJongstetertiairelagenhet wjlen o0k met den dans vermaakt.Daarbj
anchitherium en hethipparion,diedeOorspron- wordt gewoonljk niet veel meer genuttigd
keljke vormenvan 0nspaardschjnentewezen. dan een glas jswater oflimonade,vruchten
D e voortbrengselen der vulcanische werk- en gebak.D e tertulia is geen genoodigd gezaamheid gedurende hettertiaire tjdperk zjn zelschay, maar eene toevallige bjeenkomst
basalt, trachiet en phonoliet, w elke met de van vrlenden en bekenden des huizes. Er
lavasoorten Van Onzen tjd overeenstemmen. heerscht een ongedwongen toon,zoodat de
D aartoe behooren de alleenstaande basalt-en vreemdeling,aan wien men gemakkeljk toephonolietkoepels in Duitschland, de gesteen- gang verleent, zich vooral dââr op de
ten bj het Laacher Meer, van het Eifel, hoogte kan brengen van hetmaatschappeljk
van het Zevengebergte,van hetW esterwald, leven in Spanje.
van het Vogelgebergte, van den Rhön,van
Tertullianus(QuintusSeptimiusFlorens),
sommige gedeelten van het ThiiringerW oud, een Latjnschkerkvader,geborenteCarthagoj

van Schotland,Ierland,de Shetland-eilanden,
de Faroeër en Ilsland.Trouwens de meeste

vuurspuwende bergen van onzen tjd hebben
reeds in het tertiaire tjdperk een aanvang
gemaakt m ethtlnne w erkzaamheid.
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duister en in een nwey,Af
rikaanschen Btjl den r ond en verder Van alle middelen gegeBchreven,zjn 0.a. ultgegeven door Oehlen bruik raaakt 0m den vervolgenden vjandop

(1853,3 d1n).
Teryël,eeneSpaanscheprovincie,omvat
het zmdeljke derdedeel van het koningrjk
Aragen en telt op ruim Q58 D geogr.mjl
ongeveer 252000 inwoners.ZiJ
-bezit uitgestrekte weiden,en daarenboven verbouwtmen
ervelevrt
lchten.0nk bloeiter dezjdeteelt,
alsmede de schapenfokkerj, en de bodem
levert er steenkolen, lood,jzer,zwavelen
zout,terwjleronderscheidenemineralebronnen worden gevonden. - De evenzoo genoemde koofdntad,op een steilen heuvelaan

te houden,terwjlmen in hetterugtrekkend
legerzooveelmogeljk de ordeherBteltende
beste wegen ter ontkoming uitkiest.Hoogst
moejeljk iseenterugtogtd00reenvjandeljk
land, en menig veldheer uit den ouden en
nieuwentjdheefteven grootenroem ingeoogat
dooreenterugtogta1sdoorzjneoverwinningen.
Terw en (Johannus Leonardus),een Nederlandsch letterkundige,geborenteDordrecht
den lodenFebruarj 1816,waseersthoofdonderwjzeren daarnaleeraaraan deLatjnsche
schonlteGouda,waarhj den 9denDecember
de Guadalquivir gelegen, heeft een ouder- 1873 overleed. Hj schreef: pEtymologisch
wetseh voorkomen, is de zetelvan een bis- handwoordenboek derNederlandsche taalenz.
scho?, bezit 7 kerken,onderwelkezich de (1844)'',- voortstusschen deJaren 1851 en
fraajejin spitsboogstjlgebouwdehoofdkerk 1853 onderscheidene kleine geschiedkundige
bevindt, eene in de 7deeeuw gebouwde waterleiding,een levendigen handelen ongeveer
9000 inwonerB. Deze Bta; is door de Celtiberiërs gestichten heette illvroeger dagen
Turdeto.
Terugkaatsing, zie Brekin.q en ferlgkaahing t)x âet IfcAf.
Terugloop noemtmendeachterwaartsche

werken, zooals: XAfstand en kloosterleven
van Karel V''1- rDe boete van keizerHendrik IV voorpausGregoriuB VII te Canossa'',

strjd tussehen Bonifacius VIII en
Hunnen'',enz.,- wjders:pHetKoningrjk
-

pDe

Philippus de Schoone''
,- rAttila,koningder
der Nederlanden, voorgesteld in eene reeks
van naar de natuur geteekendesehilderaehtige
gezichten (1858)'',- en vertaalde metP.t)
Jp
Labberton de pAlgemeene geschiedeniB''van 8alosser (1855)'',- enhetrHand'ioordenboek dermythologie van alle volken

beweging van een stuk geschutbj hetvuren.
Deze geschiedt door de uitzetting van het
buskruid bj het ontbranden,waardooreene
drukking ontstaat naar alle kanten,die evenwelgeenezjwaartscbebewegihgveroorzaakt, (1856)''
, terwjl hj 0ok nog onderseheidene
omdat zj rondom geljkeljk druktop de zj- andere vertalingen hetlicht deed zien.
wanden. AnderB echter is het met de drukTeN esten.Onder dezen naam vermelden
king in de ri
wj eenige Nederlandscheschilders,teweten:
g
t
i
n
g
v
a
n
d
e
a
s
.
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Btuwt het prolediel voorwaarts, maar openAugwstin%s Terfzw fep,geboren te '
sGravenbaart zich evenzeer in tegenovergestelde rig- hage in 1649.Hj beoefendeaanvankeljk alting,alwaar echter de zwaarte van hetstuk leen de teeken-en boetseerkunst,alsmede het
wea
erstand biedtaan haarvermogen,zoodatzj drjven van goud en zilver,legde onder < :sleehts eene kleine achteruitschuiving doet llng en Doedqnn zich toeop de schilderkunsty
ontstM n,waaru n m en den naam geeft van bezocht Venetië, w erd te R om e onder den
terugloop.In beperkte ruimten wordtdezezoo- naam van Snép in de schildersbent opgeno-

veel mogeljk verhinderd door stootbalken, men, keerde over Frankrjk en Engelan;
broekingenenz.Bjdraagbarevuurwapensheeft terug, beschilderde te 'sGravenhage onderm en dezelfde achterwaartsche beweging, die
zich aan den schouder van den schutter doet
gevoelen en terugntoot genoemd w ordt. M en

scheidepe zalen en plâfonds, schonk eene
betere inrigting aan de teeken-académie en

werd in 1690 door den K eurvorBt van Bran-

zoektdezen z0okleinmogeljk temakendoor denburg, later Koning van Pruissen, naar
het gew igt van het wapen,eene doelmatige Berljn geroepen,waarhjonderscheidenepalading, eene behoorljke inrigting van den leizen versierde.In 1699 stichttehj ermet
kolf en een vastaansluitentegendenschouder. SeltlûterdeKoninkljkeAcadémievanSchoone

Terugtogt (Een)noemt men zoodanige Kunsten en was daarvan directeur t0t nagebeweging, waardoor een leger ofeene troe- noegaan zjn overlt
lden in 1711.
lnedfel,een broeder van den voorpenafdeeling zichvan denvjand zoekttever- Elian Ter/
wjderen.Hj kan eeneoperatieofeenemanoeuvre zjn.Een terugtogtkan op hetslagveld gegchieden, wanneer de zich te zwak
gevoelendepartjhetgevechtwi1ontwjkenjwanneer in het gevecht de eene partj een
nngunstigen afoop vreest,- en wanneer de
eene partj na de nederlaag aan eenevolslagene vernietiging zoekt te ontsnappen. De
terugtrekkende partj moetindeeersteplaats
den meest mogelgken spoed in aehtnemen,
nm terrein te winnen op den vjand,en in
de tweede plaats maatregelen nemen tegen
de bedreigende vervolging. Vooral dient de

teoreuigetrteekkvo
h
enrd
enp,ar
eennedekrge
aeshtt
gdehel
chvte
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1j
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g
aande.HlJwerd geboren te 'sGravenhage
ln 1651,en Bchilderdeveelvruchten,vogels,

bloemen en dood wild,weshalvehjteRome
den bentnaam van Paradjproqelontving.V0lgensDeoampnleiddehjteRomeeenloszinnig
leven en stierf aldaar in armoede in 1724,

doch volgens Immerzeelverwierf 0ok hj de
gunstvan denKeurvorstvan Brandenburgén
overleed in 1729.
M attltews Terwedfeo, een broeder van de

beidevoorgaanden.Hjwerdgeborente'sGravenhage in 1670, genoot het onderwjs van
zjn oudsten broeder en was dezen in 1690
teBerljn behulpzaam.Voortsreisie hj naar

Romej maar kwam reeds in 1699 te 'sGra-
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venhage terug, waa' hj z/en en plâfonds Omtrentde voormalige verbindingvan TqBsel
Bchilderde, 0.a. eenige van deze laatsten in met het vaste land zjn de bengten duister
het stadhuis, alsmede een pchristus in Get- en onzeker.Omstreeks 900 vindt men Tessel
Bemané''voor de kerk der Jansenisten aldaar. vermeld op de ltlst der goederen,tpebehooDaarna begafhj zich nogmaalsnaarBerljn, rend aan de St.Maartenskerk te Utrecht,en
werd nazjn terugkeerdirecteurvandeHaag- het was vermoedeljk in die dagen n0g geen
sche teeken-académie en overleed in 1751.- eiland.Keizer Otto schonk Tesselin 985 in
00k zjn zoon A%qwstinu , geboren in 1711, eigendom aan zjn leenman!graafD>k IL
leverde historiestukken en portretten.
Terzet, in het Italiaansch terzetto,i: de
naam van een zangstuk voor drie hoofdstem men, met of zonder accompagnement. Ge-

In 1182 bedwong graafFlorld 1II deFriezen
op Tesselen legde hun eeneBchatting op van
4000 mark .zilver.W illem I hield er in 1204

zjnenicht,de rampspoedigegravin Ada,geepe-gov'
/el,heervan B6a%meenljk kiqstmen daarvoorsopraan,basen vangen.Jan ran A '
tenor. Men vindtterzetten in kerkmuziek en mont, bezat Tessel in leen en begiftigde het
in opera's,en vooral die van M ozart zjn met vele voorregten. Tegen het einde der

14deeeuw kwam het in het bezitvan hertog
Terzine noemt men eene Italiaansche Albreekt rg> Bekeren, en deze schonk het

beroemd.

strophe, uit drie tien- of eliettergrepige

versregels(vjfvoetigeJamben)bestaande,van
welke de eerste en derde van elke volgend:
strophe met den tweeden dervoorgaande rjmen.Men schrjft de uitvinding der terzine
t0e aan Dante,wiens pDivina commedia''in
zulke strophen is gescbreven.

eiland aan zjnetweede gemalin,Margk etha
1llz
lClees In 1415verleende Willsn FT,graaf
van Holland,aan Tesseldezelfde voorregten

als aan Alkmaar.Na zjn dood verviel Tegsel
aan Margaretha mJ> Bowrgondië,en t0tzjne

privilegiën behoort 00k het handveBt van
Y llpsN gzBowryondië.De inwonerBvanTessel

Teschen ,een vorstendom inoostenrjksch verloren echteralhunnevoorregten9toen zj
Silézië,behoorde oorspronkeljk aan deher- in 1416gemeene zaak maakten metdeKennetogen van Siléziëj maar kwam in 1298 onder mers,maar zagen'zich 40 Jaarlaterweder
de souvereiniteit van Bohemen.Toen in 1625 daarin hersteld.Jan rlp NaaldwUkverkreeg
de manneljke 1jn derhertogen ran n dcAel in 1491 vele aanhanger: op Tesselen W ieuitstierf,vervieldatvorstendom aan deKroon
van Bohemen, totdat keizer Karel F; het
in 17Q2 schonk aan Leopold q/bdm: Karl,
hertog van Lotharingen, die in 1729 opge-

ringen en maakte zich meester van die beide
eilanden. Later voegden zich de mannen van

Tesselbj hetKaas-enBroodsvolkenwerden

door den hertog van Slkdel methetverlies

volgd werd door zjn zoon I'
eanz &
A/AJS, hunnervoorregten yestraft.ZtJherkregendeze
later keizer I'rans 1. In 1766 viel het ten echter teqen hetel
ndeder 15deeeuw,maar
deel aan prins Albert van Scbezl, gehuwd moesten ln 1522 bjherhaling brandschatting
met eene doehter van keizer Frans I en den
titel voerend van hertog van SJà.
::l-Teschen.
Van dezen ging het in 1822 over op aartshertog Karel en vervolgens op diens oudsten
zoon Albreeht.- De stad Teschen ligtaan

opbrengen aan de Geldersche Friezen. In
1571 stapten er de W atergeuzen aan lan;j

en ylechts door ongunstiqe omBtandigheden

werd er in 1672 eene landlng derEngelschen
belet. In 1768 bragt de Erfstadhouder met

de 01Ba en aan den spoorweg van Kaschau zjne gemalin er een bezoek, en in 1778
naar Oderberg, telt een paar regtbanken, werd er een aanvang gemaakt met den aan-

onderscheidene inrigtingen van onderwjs, leg van eene nieuwe haven,welke tweeJMr
e
enige
instellingen van weldadigheid, een daarna gereed was.
m useum
' ,een schouwburg en om streeks10000
Tessglschade,zie Y sner.
zielen.D en 13den Mei 1779 w erd er tusschen
Tesslno (Ticinus) of TW no is de naam

M aria TFzereq
sïl en I'vederik 11 de vrede ge- van eene Zwitsersche Alpenrivier, welke in
Bloten, welke een einde maakte aan den Opyer-lt
alië zich uitBtortin de Po.Zj ontBejer3chen Successie.oorlog.
sprlngt op de Nufenen en op den St.G0ttTessel(Ter Ilssel)ofTeœel,een Noord- hard; van deze beide bronriviezen doorloopt
Hollandsch eiland, tegenover den Helderen de eerste den Val Bedretto en de tweede den
het Nieuwe Diep gelegen,waarmede hetdoor Val Tremola.Zj vereenigen zich bj Airolo,
m iddelvan stoom booten en van een telegraaf- en daarna stroomtde Ticino a1s eene krachkabel verbonden is, telt op Q1/c E3 geogr. tige rivier door de Valle Levantina, baant
mjl bjna 7000 zielenjverdeeld overeenige een weg door de woeste rotskloof van den
dormen en gehuchten ,zooals de Burg,Hoorn Dazio Grande en bereikt bj BiaBca dedaloosterend, de W aal, Koog en Oude Schild. vlaktederRiviera.Daarnaschrjdtzj trager
Ejerland, sedert 1830 door een dam mei voort,verdeelt zich in al= en en laatmassa'B
Tesselverbonden,werdin 1855 ingedjkten gerolde steenen zinken. Van Bellinzona af,

bezitnu,behalveeenaantalgrooteboerderjen,
een doq ,datdennaam draagtvanCocksdorp.
Tessel 1: aan de oost- en zuidzjde door
djken en voor 'toverigedoorduinen tegen
de woede der golven beveiligd.De schapenfokkerj is er van belangqmen telter onge-

waar zj de Moësa cpneemt,heeft het ;al

n04 qeringerhelling,iszeerbreedenslechta
welmg hnûger dan de rivierbeiding, znnM t

hierveleraoerassen ontstaanendikwjlsover-

Btroominren plaatsgrjpen.Bj MagadinoBtort
de Tesslno zich ult in het Lag:Majgiore,

veer 34000 schapen, die te zamen 150-tot om dit bj Sesto Calende, 0q Ital
laansch
Q00000 pon; w:1opleveren en veelkaas.- grondgebiedj als bevaarbare rimer weGer %
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v
erlaten.In zuidoosteljkerirtingkronkeltzj hard (3093) van -0,3:0C.Hetzelfde geldt
voorts langs Pavia en vereenlgt zich beneden

er van degewassen!terwjlmen in dehoogdeze stad metde P0.Bj SestoCalendeisde gelegene Alpendalen weinig graan verbouwt,

Ticino dooreen kanaalverbonden metMilaan. heeftmen in de lagergelegenegewestentwee

Die rivier treedt in het voorjaar wel eens
buitenhareoeversenveroorzaaktdaarbjgroote
ver
Two
estingen.
esslno ofTiA o,hetzuideljkstecanton

oogsten in het Jaar, en men verbouwt er
allerleiooft,voorts:vjgen,perzikenj walnoten,kastanles,oljven, druiven en tabak.
De wjnbouw levert er echter niet genoeg
van Zwitserland, grenst in hetnoorden aan voor hetverbruik en de wjngaarden worden
W allis,Urien Graauwbunderland,inhet00sten aan Graauwbunderland en Italië en inhet
zuiden en mj1
westen
aa
neeks
Itali
n0telt op 51,5
oms
tr
1ë200e0
zielen.Het
D geogr.
strekt zich grootendeels uit overhet stroomgebied van den bovenloop der Tessino en

er sedert 1851 zeer geteisterd door de drui-

venziekte.De bosschen zjn erin vroegeren
tjd op eeneroekeloozewjzegeplunderd,z0odat de weleer drukke uitvoer van hout
er nagenoeg heeft opgehouden. De veeteelt
is er op verre na nietvan zoodanig belang
a1s in onderscheidene andere cantons van

omvat een waajervan Alpendalen,die zich
openen naardezjdevan hetLagoMaggiore. Zwitserlandiderunderen zjn erklein en van
De Alpen van ditcanton beschouwt men als een onaanzlenljk rasj terwjl men er vele

uitlooqers van den St.Gotthard.Hiertoebe- geiten en kleine schapen houdt.In de lagere
hoort ln de eerste plaats eene keten dievan landen heef
t men vele ezels.O0k zoektmen
denbergknoopafaandeeenezjdezich verheft er de zjdeteelt niettevergeefs.In den 0m-

t0tden Ofenhorn (3270 Ned.elh00g)en aan trek van Locarno vindtmen gneis,bj Mende andere zjde voortschrjdt naar de Vöpr- drisio kalksteen en marmer, en in de Va1
Rjn en hierzich metdeAlpenvanGraauw- Lavizzara lavezsteen.T0tde takken van njbunderland vereenigt.Dâârverhelen zich0.a. verheid behooren er:hetdraajen van houten
de gevaarten van den Sropi (3201 Ned.el voorwerpen, stroovlechterj, loojerj,steenhoog), van den Camotsch (Cima Camadra, en pottebakkerj,papiermakerj enz.Vooral
3203 Ned.elhoog)en vooraldeAdulagroep echter trekken de bewonersvan Tessino naar
metdenRheinwaldhozn(3398Ned.elhoog),den hetbuitenland,waar zj velerleiwerkzaamhoogsten t0p van het canton en met een langen kam naar den mond der Afoësa voortloopend.Metdezen halfcirkelvo= igen buitenwa1 komt een binnenwal overeen,doorhet
da1 der Tessino er van gescheiden,waarop

heden verrigten, alsmede naar de Nieuwe
W ereld,inzonderheid naarde LaPlata-staten.
Tessino is van de ten noorden gelegene cantons door eene hooge,woeste bergstreek gescheiden.Sommige bergpassen,zooals:deNu-

Mn weêrszjden de met sneeuwgekroonde
kruinen van denBasodine(3276Ned.elh00g)
en van den Pizzo Forno zich verheFen.Aan
de overzjde van dediepe kloofvan hetTessino-dalen van hetLago Maggioreverrjzen
de Monte Tamaro (1961 Ned- el hoog),de
Camoghé (2226 Ned.elhoog) en deMonte
Generoso (1695 Ned. el hoog); de dalen er-

fenen (2441 Ned. el h00g)jdeGreina(2360
Ned.el h00g) en de Sant'Jorio (1956Ned.
el h00g) worden weinig gebruikt,en eerst
sedertkorten tjdheeftmeneen nieuwen weg

langen er een minder woest voorkomen en

over den Lukmaniër (1917 Ned. el h00g).
Daarentegen was sedertde 12deeeuw de St.

Gotthard (2114 Ned.elhoog, zie onder Gott-

hardj een belanqrjke bergpas,waarover in

1820- 1824 een mtmuntendekunstweg isaan-

gelegd.Van dien tjd dagteekent00k deweg
gaakt
Vl
ane.
ge
leidewe
ljkg over
overden
in Mo
dent
Lo
ardljs
chre
Een
emb
Cener
ve
- over den Bernhardino (2063 Ned.elhoog).
eenigthet hooggebergte (Sopraceneri)met de O0k de Bpoorweg door den St.Gotthard en
lager gelegenelanden (Sottoceneri).De voor- dedaarmedeverbondenespoorwegenzjnthans
naamste rivier des lands is de Tessino,wier (Januarj 1880)bjna gereed.Voortswordter

da1 uit drie terrassen bestaat:ValBedretto, het Lago Maggiore door 11 en hetLago di
Valle Levantina en Riviera.Daarmede ver- Lugano door 3 stoombooten bevaren. De
eenigtzichaandelinkerzjdedeValleBlegno, binnenlandsehe handel is er van weinig bevan den Lukmaniër en den Greina afdalend lang, hoewel de veemarkten in het nalaar
en van deBrennodoorkronkeld.Tweeandere te Airolo, Faido, Biasca en Lugano n0g al
dalen, evenwjdig aan het dal der Tessino, drukteveroorzaken.Debevolkingbehoprtertot
openen zich ter regter zjde van het Lago de Italianen,en t0tverbetering van hetvolks-

Maggiore:de ValVerzasca en (bj Locarno) onderwjs is er in den laatsten tjd veelgede Valle Maggia,wier bovenste gedeelte den daan. Het bezoeken der schoolis er door de
nM m draagt van ValLavizzara.Geheelan- wet voorgeschreven;men heefter 475 onder-

ders is het landschag in de lagergelegene wjzersenonderwjzeressen enmeerdan17000
gewesten (Sottocenerl). Hier heeftmen het leerlingen.Voorts heeft men er scholen van
Dzeer van Lugano, gevoed door de Agno, meer ui
tgebreid lager onderwjs (scuole eleter&ijl de heldere Tresa haar verlaat, 0sa mentarimaggiori)met43onderwjzersen800
zich naar het Lago Maggiore te spoeden.Het leerlingen.Eerst sedert1874 bestaatereeny
klimaMt is er zeer versehillend wrgens de kweeksehool voor onderwtjzera en onderwjverschlllende hoogten der onderscheldene ge- zeressen te Pollegio.00k vindtmen er eenige
dqelten des lands!Bellinzona heeft een ge- gymnasia van lageren rang en eindeljk een
mlddelden Jaarljkschen warmtegraad van lycéum te Lugano.De openbare boekerjen
12,580 C.en het hospitium van den St.Gott- tellen er te zamen slechts 30000 deelen.Ter-
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wj1in deoverigeR.Kathplieke cantonsvan en miskenning.In de gaanderj van hetCaZwitserland de bisschoppen regtgtreuks aan pitool heeft men van hem eene voorstelling
den Paus onderworpen zjn, behooren in van plozef, door zjn broeders verkocht','1
Tessinp de R. Katholieken t0ttwee Italiaansche bisdommen, nameljk gedeelteljk t0t
het aartsbisdom van Milaan en gedeelteljk
t0thetbisdom van C0m0.Men heefterzeven
kl
oosters.De çrondwet van ditcanton isde
oudste der Zwltsersche constitutiën;zj dagteekent van 4 Julj 1830 en heeft meermalen

-

in het paleis 8pada een pKindermpord

en eene rligenia'';zjn laatste werk was
XDe zelfmoord van Cato te Utica''
1 en hj
maakte daarna 00k zelf een einde aanzj-n
leven door zich in de Tiber te verdrinken.
Zjn portret, door hem zelven geschilderd,
bevindtzich te Florence,enzjneetsen,wel-

wjzigingenondergaan,hetlaatstopden24sten ligt 44 in getal, werden te voren duur beNövember 1876.Zj rustop hetdemocratisch taald.

en vertegenroordigend beginsel; de wetgevende magt 18 er de Groote Raad, die om

Test-act isdenaam eener wet,die gedu-

rende1% eeuw van krachtbleefenvoorname-

de vier Jaren door hetvolk gekozen wordt, ljk ten doelhad,R.Katholiekenuitinvloeden de uitvoerende magt is in handen van rjkebetrekkingen te weren.KarelJT,diein
een Staatgraad van vjf leden, om de vier 1660 het bewind aanvaardde, maakte zich
Jaren doorden Grooten Raadbenoemd.00k gehaatbjdeProtestantschebevolkingd00rhqt
wordt het hoogste geregtshof aldaar om de uitvaardigen der pDeelaration ofindulgence'',

v
ierJaren dpordrn Grooten Raadaangesteld. waardoorhjdebestaandestrafbepalingentegen
In de acht distrlcten van het canton is de de R.Katholieken eigendunkeljk ophief.Hj
uitvoerende m agt door een commissaris der

werd in 1673 door het Parlement t0tintrekRegéring vertegenwoordigd;iederdistrictheeft king daarvan gedwongen,Ja,bet Parlement
eene lagere regtbank en elke gemeente een wistvanhem eenewetteverkrjgen,waarbj

gemeenterMd (municipalita),meteen burge- bepaald werd,dat allen,die een burgerljk
meester (sindaco)aan hethoofd.De Staatsbe- of militair ambt bekleedden,eene verklaring
grpoting beloopter zoowelaan inkomsten a1s
aan uitgaven ongeveer 3 millioen francs,en
de staatsschuld bedroeg er in 1877 ongeveer
8 millioen francg. De zetelderRegéring bevond zich t0t nu t0e bj afwisseling telkens

tegen de leer der transsubstantiatie zouden

zonagevestigd bljven.- Datgewestbehoorde
t0t1512t0tltalië,enwasvervolgensqedeelte1jk onderworpen aan het canton Ur1engedeelteljk gesplitst in heerljkheden, welke

proef(test),waardoorde ambtenarqnmoesten
getoetst worden. Zj noodzaakte 'sKonings

teekenen enopenljk hetsacramentontvangen

naar den Anglicaanschen ritus.W élwas dit
belemmerend voor de Protestantsche Nonconformisten en voor de R.Katholieken,m= r
om dezesJaarteLugano,Locarnoen Bellin- zj onderwierpen zich daaraan om degunstvan
zona, doch zal na 1881 duurzaam te Bellin- het H0ftebehouden.Die wet wasalzpo eene

doorzwitserschelandvoogdenwerdenbestuurd.
In 1803 werd het een zelfstandig deelvan
het Eedgenootgchap en in 1814 erkend als
een Zwitsersch canton. In dit gewest &verd

van oudsen vooralin den laatsten tjd strjd
gevoard tusschen de clericalen en liberalen.
Bj de verkiezingen vool den Grooten Raad
in 1875 behield de elerlcale partj de overhand, en de nieuwe Groote Raad kwam in
het daarop volgendeJaarin botsing metden
liberalen Staatsraad over de nieuwe kieswet.
Den 24sten Odober 1876 werd te Stabio zelfs
een bloedig gevecht geleverd tusschen de
clericalen en de liberalen.D e moejeljkheden
werden echter bjgelegd,doch bj de daarop
volgende verkiezingen vonr den Grooten Raad

(21 Januarj 1877) behaalden de clericalen
eene beslissende overwinning.
Testa (Pietro), o0k Imeehesinogenaamdj
een verdiensteljk schilderengraveur,geboren
te Lucca in 1611(volgensanderen in 1627)j
begyfzich naarRome om deschoolvan DovllcMwo te bezoeken,maarsloot zich later
meer aan bj Pietro de O/rfezl..Hj streefde
steedsnaaroorgpronkeljkheid?en hetontbrak
hem niet aan fantasie,terwljlhjveelalt0t
het sombem ,00k welt0thetafschuweljke
overhelde.Tegeljkertjd legde hj een ;Jngevoel aan den dagj vooral in het schilderen
vankinderen.Hj was intusschen nietgeluk-

broeder, den hertog nan Forà,die t0tde R.
Katholieke Kerk behoorde, de waardigheid

van admiraal neder te leggen.In deze çeuw

kwam vooralhetIerscheParlementslid O'Con-

nelltegen de ptest-ad''in verzet,zûndatzj
in 1829 werd afgesehaft,hoewelmen 00k toen
n0g eene verklaring tegen hetgezag van den
Paus behield.

Testament ofgdterste '
?
zlb!(ultimavoluntas) is de besehikking, waarbj iemand verklaart,hoe na zjn overljden metzjnegoederen moet gehandeld worden.Volgens 80m-

migen is het roord afkomstig van testatio

vdlfï.
v (getuigenls van den geest).Hetbegrip
van testament staat in het naauwste verban;

met dat van eigendom.Bj minder ontwikkelde volkeren was dan 00k de bevoegdhcid,
om overgoederentebeschikkenyzeerbeperkt;

zjwerdgcwoonljk zonderbekrachtigingdoor
eene volksvergadering nieterkend.Bj de Israëlieten bestond enkelheterven abinstestate.

In Athene vervielaanvankeljk eene nalatenschap uitsluitend aan de familievan den overledene,en eerst Shlon gafverloft0thetmaken
van een testament.Ditlaatste werd onderteekend en gezegeld door de getuigen en overhandigd aan de overheid,die voorde uiwoering zorgde. Te Rome bevatte reeds de W et

derTwaalfTafelen hetregtom eentestament
te maken.Ditgeschiedde zn den beginne door
zjn wi1 teverklaren in devolksvergadering
Often aanhoorevan hen,dietenst/d
'etrokkig en ha4 veelalte worstelen metarmoede ken.Bj de Germanen waa dat regt enkel
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teegeken; aan vrje en naar het ligchaam men worden vermeld. Minder gestrenge vnrkrachtige mannen en werd desgeljks in de men wdrden vereischtin tjdvan oorlog,op
volksvergadering uitgeoefend.Intusschenvindt zee ofin plaatsen,wegenspestofandere bemen overalbeperkingen van datregt,behalve smetteljkeziektenbuitengemeenschapgeBteld.
die welke uit onbekwaamheid ofonbevoegdTetanus of stjifkramq openbaartzieh in
hei; voortvloeiden.Onbevoegd nm een testa- eene tonische zamentrekklng en stqipachtige
ment te maken waren in Rome de vreemde- trekkingen derwillekeurigespieren4hj gaat
lingen,- en 00k in Frankrjk t0t aan de gepaard met verboogde vatbaarheid voor reGroote Omwenteling, - voorts de onvrt
len iexie-prikkeling,heeft een acuutverloop en
in Duitschland, waar 00k devrjennietbe- is zeer gevaarljk. Het bewustzjn is ongeschikken mogten over stamgoederen.In den stoord en het gevoel
vermoyen bljftaanhoulaatBten ttld ecbterzjn diebeprrkingen zeer den,zoodat de ljderB hevlge pjn gevoelen.
De
ze
zi
ekt
e
ont
s
t
aat
zelden op eens in volle
verminderd;zj bestaan slechtsln hetbelang
van kinderen,kleinkinderen,ouders en groot- hevigheid.maargewoonljk langzamerhanden
ouders, zoodat deze nietgeheelonterfd kunn eenige uren,maar 00k een paardayen
nen worden.W ie den door de wetbepaalden ka
duxen.Somttldsondervindtdelgderhuiverlng
ouderdom bereikt heeft, in het bezitis van en koude ri
llingen,en snmtsldsversjreiden
zjne verstandeljkevermngens,geenverkwis- zich de pt
lnen uit een gewond ofzlekeljk
ter en in staat, zjn wilduideljk te verkla- ligchaamsdeel.Bjnaaltjdontwaarthtlinden
ren, kan in 'talgemeen btJ testament over aanvang pjn in den hals en stjfheid in
zjn eigendpm beschikken.De nieuwere wet- den nek, vergezeld van een bemoejeljkt
gevingen bragten voorts in den vorm van den

slikken. Allengs wordt hethoofd onbewege-

uiterBten wil velerlei wgzigingen; in Enge- ltlk, min of meer achterover gebogen, de
land zjn thansn0galletestamentairegeschil- kaauwspieren worden stjfen de kaken zjn
len aan hetbisschoppeljk geregt onderwor- 0? elkander geklemd.Dikwjls ontwikkelen
pen, daar m en van m eening was, dat het zlch deze versc,
hjnselen nietverder,en men

testament,over een toestand na den doodbe- geeftaan dezen toestanddennaam vantrismnz.
schikkende,t0t:et gebied derKerk behoort. Breidtechter de kramp ziehverderuit,zoodat
In Prankrtlk gelden slechtstweevormen van er een aanvalvan tetanus ontstaat,dan wordt
téstament,nameljk de nekriftell
jke,wanneer hethoofd metgeweldnaarachteren getrokken,

de eriater zjne beschikking eigenhandig inhetkussengedruktenbltjftonbewegeltjk.De
scbrjft,onderteekent en dateert,en de open- oogen staan strak,deoogleden zjn geslûten
b-e, wanneer het testament v00r twee nota- ofgeopend,de pupilisdûorgaanBvernaauwd
rissen en twee getuigen ofvoor één notaris en de gelaatstrekken zjn verwrongen. De
en viergetuigenmondelingwordtopgegevenen onderkaak staat onbewegeltjk vast en de
onderteekend.Ook kan de er:aterden notaris beide rjen tanden ztjn opelkandergedrukt.
eenBehrifteljken en verzegelden uiterstenwil Spreken,kaauwen ofslikken iBonmogeljk.
in tegenwoordigheid van zesgetuigenterhand Het strottenhoofd is naar boven getrokken,
stellen.In Engeland gelden desgeljksmonde- en de borstkasen de ingetrokken buikspieren

ljke testamenten, maar alleen over roerende
goederen en in hetbjzjn van viergetuigen;
schrifteljketestamentenmoetenereigenhandig
geschreven en onderteekend zjn:beschikkingen over grondeigendom vereischen drie getuigen. Van groot belang is alzoo steeds de
vraag naar de geldigheid van testamenten.
Volgens het Romeinsche regtkan een testament steeds herroepen worden. Op dit punt

echter zjn de bepalingen verschillend. In
Saksen geldt eene bloote terugvordering uit
de geregteljke bewaarplaats geenszins a1s
eene vernietiglng,tenzj debednelinghiervan
bljke, doch in Pruissen iszulk eeneterug-

zjn Btjf. De ademhaling is moejeljk en de
tronk onbewegeljk, regt uitgestxekt ofnaar
ééne der zjden getrokken.Debovenste en
onderste ledematen zjn öfregt uitgestrekt öf
matig gebogen en strak, de vingers uitgesprei; of gebogen. De ontlastingen houden

op; de polB- en hartslag zjn veelal sneller
en som 8 zeer zwak,en de warmtegraad des

l
igchaamsiqverhoogd.Gedurendeden aanval
heeft de w11geene magtover de spieren,en

pngingen totbeweging wekken aanvallen van
kramp, die de uitvoering beletten.De hevigheid der zamentrekking in de spieren is z00
groot, dat enkele spiervezels scheuren. De
vordering reeds afdoende.Een latertestament aanvallen kunnen eenige minuten en 00k een
maakt de vroegere krachteloos.Kan men van uur aanhûuden en volgen metongeljke tustwee testamenten niet beslissen, welke het schenpoozen elkander0p.Somtjdsneemtmen
laatsteis,dan geldenbeide,tenzjheteenevan schokken waarindeledematenofin dentronk,
den beginne afongeldigwas,inwelk gevalhet en in detussehenpoozenbevindtzich deljder
andrrevan krachtblgft.Donrmondeljkever- in een uitgeputten,sopereusen toestand,afge-

klarlngenkangeen schrifteljk testamentwor- broken donr pjnljke, gedeelteljke zamen-

den heaoepen.In 0nB Vaderland handelen de trekkingen. Na een zeker aantal aanvallen
neemt de sopor t0e of de ademhaling wordt
W etboek over den vorm der uiterste willen. reutelend, en na geweldige uitrekkingen van
Zulk een uiterste wi1kan alleen wûrden ge- hetligchaam volgtde dood.De oorzaak van
maaktöfbjeenehnlographischeofeigenhandig tetanus is gelegen in de zenuwen. Verwon-

artikelen 917 envolgende van hetBurgerljk

geschreveneade,ôfbj eeneopenbareacte,öf dingen,vooralkwetsingofgedeelteljkedoorbj eene geheime of geslotene beschikking, klieving der zenuwen,wonden van de zaad-

terwjlvoorieGeresoortGe eigenaarGige vor- streng,van Ge vingertoppen en vooral van
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deq g ooten teen of prikkeling van wonden
Tets V&n Gouddlln (AO01; W illem
door vreemde ligchamen enz.kunnen tetanus Nicolaas van); een Nederlandsch m ataman,
veroorzaken.Hj kan bj kinderen ontstaan geboren in 1171 0n overleden te 'sGraventen gevolge van afstooting der navelstreng of hage den 5den Januarj 1837, stqdeerde en
van ontsteking van den navel, voorts bj promoveerde teLeiden in deregten,bekleedde
anderen ten gevolge van vergiftiging door daarna een ambt te Dordrecht,doch wjdde
gtrychnine of brucine. Het ypreekt we1 van zi
ch in 1796uitsluitendMn deregtsyractjk.
zelf, dat de behandeling zich regelt naar de Na de afschtldding van hetFransche Juk zag
oorzaak,waaruitdieziektetoestandisontstaan. hj zich den lsten Januarj 1814 benoemd t0t
Tethys is in de Grieksche fabelleer eene commissaris-generaalvan hetdepartement der
dochtervan Uranus(den Hemel)envanGaea Monden van de Maas en nam Gorinchem in

(de Aarde),eene Titanide, de gemalin van bezit.Kortdaarnawerd hjstM tsraad inbuiOoeanwn(deZee)endemoedervandeOceaniden tengewone dienst en gouverneur van N00r;en Riviergoden.Men verwarre haar nietmet Holland,enin Mei1828ministervanFinanciën.
Tketo.
Hj bekleedde die betrekking in moejeljke
Tetraëder is de naam van een viervlak- tjden met groote bekwaamhei; en onderkig, regelmatig ligchaam, begrensd door 4 scheidde zich doorzjnewel8prekendheid.Hj
ge1jkzjdigednehoeken.In dekristallographie ontving het grootkruis der Orde van den NG
is de tetraëder de hemiëdrische vorm van den derlandschen Leeuw en wa8presidentvan het
regelmatigen qdaëder.
amortisatie-syndicut,van hetburgerljk penTetragonla L.is de naam van een plan- sioenf
onds en van hetBjbelgenootschaq.A1:
tengeslachtuit de familia derTetragoniaceën. minister moest hj aanstonds eene tienlarige
Hetomvat kruiden of halfheesters,die voor- staatsbegrooting voordragenjen van zjneeernameljk op het zuideljk halfrond aan de ste voordragt voor de gewone en tienlarige

kust groejen, met afwisselende,gesteelde, dienst werd de laatste verworpen, doch de
vleezige bladeren en okselstandige,gesteelde daarnagewjzigdeenin1829ingediendegoedbloemen.T.eœpansaA lrz.(Nieuw-zeelandsche gekeurd.Hj bezat eene ongemeene Bchranspinazie)is een éénjarig,vertaktkruid,dat derheid om deschatkist opdeminstdrqkkende
een Ned.elhoog wordt,metrond-ruitvormige wi
jze te vullen en herstelde daardoor ill
korten tjdhetgeschokte staatscrediet;daarb
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hoornige, nagenoeg zlttende vruchten. Deze enboven was hj ver verwjder; van alle
plant groeit in Nieuw-zeeland,Australië,de stjfzinnigheid,zoodathj zich ateedsbereid

Norfolk-eilanden, Zuid-Amerika en Japan, betoonde, van dwalingen terug te komen.
en wnrdt Bedert 1772 in Europa gekweekt. Meermalen echter verdedigdehj zjnegevoeTetragon6lobus M oena isde naam van lens met schitterend talent en behaalde geeen plantengeslacht uit de familie der Papi- woonljk de overwi
nninq.

lionaceën. Het omvat éénlarige en overblj-

Tettenborn (FriednchKarl,vrjheervon),
den 19den Februarj 1778 te Tettenborn in
Baden,trad in 1794in Oostenrjkschedienst
en zag zich weldra bevorderd t0t,ritmeester,
mige blaadleB,dergeljke steunblaadles,don- werd na den slag bj W agram malonr en
vende kruiden met alleenstaande ofgepaarde
bloemen in de bladoksels en met vierkante,
gevleugelde peulen. T.pv pnreus M oench is
een zome
ryewas met klaverbladen, ruitvorkerroode of hooggele bloemen en veelz/dige
peulen ter lengte van 5 Ned. duim . D eze

plant groeit in het zuiden van Europa en

een beroemd generaalder kavallerie,gebnren

vergezelde na den Vrede van W eenen den

prins von &gcFzlncrzeaser.g naar Parjs. Bilhet

uitbarsten van den Russischen Oorlog (1812)

wordt sedert de voriqe eeuw verbouwd om kwam hj als luitenant-kolonelin deRusside peulen,die eene flne groente opleveren.
Tetralogie,zie Triloyle.

Tetram eter noemt men in den versbouw

der Latjnen een dichtregelvan vierdubbele
voeten(dipodiën),nameljk indetrochaeïsche,
Jambische en anapaestische verzen,daareen
tweetaltrochaeën,jamben ofanapaesten eene
dipodie uitmaakt.In de dactylische en andere

sche gelederen.trok aan het hoofd derv00rhoede van Koetoesom het eerstweder in Mos-

kou,vervolgdea1skommandantderligteruiterj

de Franschen totaan de Beresina,veroverde
W ilna,trok over deNiemen,wierpMaodonald
terug en bezette Königsberg.Daarna tot kolonel benoemd, overschreeë hj de W eiehsel
en de Oder, vereeni
sde zich te Landsberg

verzen bestond hj uitvier enkelvoudigevoe- metgeneraalTfernqqlew entrok binnen Berten.In beidegevallenkanaandenlaatstenvoet ljn.Vandaar werd hj nMrHamburg gezoneene lettergreep ontbreken. Alsdan heette de den,dat hi
j den 18den Mei 1813 bezette,natetrameter eataledésa ,- anders acataleetisa . dat hj M orand bj Bergedorfop den linker
Tetschen of DacgLn, de hoofdstad van oever van de Elbe aan het wjken had geeen Boheemsch district,dat op 11 o geogr. bragt.Bj denaderi
ng van Danoutmaesthj
mjl 82000 inwoners telt, ligt aan deElbe echter de stad verlaten. Daarop streed hj
en aan den m ond der Pulsnitz,is een station onder Walmoden tegen Davou ten P6oA x en
van den Oostenrjkschen Noordwester-envan nam na de nederlaag van laatstgeneemden
den Boheemschen Noorderspoorweg, welke den @1
5den October Bremen in bezit.In Jaer over eene kettingbrug de Elbe overschrj- nllarl@ 1814 ontving hj den last, met een
den, bezit een kantongeregt,een kasteel op korps ligteruiterj de gemeenschap te ondereene rots,2 kerken, eene handelsschoolj 0n- houden tusschen de afzonderljke legers der
derschei4ene fabrieken en 4000 inwoners.
Gealliëer4en. Na den vre4e begaf hjjzich
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naar zjne goederen, en in 1818 verliethj stig waren uit Creta. - T-eer, een zqon
de Russische dienst om in die van Baden Van Tllamon en Eenlone en een halfbroeder
over t
e gaan.Hj maakte een einde aan de van Ajaœ was de beste boogschutter in het
geschillen over grondgebied tusschen Baden Helleensche leger vôôr Ilium.Toen hj vanen Bejeren,wasw erkzaam bj hetontwerpen daar terugkeerde zonder den dood van zjn
der constitutie en vertrok in 1819 a1s gezant broeder te wreken ofdiensgebeente mede te
naar W eenen,wM r hj den 9denDecember voeren, belette Tllamon zjne landing. Hj
1845 overleed.
was alzoo genoodzaakt een ander vaderland
Tetuan of Tdoean, eene stad aan de te zoeken en vond ditop Cyprus,waarhj
noordkustvan Marokko,tenzuidenvanCeuta, een tweedeSalamisdeedverrjzen.
aan de kustrivier Martil en nietver van den
TeuFel(W ilhelm Siegmund),eenverdienmond van deze,heefttweeforten,onderschei- steljk letterkundige,geboren den zlsten Sepdenemoskeeën,eenigen handelinw0l,graan, tember 1820 te Ludwiqsburg,ontving zjne
leder,vee enz-,en om streeksQ0000inwoners. opleiding aan het semlnarium te Urach en
Aldaar behaalden den 4den Februarj 1860 de daarna aan dat te Tiibingen,werd alhier in
Spanjaarden onder den maarsehalk O'Donnell 1844 privaatdocent,in 1847 hulyleeraaraan
eene overwinning op de Marokkanen,waarna het gymnasium te Stuttgart en ln 1849 buitengewoon1 in 1857 gewoon hoogleeraar ill
hj t0thertog van rdfllp werd verheven.
Tetzel (Johann) of Tezel, eigenljk Dlez de oude letteren te Tiibingen,waarhj den
of Diezel, een beruchta:aatkramer,geboren 8sten M aart 1878 overleed. Grooten roem
te Leipzig omstreeks hetJaar14552studeerde heeft hj behaald doorzjnerGeschichte der
aldaar in degodyeleerdheid,trad ln 1489 in lateinischenLitteratur(3dedruk,1875)''.Reeds
de Orde der Domlnicanen en dreefvervolgens vrorger leverde hj monographiçën overHogedurende 15 Jaren op eene onbeschaamde rcfw: (1842), Sallw.
%tius en TJ'cifft: (1868),
wjze den aoaathandel.Te Innsbrick werd over de tooneeldichters Caeeilins,zfzlsild,
hj wegensechtbreuk veroordeeldom verdron- tgfgfix'
:,Pae%ni%s(18ç1)enz.- voortssstuken te worden,doch op voorspraak van Fre- dien und Charakteristiken zur griechischen
Arik de Y'
#ze,keurvorst van Saksen,zag und Deutschen Literaturgeschichte (1871)'',
hj datvonnis verzachtt0tlevenslange gevan- - gueber Aeschylus'Promethie lmd Orestie
genisstraf, waarna men hesa door tusschen- (1861)'
'en eenereeksvan verhandelingen in
komst van Albreeht,aartsbisschop vanMainz, het rReinischesMuseum''en vooralinzjne
op vrje voeten stelde.Hj verwierfaqaatte Realencyklopëdie des klassischen AlterRome en werd zelfs t0t apostolisch commis- thums''.00k bewerktehj tekst-uitgaven van
saris en door den aartsbisschop van Mainz de Perzen''van Aesaylns(1875),van rDe
t0t inquisiteurbenoemd.Nu vattehj,vooral W olken''van Aristôpltanes (1867)en schreef
in Saksen den aqaathandelNvederop endeed
goede zaken, totdat L%ther den 3lsten 0d0ber 1517 qn verzet kwam tegen dien gruwel,
Tdzel verwierf daarop in 1518 te Frankfort
aan de Oder den graad van doctor in detheologie en overleed in Augustus 1519 teLeipzig aan de pest,

e0n commentaar 0P het tweede boek der
XSatyren'' van Horatins ill de uitgave van

kreeg in 1811 deboekdrukkerjvan W dnedel
te Leipzig,welke hj rerdssedert1806bestuurd en d00rzjne bekwaamheid enschranderheid t0t eene der beste van Duitschland
gemaakthad.Daarenboven stichttehjin1832

Januarj 1848.Van zjne geschriften noemen
wj: oRedevoering ter gelegenheid van het

Kirehner (1857).

Teut,zie Tniseo.

Teutem (Frederik van),eenNederlandsch

letterkundige,gebol.en te Rotterdam in 1774,
w erd in 1794 Remontstrantsch predikantte
Teubner (BenedictusGotthelf),een ver- Dokkum j in 1798 te Gouda en in 1804 te
diensteljk uitgever,qeboren den 16den Junj Utrecht,nam in 1816 00k de dienstwaar te
1784 te Groszkrausznlgk in de Nederlausitz, Amersfoort, werd in 1844 emeritus,vertrok
legde zich t0e op de boekdrukkunst en ver- toen naar Gelderland,en overleed den 17den

te Dresden eenealdaar00k thansn0gbestaande

plechtig nationaalfeest,gehouden 19 Decem -

ber 1799, het 5dejaar der Bataafsche vrj-

heid'' - pover de oorzaken van hetverval
in den openbaren eeredienst en de middelen

boekdrukkerj.De roem der frma werd in- van deszelfs herstel (eene prjsverhandeling,
zonderheid verhoogd doorharevoortrefeljke 1797)'',- rBjbelschetafereelen(1802- 1805,
uitgaven op hetgebied van oude letteren en 2 d1
n)''1- p'sMenschen bestemming enpligt
onderwjs, inzonderheid door de bekende enz.(1817)''- en pLeerredenen enz.(1821)''.
XBibliotheca scriptorum graecorum et roma- TeGoudawashj eenigentjd rectorderLanorum Teubneriana',.Hj overleed te Leipzig tjnsche school, - voorts was hj honorair
lid van Felix Meritis,lid van hetProvinciaal
den zlstenJanuarj 1856.
Teucer (Teukros),dezoon van den rivier- UtrechtschGenootschapenvandeMaatschappj
god Seamander en van de nymfIdaea, was van Nederlandsehe Letterkunde,alsmede corde eerste koning van Troas, welka bewoners respondent van de Tweede klasse van het
naar hem Teucriërs werden genoemd. Toen Kcninkljk Nederlandsch Instituut.
Dardan%s uit Samothraciö t0t hsm kwam , Teutoburger W oud is de naam van

gaf hj dezen zjne dochter Bate%a (Arisbe)
ten huweljk en verhiefhem t0tzjnopvolger.
Volgens anderen behoorde Dardanus aldaar
te huis,terwjlScamanderen T6%e6rafkom-

eene boschrjke bergstreek in dePruissische

provinciën Hannover en W estfalen en in het

vorstendom Lipje.Hetzuideljk gedeelte (de
Egge)is eigenlpk slechtseen Qosteljk rand-
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gebergte van de bergvlakte van Paderborn, 1820 hethoogleeru rsambtaan hetathenaeum
welke op de waterscheiding van de W eser te Amsterdam met eene oratie: pDe insigni
en de Rjngelegenis,doordenW estfaalschen honore, qu0 habiti fuerunt cum philosophi

Btaatsspoorweg bj Neuenherse doorsneden
wordt,in den Hausheide bj Driburg zich ter
hoogte van 445 Ned. el verheft en in den
Völmerstod (468 Ned.e1)op degrenzen van
Lippe zjn noordeljk uiteinde bereikt.Vanhier loopthet gebergte noordwestwaarts door
Lippe (hier het Lippe'sche W oud en osning
geheeten),door dearrondissementen Bieletbld
en Halle, door Osnabrick en Tecklenburg,
doch draagtergeeneafzonderljkenamen.In
Lippe en in hetarrondissementMindenvormt
hetdrie evenwjdige bergketens,hierendaar
door dwarsdalen verbroken, bjv. door de

apud Graecos tum Romae Jurisuonsulti''.ln
1842werd hj 1id van deTweede Kamerder

Staten-Generaal,in 1867 staatsrM d in buiten-

gewone dienst)waarop hj gemeld lidmaatschap nederlegde, hoewel hp in 1848 nogmaals in de D ubbele K amer a1s zoodanig

optrad.Reeds in 1822 was hj benoemdt0t
lid van deVierde klassevan hetKoninkljk
Nederlandsch Instituut en werd in 1824 1id
van de Derde Klasse. Voorts was hj 1id
van onderscheidene binnen en buitenlandsche
genootschappen en ridder der orde van den
Nederlandschen Leeuw en der Grieksche

Dorenschltlcht in Lippe en doorde dalen van Orde van den Verlosser. Hj overleed den
Bielefeldj Halle, Borgholzhausen en lburg. gden April 1854.Metvan Hallredigeerdehj

Zjne voornaamste toppen zjn:deBarnacken sedert 1825 de rBjdragen t0t regtageleerd(451 Ned.elh00g),de Externsteine,deGr0- heid en wetgeving'' en leverde: pover de
tenburg met het monumentvan Arminius en geschillen tusschen Nederland en België bede Hermannsberg in Lippe, de Hiinenburg trekkeljk de riviervaart (1833'', - pover
(334 Ned.elhoog)bj Bielefelden deDören- graanwetten en graanhandel (1847)'' - en
bery (344 Ned. el hoog) bj Iburg.Op het onderscheidene opstellen in binnen en buitengebled van Tecklenburg vormt het gebergte landsche tjdschriften.
Nieolaas Jccpl den 7'
ez, geboren te Amslechts één bergrug,dieallengsdaalten bj
Bevergern in de laagvlakte overgaat. Het sterdam den 29sten December1836.Hj progebergte is veelalmetfraaje loofboomen be- moveerde in de regten en is advocaat en
dekt en bestaathoofdzakeljk uitgesteenten secretaris van de Kamer van Koophandel en
derkrjtvorming,welketennoordenenoosten Fabrieken in zjn geboorteplaats.Hj schreef:
grenzen aan de Jura- en triasvorming.Aan XEgypte en hetSuéz-kanaal(1870)''
,- zAmedeoosteljkeennoordeljkehelling breidteene rikaansche spoorwegen op de Amsterdamsche
zeervruchtbareheuvelstreek zich uit,terwjl beurs (1873)''!en onderscheidene belangrjke
m en M n deanderezjden,op hetbrongebi
ed opstellen in tjdschriften.
der Lippe en Ems,zandgronden en moerassen
Texas of Tejas, de zuidwesteljkste en
grootstestaatder Noord-Ameriku nsche Unie,
grenst in hetoosten aan Louiziana en Arkaneerst bj TJ'cïflden hj schjntdien hoofdza- sas, in het noorden aan het Indianengebied
keljk tegeven aanden Osning.Devermaarde en Nieuw-Mexico, in het westen en zuiden
aantreft.

Den naap Teutoburger W oud vindt men

veldslag, den 9- 11 September van hetJaar aan Mexico,en teltop bjna 13000 D geogr.
9 na Chr. doorArminiws aan den Romein- mjl1275000inwoners.Hetlandkanmennaar
schen veldheer Varus geleverd, schjnt te den aardderoppervlakteindriedeelensplitsen.
hebben plaats gehad in datgedeelte van den Van de kustaf,welkeruimschootsvoorzienis
Osning,hetwelk besloten is tusschen de beide van baajen en havens,vindtmen landwaarts
passen, welke van de Lippe bj Neuhaus en over eene breedte van 50- 100 Ned.mj1eene
Lippspringe, door de Dörenschluchten langs
flen Falkenberg, door het gebergte loopen.
In e1k geval moetmen dat slagveld veeleer
in Lippe-D etmold zoeken dan in het W estfaalsche arrondissementBeckum.

vlakke landstreek,welke zeer vruchtbaar en
voor hetverbouw en van katoen,suikerrieten

rjstongemeengeschiktis.Daarachterverheft
zich eene heuvelstreek,die terbreedtevan320

Ned. mj1hetnoordoosten deslandsbeslaat,
Teutonen (Teutoni of Teutonea) is de meerendeelsmetprairieën bedektengoedbouwnaam van een Germaansch volk, dat zich land is.Het geheele noordwesteljke gedeelte
vermaard heeftgemaaktdoor zjne deelneming van dezen Staat eindeljk is eene bergstreek
aan den togt der Cim briërs;het woonde aan en bestaatover eene aanmerkeljkeuitgebreidde kust der Oostzee tusschen de Cimbriërs heid uit eene woeste hoogvlakte van zand-

en Guttonen, en werd in 102vöörChr.bj steen (1300 Ned. el hoog). Wjders bezit
Aquae Sextiae vernietigd.
Texas zeer vele en onder deze zeer M nzienTex.Onderdezen naam vermelden wj: lp'-kerivieren;hiertoe behooren:de Red River
Cornelis Anne d6n 7'
ez,een verdiensteljk en de Sabine, de Trinidad, de Brazoajde
Nederlandsch regtsgeleerde,geborenteTilburg Colûrado en deLavaca,voortsde Guadaloupe
den 3osten Augustus 1795.Hj ontving zjne met de San Antonio, de Nueces en de Rio
opleiding aan het gym nasium en vervolgens Grande del Norte (de zuidwesteljke grensaan de hoogeschoolte Utrecht,beantwoordde

rivier).Het klimaat van Texasnadertreeds

eene prjsvraag over de pvrjheid van land- t0t dat der keerkringslanden,en men onderverhuizing''
. yromoveerde in de regten op scheidt er een droog en een natjaargetjde.
eene dissertatle:pDe antiquiJurisprincipiis Het is echter veel gezonder dan dat van de
inexcolendaJurisprudentia Romanaconstanter overige zuideljke bt
'aten der Unie.Alleen
servatia'' en aanvaardde den 9den October

langs de kusteischen tusschenpoozendekoort-
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sen en Ge gelekonrtsJaarljkstalrjke ole1'
s.

Texas behoorde te voren t0tMexico en wé1

Het ligt methetzuideljk gedeelte der Unie t0t de provincieTamaulipas.Reedsgedurende
en met de midden-staten op dezelfde breedte den Mexicu nschen vrjheidsoorlog trokken
en levert duB in zjn plantengroei 00k vele gelukzoqkers uit de Vereenigde Staten

de gewassen, welke men aldaar aantreft; derwaarts. Nadat de Noord-Amerikaansche
dM renboven is hetbehoorljk voorzien van kolonel Au tin in 1823 de stad Ban Felipe
verschillende soorten van hout.Hetdierenrjk de Austin gesticht had,kwamen er allengs
komt er overeen met dat van Louiziana en meer landverhuizers uithetllgorden,diegeen
Arkansas. Met betrekking t0t de delfstofen geheim mM kten van hunne bedoeling, dat
isTexaseen van derjkstelandenderAarde. land ten behoeve der Unie in bezitte nemen.
Nietalleen heeftmen er verbazende hoeveel- Gedurende den Mexicaanschen burgeroorlog
heden steenkolen, maar 00k koper, zilver, verklaarden zich de bewonera van Texasin
goud,lood,edelgesteenten,zout,potkleienz. December 1835 onafhankeljk,vertrouwende
Om aldie schatten echter heeftmen zich t0t op den bjstand vanhunnebroedersin N00rdnu t0e weinig bekreund. De bevolkingjdie Amerika,en benoemden generaalHou ton t0t
perbevelhebber. Een Mexicaanseh leger,
jr in 1860 ongeveer 600000 zielen bedroeg, aoapng
evoerd door Santa dplt:, viel we1 iq
IBsedertdientjdmeerdanverdubbeld.Erzjn
veel Duitschers en niet meer dan 20000 In- waar in Januarj 1836 in Texas en bezette
4ianen.Men verbouwt er: katoen,suikerriet, de hoofdstad Austin, maar werd den zlsten
tabak, maïs, aardappelen, yams, bataten, April niet ver van de Jacinto-rivier doorde
m aniok, tarwe, gerat, haver, indigo enz., mannen van Texas onder bevelvan Hounton
en voor de veet
eeltzjn eruitmuntendewei- verslagen.O0k andere aanvallen van Mexico
Gen. In 1874 ha4men erbjna 700000 paar- in hetvolgendejaarleden schipbreuk,en in
4en, 100000 muildieren,11/:millioen runde- 1840 was Tex>s eene gevestigde republiek.

ren, een halfmillioen melkkoejen,ruim 1 Frankrjk en Engeland erkenden haar den
millioen zwjnen en 1300000 schapen. De Q3sten November 1839 en den 14denNovember

handel heeft er zich grootendeels van de 18414maar in Texas zelfverlangde de meervnogdjschap van New-orleans ontslagen,en derheid eene opneming in de Noord-AmeriGalveston en denverige havens van den Staat kaanscheUnie,terwjlvelenhiereeneversteronderhouden than: een regtstreeksch verkeer king der Slavem staten begeerden,zoodatdie
m et Europa en W est-lndië. In 1876 bezat opnemingop denQsstenJanuarj1845doorhet
Texas:;7zeeschepeneneenuitvoerterwaarde Huis van Vertegenwoordigers en den lsten

van39millioenguldenbjeeninvoerterwaarde Maartvan datJaar door den Senaat bezegeld
van 83/4millioen.T0tdebelangrjksteuitvoer- werd,waarnazj op eeneplegtigewjzeopden
artikelen behaoren er:katoen, talk en vee, 29sten December plaats greep.Daarover ontterwjler koëj,hnuten manufacturen wor- brandde in 1846 de oorlog tusschen Noordden ingevoerd.De spoorwegen hebben ereene Amerika en Mexicojwelkeden zdenFebruarj
lengte van 2660 Ned.mjl,en men isbezig 1848 met hetVredesverdrag van Guadeloupeer een spoorweg te leggen naar de Stille Zee. Hidalgo een einde nam.Daarbj deed Mexico
Het onderwjs laat er nog veelte wenschen afstand van al zjne regten op Texas en op
over. ln 1874 werden de scholen er door
Blechts 129542 kinderen bezocht,nog niet de
helft van hen ,die konden komen.Men heeft
er 12 collèges en qniversiteitenjeene theologische sehooljQ geneeskundige scholen,eene
sehool voor natuurkundige wetenschappen en
een landbouwcollège. Tot de inrigtingen van
weldadigheid behooren er een instituutvoor
doofstommen en een voor blinden.De tegenwoordige grondwet werd er in November
1869 aangenomen.De wetgevende magt is er
in handen van een Senaat van 30 en van een
HuiB van Vertegenwoordigers van 60 leden;

het gebied tusschen de Rio Grande en de
Nueces, doch de Regéring der Unie voegde

een gedeelte van deze landen bj NieuwM exico, dat inmiddelsals een nieuw territorium t0t de Unie was toegetreden,en Texas
verkreeg daarvoor eene schadeloosstelling van
10 millioen dollars in s-procents staatsschuld-

brieven, welke tot 1860 in Jaarljkschetermjnen zoqdenworden afgelost.- In1844ont-

stond te M ainz in D uitschland eene vereeniging t0t het verleenen van hulp aan landverhuizers naar Texas,en in dat Jaarwerden
150 huisgezinnen derwaarts gezonden en t0t
zj worden voor den tjd van tweejaren ge- de kolonie Neubraunfels vereenigd. Ten gekozen.O0k dehoogstestaats-ambtenaren,z00- volge van plaatseljkemoejeljkheden en van
a1s de gouverneur, de luitenant-gouverneur, geldgebrek kwam die ondernem ing echter
de auditeur enz.worden door het volk geko- eerlang in verval.De prins Tan & I@l:-Wrc>>-

zen,en eerstgenoemde bekleedtzjne betrek- fels,dehoofdbestuurdervandezezaak,verliet
king gedurendevierJaren.Texaszendttwee het land en werd vervangen dooreen Pruis,
Senatoren en zes Yertegenwoordigers naar von AevdellccFz genaamd. Deze koeht in
het Congrès. De regtspraak is toevertrouwd het najaar van 1845 van de Indianen eene
aan een hnog geregtshofen aan 34arrondisse- wat meer noordeljk gelegene,uitgestrekte
mentBregtbanken; al de regters worden door landstreek,waarlater Friedrichsburg verrees.
hetvolk benoemd.Degeldeljkeaangelegen- W él verscheen er nu een nieuwe stoet van
heden bevinden er zich in een gunstigen toe- duizende landverhuizers, maar zj geraakten
stan;; de BtaatBschuld bedroeg in 1875 ruim

door gebrek aan levensmiddelen,door de on-

91/, millinen ghlden.De StaAtisverdeeldin vruchtbu rheid van den bodem ,door den oor78 cnunties,en de hgofdstd is Austin.

l0g tegen Mexico en dQor ziekten eerlang in
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èen deerniswaardigen toestand. Alleen Neu- nootschap''. Het llerste Genootschap moet,
braunfels en Friedrichsburg begonnen zich te
nntwikkelen.In 1841ontsloeg de Vereeniging
te Mainz al hare ambtenaren en agenten in
Texas en droeg haar grondbezit overaan den
advocaat M artin uit Freiberg, en hiermede
nam deze geheele ondernem ing een einde.
Geen beter 1otondervonden de zoogenaamde
Icariërs, in 1848 onder de leiding van den
Franschen communist Cabet derwaarts vertrokken.- Texasbevondzichin denMexicaanschen burgeroorlog aan de zjde derZuideljken,maar viel)watzjn middensteen wes-

teljk gedeelte betreft, door het bezwjken

van het tbrt Esperanza aan den mond der

Matagordabaai voor generaal Banks, in de

volgens beschikking van den Btichter,dienen

t:tbevordering vandeChristeljkegodsdienst
en hettweede t0tbevordering van natuurkunde,dichtkunst,geschiedenis,teekenkunst
-

enpenningkunde.ledereafdeelinglooftjaarljks
een gol
zden penning uitterinnerljke waarde
van 400 gulden voor het best gpkeurde antwoord op eene uitgeschreven prjsvraag,ter

beoordeeling, watde eerste afdeeling betreft,
van de bestuurdersderstichting metde leden
van die afdeeling,en,watdetweedeaangaat,
van de bestuurdersmetde leden van de beide
afdeelingen te zamen. Vonrts verlangde de

overledenejdat zjn huis onvervreemd z0n
bljven,ten eindet0tvergaderplaatatedienen

voor de bestuurders en leden van beide gemagtderNoordeljken.
Texier (Edmond),een beroemd Fransch nootschappen, alsmede ter bewaring van de
publicist, geboren in 1816 te Rambouillet boekerj en van de verzameling van teeke(Seine-et-oise),studeerdeteParjsengafreeds ningen en prenten,dûor hem nagelaten.Einop lgjarigen leeftjd metMlnard een buudel deljk stelde hj vast,dataldeledendaartoe
verzen in het licht onder den titel::Enavant den vrjen toegang en daarvan hetvrjege** zich met harts- bxuik zotlden hebben,alsmede dat4ie verza(1835)':. Daarna wjdde jyP
togteljken jveraan dejournalistiekenleverde meling dooraankoop z0u wordenvermeerderd.
De bestuurder: voldeden aan den wensch
talrjkeartikelenaan dagbladen,inzonderheid
aan XCharivari'''XFigaro''en rcorsaire''.La- van den Stichter.De beide Genootschappen
ter werkte hj mede aan den psiècle''en in sthreven bj vonrtduring prjsvragen uitjen
1860 belasttehj zichmetderedactievan de de bestuurders beraamden het plan tot een
XIllustration''.'
1'0t zjne merkwaardigste ge- muséum ; de hiervoor bestemde zaalis inderschriften behoorthet humoristiseh werk:pLa daad vorsteljk en bevindt zich aehter het
physiûlogiedupoète(1841):',onder denpseu- woonhuis van Teyler,thans het fundatiehuis

doniem 841'
t
ûgu in hetlichtgeznnden.Voorts genoemd. Men vindt er kele natuurkundige
s
c
h
r
e
e
f
ht
l
:
pluettressurl'Angleterre(1851)'' instrumenten, eene verzameling van verachilpcr
itiques etrécitslittéraires(1852)',- lende mineralen en ertsen.Rono m de z>l
Biographie deBJournalistes(1850)'',- p'
i'a- loopt eene gaanderj,en zj iBgekroond met

bleau de Paris (1853,Q d1n)',- ,,Les hommes de la guerre d'Orient(1854)'',- pparis,
capitale dl
zmonde (1867)1: enz.
Teyler (Jobannes),eenNederlandschschilder en graveur,werd aanvankeljk leeraarin
de wiskunde aan de académie te Njmegen,
zjne geboorteplaats,waar hj tusschen 1650
en 1670 gevestigd waB.Voortslegde hj zich
metjver toe op de schilderktznst, vertrok
naar ltalië Qm zlch te oetbnen,en stichtte na
zjn terugkeerteNjmegen eeneschool,waar
geteekend,gegraveerd en metkleurengedrukt

werd.Vermoedeljk washj uitvindervaneene
m anier om gegraveerde platen in kleuren te
drukken. In 1697 verscheen zjne pArchitectura militaris'' met 41 platen. Zjn sterlaar

een koepel,vanwaarmen een heerljk uitzigt
heeftop de omstreken van Haarlem.Aan het
gebauw is aen laboratorium voor natuur- en

s
cheikundetoegevoegd.VonrtBisereenv1eu4el
aangebouwd, waarvan het bovengedeelte 1ngerigt is voor eene boekerj, waarin zich
kostbare werken bevinden,terwjlhetbenedengedeelte eene merkwaardige verzameling
bevat van palaeontologische voorwerpen,wier
catalogus in gereedheid is gebragt door den
bekwamen conservatory dr. T. C. K ïlkle.

Eindeljk is er eeneanderezaalaangebouwdj
waarin zich fraaje schllderjen bevinden van
Nederlandsehemeestersuitdennieuwerentjdj
alsmede vele oude en nieuwere teekeningen,

gravures en dsen.Bj deze stichting behonrt
o0k n0g een hofje, waar 24 oude vrouwen
Teyler van der H ulst (Pieter), een worden verzorgd,terwjlin hetalgemeeneen

is onbekend.

zeer bemiddeld ingezeten van Haarlem en
1id der Doopsgezinde gemeente aldaar, aanschouwde er het levenslichtin 1702 en overleed aldaarin April17:8.Reedsvroegmaaktè

deel der inkomsten t0tliefdadige oogmerken
wordtaangewend.Thansdoetmen een nieuw

muséumgebouw verrt
'zen, dat met het oude

één geheelza1vormen,'tgeen meer en meer

hj plan, een genootschap te stichten ter be- eene noodzakeljkheid werd wegen: de uitvordering van kunst en w etenschap,en bragt breiding derpalaeontologische verzameling en
dit bj uiterste wilsbeschikking ten uitvoer. derboekerj.
Daarbj werden de inkomsten zjnernalaten- Teylingen isdenaam vaneenoud-adelljk
schap, met uitzondering van zeker gedeelte)
onder het beheer gesteld van daartoe aangew ezen personen, die den naam dragen van
diredeuren. Deze laatsten worden op leten-

Nederlandsch geslatht. W illem rll Teylingen
was een der edelen, die in November 1203

het verdrag onderteekenden, wurbj graaf
Dirk T1I ten behoeve van Hendrik 1)/1 Bra-

schappelijk gebiedterzjdegestaandoortwee bant een gedeelte van Holland a1B leen van
genootschappen,e1k van zesleden,onderden Brabanterkende.Laterbehoordehj tothen,
n= m van: pTeyler'
s Eerste en Tweede Ge- diehunnegoedkeuringgavennxnhethuweljk
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van Ada,de doehter van D>k TrlT1metden The adventures of an Irish fortune hunter''
grufl)x Loon.Hj was gehuwdmetRale- eeneloâbljkevermelding.Onderden pseudowl
jne t)
x Egmond en overleed in 1244. - niem Titmara gafhj voortsuit:srheParis
Jan rcl Teylingen trok in 1256 met graaf sketchbook (1840)'',- pThechronicle nfthe

Floro F naarFrankrjk en hielp erhetver- Drum (1841)'',- en prhelrish sketchbook

bond tusqchen laatstgenoemde en koning PM- (1843)'
',welke werken hj zelf van platen
Ièz.# IV regelen.- Willem rJs Teylingen voorzag. Ilaarop volgden de pNotes of a
was een de4 edelen,die zich verbonden had- Journey from CornhilltoGrand Cairo(1846).''
den t0tden aanslagtegen graafNpzidF.Hj Grooten roem verwierfhj vooral door zjn
zocht eene schuilplaats op hetkasteelKr00- pvanity Fair (1846)''
. Voorts leverde hj:
nenburgjmaarwerd vandaarovergebragtnaar pour street (1848)'
'',' -- ,Dr.Birch and hij
het slot Kervenheim in het land van Cleef, youngfriends(1849), :,Pendennis(1849terwjl zjne goederén werden verbeur; ver- 1850)'',- en p'rheKirkleburyson theRhine
klaard.- Rimon eJ> Teylinken vergezelde in (1851)''.In dien tjd begon hj eerstinEnge1345 qraafWillem JF naarFrieslandensneu- land en daarna in Schotland en in Amerlka
veldr ln den slag bj Stavoren.- Johan tl
cp voorlezingen te houden 0Ver DThe English
Teyl%ngen, lid der Staten-Generaal, ontving
in 1615 den last,hettweede gezantschap uit
Moscovië te Tessel op te wachten en naar
's Gravenhage te begeleiden.Men houdt hem
vnor den sçhrjver der sHandvesten en privilegiën der stad Haarlem''.

humourists ofthe eighteenth century (1861)''
en daarna Over nThe Four George (1853)'.
O0k leverde hj n0g:pEsmond (1852)''
1-

TheNewcomes(1855)''- eny'
rheVirginians
(1857)''. In 1862 belastte hj zich met de
redactie van hetj,cornhillMagazine'',waarin

Thaarup (Thomas), een verdiensteljk hj pThe adventures ofPhilip''
,- pluovell

Deensch diehter,geboren te Kopenhagen den
zlsten Augustus 1749 en sedert1794 eenigen
tjd t0t de Giredie van den svhouwburg behq
orend, overleed op een landgoed nabj
Hlrschholm in 1821.Zjneidyllischedrama's:
11Het oogstfeest''el ppeter's bruiloft''vonden

the widower''- en de pRound-about Papers''

plaatste.Hj overleedte Kensington (Londen)
den Q3sten December1863.Zjnewerken zjn
in 1878 gezamenljk uitgegeven in 30deelen.
Thaer (Albrecht),degrondleggervanden
wetenschappeljken landbouw in Duitschland,

algemeenen bjval,en velevan zjneliederen Averd geboren te Celle den 14den Mei 1752,
levenn0g in den mond desvolks.Zjne rNa- studeerde te Göttingen in de geneeskunde en
gelatene dichterljkewerken''zjn in 1822 in wjsbegeerte,was du rna in zjne qeboorteplaats a1s arts werkzaam, bemoelde zich
hetlichtvergchenen.
Thaborita is de naam Van drie bewoners tevens met het bebouwen Van eenige hem
van hetkloosterThaborbtJSneekjteweten: toebehoorende landerjen en werd hierdoor
r-ritw Thaborita. Hj leefde omstreeks onwillekeurig geleid t0tden landbouw ,waar-

hetJaar 1510 en schreefeen grootwerk,de
kerkeljke en wereldljkegeschiedenissen bevattend, van de geboorte van Cltristns tot
1508. Zoowel S%fridnn Tefri als Antonius

X cffAceld heeft daarvan een afschriftgekend
en gebruikt.
Petr%s Tlclorffl, geboren te Bolsward in
het laatst der 15de eeuw. Hj schreef eene
uitvoerige kroniek van Friesland, loopende
van 781 tot 1527, w elke door Fizde en

aan hj zieh eindeljk geheel en alwjdde.
Door het stichten van eene landbouwschool
te Celle, alamede door de uitgave van eene
XEinleitung zurKenntnisderEnglischenLand-

wirtschaft (1775- 1806, 3 dln; 3de druk,
1816)'' en van zjne pAnnalen der niedersëchsischen Landwirtschaft (1799-1104, 3
dlnl''verwierfhjgrootenroem.Opherhaalde
togten doorNoord-Duitschlandbestudeerdehj
den Duitschen landbouw ,en de uitgave van

Amersfoordt inhun nArchiefvoorVaderland- het werk van B er-qenoverdeveeteelt(1800),
sche geschiedenis''is uitgegeven.
deafbeelding en beschrjving van merl
twaarW orperun TAeorifl, geboren in de 154e di
gelandbouwgereedschappen (1803-1806)ey
eeuw te Rinsumageest,was eerstpastoor a1- de vertaling der pproeve over den landbouw''
daar en hield laterzjn verbljfin het kloos- van Bell (1804) gaven aanleidiny, dat de
ter Thabor,waar hj in 1523 priorwerd en Koning van Pruissen hem naar Möglin riep.
in 1538 overleed. Het Friesch Genootschap Hierstichtte hj in 1806heteerstelandbouwheeft van hem in het lichtgegeven:rchro- instituatjdateen goeden naam verwierf.Zjn
nicorum Frisiae libri tres (1848)'''- qKr0- boek: rGrunds:tze der rationellen Landwirtnjken van Friesland, 4de boek (1850),,- schaft (1809- 1810,4 dln;6dedruk,1868)''
en pvjfde boek, bevattende de geschiedenis werdin nagenoeg alleEurojéschetalen overvan hetbegin derzestiende eeuw (1871)''.
gebragt. Bj de reorganisatle van den PruisThackeray (W illiam Makepeace), e0n sischen Staat in 1807zag hj zich t0tstaatsberoemd Engelsch romanschrjver,geborenin raad benoemd,illwelke betrekking hj het
1811 te Calcoetta,werd in het Charter House t0t stand komen der landbûuwwetten bevorte Londen opgevoed en wjdde zich,nahet derde.In 1810 Tverd hiJ* hoogleeraar in de
verliesvan zjn aanzienljk vermogen,aande landbouww etenschap aan de universiteit te
beoefening der letteren.Heteerstmaaktehj Berljn en voordragend raadbjhetministérie
zich bekend door opstellen in pFraser's Ma- van Binnenlandsche Zaken.Nadathj in het
gazine'' onder de verdichte namen Miehael volgende Jaar de vermaarde schapenfokkerj
2l#eI0 Titm- a en George Fïfzàoo#le Esg.; te Möglin gesticht had, werd hj in 1815
dnnrna verQienen vooral: pBarry Lyndon''en intendant-generMl ;er Koninkljke Khapen-
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fokkerjen.In 1818legdehj hethoogleeraarsambtneder om zich wederom tewjden aan
het instituut te Möglin, hetwelk in 1824 in
eeneKoninkljke académievanlandbouw herschapen werd.Hj nverleedaldaarden Q6sten

heeft.Men ondersteltvoorts,dathjgestorven
isin heteersteJaarder5deOlympiade (543).
Daar hj het bestaande t0theteenvoudigste
beginselwilde teragbrengenjpm uitditlaatste
degrooteverschjnselenafteleidenybeschouqde
October1828.Tu r was de eerste inDuitsch- hj hetwatera1sden oorsprong van alledlnland, die de uitkomsten der natuurkundige gen.Ui
t de verdigtinq en het jler worden
wetenschap op ;en landbouw toepaste; hj d
van dezeoqrspronkeljke stofverklaardehj
ontwikkelde de denkbeelden van zuivere en e veranderlng der dlngen.Zjneleerbegripcnzuivere opbrengst, legde de grondslagen pen werden eerst door de Fjsgeeren van
voor de leer van 4en landbouw ,bevorderde lateren tjdjvooraldoorAristp-feled,opgeteeden wissel- en den aardappelbouw en zocht kend, alsmede een groot aantal spreuken,
de meest mogeljke vrjheid tebezorgen aan van hem afkomstig, zooals: het vermurde
het landbouwbedrjf. In zjne laatstelevens- Ken u zelven''.Hj verkreegdan 00k eene
Jaren hield hj zich hoofdzakeljk bezig met plaats onder de Zeven Wjzen van Griekende veeteelt, inzonderheid met de schapen- land.Men vermeldtvoorts,dathjaanCroen%s
fokkerj.Zjne geschriften overditonderwerp mu tregelen heeft voorgesteld om de Halys
zjn hoogst belangrjk. In 1829 verrees te aftedammen,- voortsdathjonderdeGrieken
de eerste was,die eene zonsverduistering beBerljn gen gedenkteeken te zjnereere.
Thils, eene beruchte Grieksche hetaere, rekende en de lengte van hetjaar op 365
geboren te Athene, vergezelde Aleœander de dagen bepaalde.T0tzjnevoortreFeljksteleerA o/f: op zjn tpgtn>r Perzië.Menzegt, lingenbehoordenAnaœimander,Anarlmene: en
datzj bj een gastmu lden bedwelmdenK0- Pherecydes.
ning heeftaangespoord om de stad Persépolis
Thalia , eene der negen zanggodinnen,is
teverbranden.Laterwerdzjeenedervrouwen later meer in hetbjzondera1sdemuze van
van PtoW aeua 1.
yi.
het bljspel beschouwd, zoodathetcomische
Thalberg (Siglsmund),eenberoemdpiano- masker,deklimopkransendekromstaft0thare
speler,geboren te Genèveden zlstenJanuarj attributen behooren.Voortsiszjdebescherm1812, was de onwettige zoon van graafDie- godiy vay hettooneelin hetalgemeen.
frlkfil, oefende zich te W eenen onderde
Thalllum (Tl),een scheikundig element,

leiding van S6At6r en Ho mel, begaf zich vindt men met koperjzilver en selenium in
in 1830 op reis om zich hier en daar op Crookesi
et (12-18,50/0) en Berzelianiet, in
concerten te doen hooren, zag zich in 1834 geri
ngehoeveelheid in zwavel-en koperkies,
benoem; tQt kamervirtuoos van den Keizer ln zinkblende, in het lepidoliet en het glimVan Oostenrjk, vol
bragt in 1855 en later mer van Zinnwald,in hetbadzout van Nautogten naar Engelan; en Amerika,en over- heim , Orb, Di
irrenberg, in het bruinsteen
leed den Q6sten April 1851op zjnevilla bj enz.Hetgaatbj hetroostenvanhetkiesover
Napels.Hjwistinzjnspeldegrootstemoeje- in stof en in slip van de looden kamer,00k

ljkhedenmeteenebewonderenswaardigevaardigheid te overwinnen.00k heeft hj vele
compositiën geleverd4zjnestudiënvoorpiano
vnnden grooten bjval,maarzjne liederenen

in het zwavelzuur en bj het bereiden van

zoutzuur in ditlaatste.De l00g,uitRn,
mmelsberger kies verkregen, bevat veel thallium
en geeft metzink een neêrslag van cadmiumj
opera's vielen minder in den smaak.
koper en tantalium.Men digereert dien met
Thaler is de naam van eene Duitsche verdund zwavelzuur, doet uit de oplossing
eenheid van munt, afkomstig uit Joachims- het thallium neêrslaan als iodureet en reduthalin Bnhemen,waar de heeren ron fcFzlïck ceert dit laatste door cyankalium. Iletis in
sedert 1518 eene zilveren munt lieten slaan kristalljnen toestandnagenoeg wit,zeerglanmet hun wapen, den Boheemschen Leeuw , zig,veel weeker dan 100d, geeft op papier
en met het beel; van den heiligen JoacMm 4 een blaauwachtigenstreek,welkedooroxydatie

zjgavendnnru ndennaam vanJoachimsthaler. spoedig verdwjnt,is rekbaar,doch minder
In hetalgemeen echternoemdemeneenthaler vast dan 100d, heeft een soorteljk gewigt
eene zilveren munt van aanmerkeljk gewigt; van 11,86, een verbindingsgewigt van 264,
trouwens men had verschillende soorten van smelt bj 2850C., destilleert in een stroom
thalers, zooals den Kronenthaler,den Laub- van waterstof, loopt aan in de opene lucht
thaler, den Speciesthaler enz. De thans n0g en ontwikkelt bj verwarming een paarsen
in Duitschland in omloop zjndethaler is in damp en een eigenaardigen reuk. Het ver30groschenverdeeld,bevat16,666Ned.wigtjes roest metaal wordt in water door oplossing
fjn zilveren heeftdewaarde van driemark. deroxyde weder blank.Hetontleedthetwater

Thales,eenGriekschwjsgeerendestichter eerst bj roodgloeihitte,doch :jn verdeel;

der Ionisehe school,werd geboren omstreeks thallium lostop,wanneer men hetlaatsixqn

het Jaar 620 vôör Chr.te Miletein Klein- in deopenelucht.Hetlostvoortsgemakkeljk
Az
ië,was detjdqenootvan Solon endetelg op in verdund zwavelzuur en salpeterzuur,
van een Phoenimschen stam , ondernam op moejeljkinzoutzuur,verbindtzichregtatreeks
gevorderden leeftjdreizen naarCreta,Phoe- met chloor,bromium iodium en zwaveljdoet
nidë en Egypte en verkeerde o0k eenigen onderscheidenemetalen neêrslaan engeeftaan
tjd aan het H0fvan Croenus.Men zegt,dat de vlam eene fraaje groene kleur. In vele
hj in Egypte dehoogtederpyramiden bere- opzigten geljkt het op kalium ,in sommige
kend en onderwjs van de priestersgenoten opzigten op lood,en zgne verbindingen zjn
XIII.
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vergiftipHetwerdin 1861nagenoeggeljktjdig Zj omvat overbljvende krui4en met enkele or Qrooken en Lamy ontdekt.Met zuurstof voudig- of meermalen-gevinde onderste blav
oq thetdonkerbruinthalliumoxydule(T1:0) deren en ill een scheedevormigen bladsteel
dat ln water oplost t0tthalliumhydrnxydule veranderde bovenstebladeren,groote,zamen(T10H).Ditkristalliseertin geleprisma'sen gestelde bloemschermen metweinigeofkleine
is zeer oplosbaarin water en in alkohol.De omwindselblaadlesenzamengedruktevruchten.
kleurlooze oplcssingreageertalkalisch,smaakt Deweinigesoortengroejenlangsdekustenvan

loogachtig,werkt bjtend en slorptkoolzuur de MiddellandscheZee en worden bjnaallen

gretig 0p.Hetvormtmetzuren meestaloplos- beschouwd a1s geneeskrachtig,voûralT.garbare znuten wu ruitzoutzuur witthallium- glécl L. in Zuid-Europa en Algérië en T.
chlorure(TlCl),en zwavelammonium donker- silplinm F1., welligt slechts eene verscheibruin zwavelthallium (T1:S) doet neêrslaan. denheid van eerstgenoemde, welke in N00r4Glas,metkoolzqurthalliumoxydule bereid,is Afrika gevonden wordt.
harderen zwaarderdan kaliiintglasen breekt
Thapsus, in de dagen der Oudheid eene
hetlicht sterker dan andere soorten van glas. versterkte stad op de noordkust van Afrika,
rmaard door de overwinning, welke
Thalliumoxyde (Tl!G) isbruin,onoplosbaar iCsaeve
sar aldaar den 6den April 40 vôör Chr.
in water en alkallën en staat gemakkeljk

zuurstof af. Thalliumhydroxyde (T10:H)ont- behaalde op Pompqlàn.Zj isreedslang verstaatbj dewerkingvanozonopthalliumoxy- dwenen, doeh vermoedeljk vindt men hare
d
ule(thalliumpapieriseenreagensopozon),ls bouwvallen bj het dorp Ledslab,niet ver
bruin,onoplosbaar in water,geeftmetzuren van kaap Dimas,aan de Kleine Syrte.
de weinig vaste, meestal kristalliseerbare,
Tharant of Tltanandt, eene stad in het

kleurlooze oxydezouten en met zoutzuur Saksische arrondissement Dresden, aan de
kristalliseerbaar thalliumchloride (T1Cla),dat W ilde W eiszeritz en aan den spoorweg Van
hj 1000C.chloor verliest en door zwavelig- Dresden naarFreiberygelegen,teltn0ggeen
zuur geredqceerd wordt.
3000 inwoners,maar ls merkwu rdig wegens
Thallus (1009 noemtmendebladvormige hare beroemde school voor boschcultuur, in
organen van zwammen, mossen en wieren, 1811 door Cot
ta yestichten sedert1816eene
welke deswege met den naam van Thallo- Koninkljkeinrigtlngmetrjkeverzamelingen
phyten worden bestempeld.
voor gemelde wetenschap.In 1877werd zj
Tham yris of Tltamyras? een beroemd door 93 leerlingen bezocht. Voortsheeft men

dichter uit Thracië,leefde vo'ôrden tjd van er een opvoedingsgestichtvoorJongens,eene
Homerwn en behaalde den prjsin de Pythi- zout- en jzerhoudende bron meteen nieuw

sche spelen.Plato vermeldt hem naastLinwn, badhuis,eene koudwater-en eene melk-inrigOr'Ae- en Phem*n en verklaart,datzjne ting,de bouwvallen van hetsl0tTharant en
zielna zjn dood veranderdisin eennachte- aan de helling van een berg hetnieuwe kasgaal. 00k Rrabo spreekt van hem metl0f. teel van graaf8oeminski.
Thaso,voorheen Tltasus,hetnonrdeljkste
Bekendisdefabelvan zjn wedstrjd metde
Muzen;hj had deze uitgedaagd tot eenzang- eiland van den Griekschen Archipelj wer;
strjd onder voorwaarde, dat hj, z00 hj door den Sultan aan den onderkoning van
overwon, met eene om helzing van e1k van Egypte toegekend en telt op nagenoeg 8 D

haarz0u verwaardigd worden,terwjlhj als geogr. mj1 ruim 5000 inwonerB, narenoeg
overwonnene zich aan alle strafen z0u onder- uitsluitend Grieken.Het is van vulcanlschen
werpen, welke zj hem zouden gelieven op oorsprong, heeft steile kusten en is bedekt
te leggen.Hj verloor den strjd,en deg0- met hooge,boschrjkebergen,van welkede
dinnen straften hem met blindheid,methet H ypsaria eene hnogte heeft van 1045 Ned.el.
verbreken van zjn citheren methetvernie- De hoofdplaats is Panagia (Castro) op de
tigen van zjne kunst.Homeru bezingt deze noordkust.- Hetwasaanvankeljk bewoon;
fabel in het tweede boek van ;en pllias''. d00r Thraciërs en Phoenieiërs,maar werd in
Wphoelen nam haar tot onderwerp voor een 700 d00r Ionische Grieken uit Paros in bezit
treurspel,doch dit is verloren geraakt.
genomen. In de Perzische oorlogen had het

Thane was bj de Angelsaksen de titel veelteljden,alsmede in364vôörChr.jtoen
de Athenersonder Clmon de stad Thasus (0p
vorstuitmaakten;hj kwam nvereen metden de noordkust) na eenelangdurige belegering
lateren titel van baron.In het alnude Schot- veroverden.Laterwashetbj afwisseling0nlan; gaf men dien titel aan de voornaamste derworpen aan Athene en Spartajdoch onder
hoofden, 4ie met de clans den hoogen adel deRomeiyen geheelzelfstandig.
vnM den.
Thassllo, hertog van Bejeren, uit het
Thapsacus! later Amphlpolis,in de da- geslacht der Agilo@ngen gesproten,moestin
appj erkennen van
pe
n 4er Oudheld eene vermaarde koopshd 753 de opperleenheersesh
1n Syrië, lag Mn de Euphraat,welke hier zjn 00m , den Franki
chen koning Pépnn,
de noordeljke grenB vormde van hetgebied m aar poogde zich onder K arelde Groofeaan
van Ralomo. Hier trokken Cyr%s de Jbwgdre, zjn leenpligtteonttrekken.Hiertoe sloothj
Darlun,zldzx dde de Gzopf: en anderen over een geheim verbond met zjn zwager,den
der dienBtmannen,welke het gevolg van een

de rivier. De bouwvallen dezçr stad dragen
thans den nM m van El HammA
am.

Longobard Adal
go,en met de Avaren,wer;
in 787 door geweld van wapenen t0t onderpi
gei
noo
dzze
aakt,
ame
nng
spann
ng,
oetma
hjar vernieur4e de
Thapsiy L.isdrnaam van een planten- zwer
deswege m 788
geglatht mt ie fpmihe der Sehermhloemigen.
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ôp den Rjksdag te Ingelheim ter doodveronrdeel; werd. Hj ontving echter genade,
maar werd met geheelzjn gezin opgesloten
in hetklooster Lorsch,waarhj in 784 nogmaals plegtig afstand deed van zjn hertogd0m en vervolgens overleed.Met hem nam
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geestdoormiddelvan predikingeneeredienst,
zoodat hare leden 0ok wel met den naam
van apostolische clericalen ofreguliere cleri-

calen van de goo eljke voorzienigheid worden bestempeld.DeTheatjnenleggen dedrie

kloostergeloften af volgens den regel van
Augw.
ntinus en nemen daarenboven de taak
Thayer (AlexanderWheelock),een Ame- op zich, te prediken tegen de Heidenen en
rikaansch schrjver,die zich vooralverdiens- de ketters, v00r de zielen te zorgen en de
teljk heeftgemuktdooreene levensbeschrj- zieken te verplegen. Later verbreidde zich
ving van Beetâomen, werd geboren te South deze orde 0ok overFrankrjk,Spanle,Polen
Natick(Massachusetts)den17denOctober1817, en zelfs in Azië.Door den invloed van &zstudeerde t0t 1843 aan de HarvardUniversity f># lr Yverd in 1588 een generaal dezer orde
rbanus 1r2f: en Clemens f;f
te Cambridge,was vervolgens drie Jaaras- gekozen, en Lï
sistent aan de bibliotheek aldaar en promo- vereenigden raet haar t'vee door LTrnula J?:veerde er in deregten,waarnahjgeplaatst nineasa in 1583 en 1610 gestichtecnngregatiën

hetgeslachtderAgilo@ngen een einde.

werd bj eeneonderneming t0thetontginnen
van s
teenkolqnmjnen aan het Bovenmeer.
Reeds a1sbibllothecarishadhjhetvoornemen
opgevat,eene levensbeschrjving van Beethov6n te vervMrdigen en latervertoefdehj t0t
dat einde bj herhaling in Duitschland,nameljk van 1849tnt1851,van 1854t0t1856,
in 1858 enz.Hier wjdde hj zich teBonn,
Berljn en Weenen aan de jverigstenasporingen en bragt een kosteljken schat van
bouwstofen voor de levensbeschrjving van
dien kunstenurbjeen.Nadathj in 1860 bj
het Ameriku nsch gezantschap te sFeenen
waB geplMtst,vertoefde hj aldaart0t1864
en vertrok toen naar Triëst, waar hj in

van Theatjnernonnen.
Thebéïne (0l9H21N0s),eenalkaloïdevan
opium ,vormt kleurlooze kristallen,is scherp
van smaak,lostgemakkeljk op in alkohol
en aether, maar zeer moejeljk in water,

gedrukte en schrifteljke mededeelingen enz.
Hjheeftdatallesopgespoordmetonvermoeide
vljt,bjeengebragt metnaauwgezetheid,gerangschikt en zamengevoegd metoordeelen
smaak,zoodat hj op verrassendewjzeeen
duideljk en belangwekkend beeld van dien

stad in Boeotië. Zj werd volgens de sage
omstreeks hetJaar 1500 vöör Chr.door Cad-

reageert sterk alkalisch, vormt kristalliseerbare zouten, lost op in geconcentreerd zwavelzuur met eene bloedloode kleur en is een

zwaar vergifjdaar zj stjfkramp (tetanus)

veroorzaakt.

Theben, eene aloude, groote, magtige

stad in Opper-Egypte,aan de Njl,washet
middelpunt van deAmmonsdienstenbj her-

haling (2400-2100, 1680-1090) de hoofdstad van hetEgyptischerjk.Haremagtwerd

1865 de betrekking aanvaardde van consul in 527 vôör Chr. door Cambyses geknakt en
der Vereenigde Sàten.0okthansn0gbekleedt zj zelve in 84 vöör Chr.door Ptolemaeus
hj aldaardatambt.Hj heefteen grootaan- zg/fer verwoest. Tuss/ en hare uitgestrekte
len verheFen zich thans de plu tsen:
talopstellen qeleverdintpdschriften.Voorts boawval
schreefhj:pslgnorMasonlAnd otherpapers Luksorj Karnak,Medinet Aboe en Goerna.
of the lateJ.Brown (1862)M,- rchronolo- Haar gebied droeg weleer den naam Van
gisches Verzeicbnis der W erke L.v0n Beet- Tlteba's. Volgens eene legende werd uitdat
hovens (1865)'',- zjn hoofdwerk:pL.v0n gewest in de derde eeuw onzer Jaartelling
Be
ethovens Leben (1866 enz-, 3 dln)'',- door keizer Mauritigs het Tltebaïsa d@i0:>
en pEin kritischer Beitrag zur Beethoven- uitgezonden tegen de Christenen in Gallië.
Literatur (1877)''.T0t het opstellen van de Hetwerd wegensopzegging van gehoorzaamlevensgeschiedenis van den grooten toondich- heid t0ttweemM lt0e gedecimeerd en daarna
ter heeft hj van alle hulpbronnen en hulp- te St. Maurice neêrgesabeld,waarna het0nmiddelen gebruik gemaakt, van de getuige- der den naam van r'rienduizend Ridders''
nissen van n0g levende personen, van aan- in het Martyriologium is opgenomen.- Tlteteekeningen en brieven van B eethoren, van ben was voorts de naam van eene Grieksche

berpem den toonkunstenaarvoorden geestvan

zjnelezersdoetverrjzen.

Theatqr,zie ScAe- slrq.

-l.çgestichten isverm aarddoordelotgevallen
van OedLpgts,koning van Theben,doorden
togt der Zeven tegen Theben en door dien
der Eplgonen. H are staatsregeling was aan-

vankeljk monarchaal,maarging vervolqens
over in eene oligarchie, waarna een arlstocratisch en democratisch staatsbestuur elkander afwisselden. Deze stad streefde naar de

Theatunen is de naam eener orde van
reguliere koorheeren,gestichtin 1524teRome heerschappj over geheelBoeotië,zoodatzj
door Johannes Tdfrl.
: Carafa, later paus de steden van ditgewestt0t een bond zocht
P- lwn 1F,myar in dien tjd bisschop van te vereenigen,maar wekte daardoor den na-

Theate of Chie
'ti (zoodatdezeorde 00k we1 jver van Athene,waartegen zj in 507 00rdiederChiëtjnen en'derPaulinianengenoemd 10g voerde zonder beslissende uitkomst. In
wordt).Zj Ferd bevestigd door Pawlw.
gI1I de Perzische Oorlogen, alsmede in den Pe(1540) en P'
%%n F (1568),telde onderhare loponnesischen Oorlog toonde zj zich eene
leden vooraladelljke personen en werd eene bittere vjandin van Athene. In den strjd
kweekBchool voor de hoogere geesteljkheid. tegen Sparta was zj aanvankeljk ongelukDe hedendaagsche strekking dezer orde is kig, maar in den Thebaanschen Oorlog behetopwekken van een zuiveren,apostoliachen haalde zj de overwinning (371)en verwierf
3;*

THEBEN- THEE.

580

nnder S amlnondan en Pelopldan korten 14 witte,r00d getinte welriekende bloemen en
de hegemonie in Griekenland, maar verloor bruine, driekantige zaaddoozen met glanzig
weldra in den Heiligen O0r10g (355- 346) bruine zadentergroottevankersenpitten.Wj
hare oppermagt,voortsin 388 bj Chaeronéa geven daarvan eene afbeelding in bjgaande
in den strjd tegen Macedonië harevrjheid fguur,nameljk in a een bloejenden tak op
en werd in 335 d00r Aleœandr de X ppf: z/
sde der natuurljke grootte,in b een kelk
verwoest. Eene'nieuwe stad, in 315 vôsr met een stamperin natuurljkegrootte,in c

Chr.gesticht,beteekendeweinig in vergelj- eenevrucht,in d dezelfde van boven bj het

king met deoude.Thansverheftzich op hare openspringen,bei
de op 2/jde der natuurljke
plaats het dorp Thiva.
grootte.Dezeplantheeftbjeenemeerdan duiThecla (De heilige),maagd en martela- zendjarige aankweeking een aantal verscheires,volgensoudeBchrjversin Isauriëgeboren denheden geleverd,welkevrjstandvastigzjn,
en begaafd met een ongemeenen aanleg en zooals T. tlirïdid L.m etlange,breed-lancetFroote ontwikkeling, werd omstreeks het vormige bladeren, T. àpk g L.m et kortere,
Jaar 45 na Chr. door Paulu tot het Chris- omgekeerd-eirondebladerenen T.dfdcfgHœyne
tendom bekeerdj volgde dezen en had,daar met smallere bladeren, - voortsheeftmen
vc-ïcg Léndl., die in
zj de voorkeur gaf aan den ongehuwden de breedbladige T. Jd.
ataat van hare bloedverwanten en van haren Assam een hoogen boom vormt en welligt

bruidegom veel te ljden. Laatstgenoemde als deoorspronkeljke plantmoetbeschouwd
klaagde haar aan a1a Christin, waarop zj worden. Het vaderland van den theeheester
ontkleed aan de wilde dieren werd voorge- is niet naauFkeurig bekend, maar hoogstW0rP0n; doch van deze en evenmin van de waarschjnljk Opper-Assam. Door aankweevlazanaen,N7aaraan 'aen haarvervolgensprjs king is deze plant t0t 40O N.B. verspreid,
gaf, ondervond zj geenerleileed.Zj stierf bapaaldeljk in China en Japan, voorts in
den natuurljken dood in Isauriëen werd te Cochinchina, Korea, Indië, op Java,SumâSeleucia begraven. De hoofdkerk te Milaan tra en in Amerika.Zj wordtin China vooral
is naar haar genoemd en waslangen tjd in gekweekt tusschen 25 en 31G N.B., inzonhetbezitvan reliquieën van dezeheilige.Haar derheid in deprovinciën Kwangtong(Canton),
kerkeljkegedenkdag valtop den 23stenSep- Fokienj Kiangsi, Tglikiang en Nganhwoei,
doorgaans op zuideljkeheuvelhellingen,niet
tember.
Thee (Thea Kaemphjisdenaam van een Z00Zeer in afzonderljketuinen,maarin verplantengeslacht uit de familie der Ternströ- strooide boschjesofin rjen tusschen rjstvelmiaceën en op het naauwst vermu gschapt den,op zain ofzaeer hooge djken.Men teelt
methet geslacht
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men ;en heesternabj den grcn; af,opdat
men van deJeugdige,uitden stoelcpgeschoten spruiten malscher bladeren z0u kunnen
verkrjgen.Deingeoogstebladeren laatmenin
Geluchtverwelken;daarnaworden zj onder

V1

z'* bruin ge&iorden zjnjop eene mat. De
gedrûogde bladeren worden OP met Papier
bespannen ramen ofin jzeren pannen boven
een kolenvqur verwarmd en ei
ndeljk gerold.
Daardoor ontstaat eene groen!, krachtigej

gestadig omroeren op eene vochtige bamboes- maar i
n hetalyemeen minderflne soortvaq
matboven kolen verwarmd,voortsgerolddoor thee dan in Chlna.De Japansehe thee wordt
ze met de vlakke hand in een kring om te meerendeels naar Amerika verBcheept. De

draajen en eindeljk in de lucht gedroogd. theeylantages van Indië bevinden zich in de
Deze handelwjze is eehter in verschillende distrlden Assam ,Dakka (Kaslar,Silhet)en
gewesten zeer verschillend,doLh de v00r100- Dards
liling in de yrovincie Bengalen en in
pig bewerkte bladeren worden door de agen- hetdistrictKangra ln Pendslaub.Deplantages
ten der theehandelaars opgekocht en in de op den Nil
giri(presidentschap Madras),alskoopsteden aan eene nieuwe bewerking 0n- mede die der noordwestel
jke jrovindën en
derworpen. Men verwarmt ze onder gestadig in Britsch Birma zjn van weinlg belang.De
a
a
nk
we
e
ki
n
g
ge
s
c
h
i
e
d
t
i
n
het algemeen op
omroeren op jzeren platen boven glûejende
asch; dit geschiedt t0t viermaalt0e,waarna dezelfde wjze a1s in China en men levert

men 00k telkens de bladeren droogt in de 00k hier voor het meerendeel zwarte thee.
z0n ûf in een frisch locaal.Daarna worden De Indische thee onderscheidt zich donr
zj geroosten voordensmaakderEuropeanen kracht en door een sterken geurjzoodatzj
geurig gemaakt met bloemen van Camellia bj uitnemendheid geschiktis om met zwaksasaqua, Aglaia odorata, Gardenia iorida, kere Chinésche soorten te worden vermeng;!
Olea fragrans,Jasminum sambac en panicu- zj wordtgrootendeelsnaarEngeland verzonlatum ,oranlebloesems enz.Na hetziften en den. De Java-thee was in den beginne zeer
sortéren is de thee eindeljk gereedvoorde slecht, maar is door zorgvuldiger verbouw
markt.W anneermen hetverschilvanto%tand aanmerkeljk verbeterd; zj is scherper en
van oudere en Jongere bladerennietin aan- sterker dan de Chinésche thee, maar niet
merkiny neemt,dan wordt deverschillende ZO0 geurig a1s de Assam-thee. De pogingen
kwalitelt van thee enkel veroorzaakt door om o0k thee te verbûuwen in Brazilië en in
de wjze van bereiding; zwarte en groene dezuideljkeStaten der AmerikaanscheUnie
thee kunnen afkomstig zjn van denzelfden hebben t0t nu t0e geenebelangrjkegevolgen
heester, wanneer men een gedeelte derbla- gehad.
deren z00 sneldroogt,datzj hunnegroene De theebladeren bevatten cafeïne(theïnelj
kleur behouden, of z0o langzaam ,dat zj looizuur, boheazuur, galluszuur,zuringzuurj
eene gisting ondergaan.De beste zwartethee querdtrine,aetherische olie,eiwitstof(waarkomt uit het districtKienningfoe in de pro- Bc,
hjnljk legumine) enz.Hetcaleïne-gehalte
vincie Fokien,van de vermaarde Bohea-heu- wissel
t aftuosschen 0,8 en 6,20/P en bedrugt
vels, en draagt in den bandelverschillende gemiddel
d Qyo,maar doet welnig aft0tde

namen,die afkomstig zjn van degronden, waardevan de thee,daar bjdegrnenesoûrwaarop er de theeheesters groetjen,ofvan ten de goedkoopere meer caFeïne bevatten
de eigenaars dier gronden. De beste groene dan de duurdere,terwjlbjdezwartesoorten
thee wordt verbouwd in Hwangho en San- het ozagekeerde verschjnselplaatsgrjpt.De
totsloeen vermindertin deugd naarmate men groenethee bevatmeerlooizuurdandezwarte,
verder noordwaazts gaat.In Japan verbouwt bj wier bereidi
pgeen gedeeltedaarvan door
men thee van 33 t0t 36ON.B.,en de meest de gisting vermetigd werd. Zwarte thee bevermaarde theedistricten bevinden zich ten vat gemiddel; 100/0 looizuqr.In het opgenoordoosten en oosten van Oasaka in de pro- gotenkokendwatergaangewoonljk29- 450/0
vindën Yam asiro en Isse,alsm ede ten zuiden der oplosbare stoFen over. Tot de minerale
van den Foesjama.Men pootdetheeheesters bestanddeelen van dethee behoortindeeerBte
gewoonljk rondom deakkerstusschen moer- plaats kali, hetwelk ook grootendeels in het
beziënboomen, hoewel men er o0k afzonder- vocht overgaat, terwjl kalk,magnesia en
ljke theeplantages aantreft.De behandeling phosphorzuur in de afgetrokken theebladeren
komt overeen met die in China. Toch 1et achterbljven.Merkwaardigishet,datgemel;
men er niet zon Bterk op hetkiezenvan zui- vochtin weerwilvanhetlooizuurjzerbevat.
deljkeheuvelhellingen;menbemestdengrond De werkzamebeBtanddeelen van de thee zjn
met uitwerpselen van menschen,verplant de de caFeïne en deaetherische olie,terwjlhet
heesters in het derde Jaar ofin hetgeheel looizuur,althansbj een matig gebruik,weiniet en vergenoegt zich met een dubbelen

nig invloed heeft. Voedingswaarde kan men

oogst,gewoonljk nadatdeheesters4jaar0u4 aan de thee niet toekennen. Zj*heefteene
zjn geworden.De bladeren worden eraan- opwekkende werking op de zenuwen,vooral
stonds in jzeren pannen boven een kolen- OP de hersenen en verdrjft den slup.Het

vuur onder gestadig omroeren met de handen ver:aogen, ontvangen indrukken te verwergedurende 40 minuten gewarmd, daarna op ken, Tiordt door het gebruik van thee vermatten uitgespreid,met de handen gerold en hoogdq men wordt er door gestemd totna-

eindeljk gedroogd.A1deze verrigtingenwor- denkenenmenkan tevensbjeeneverlevendiden eenige malen herhaald. Men plaatst de ging van het denkvermogen zjne gedaehten
bladeren 0ok wel op eene zeef,behandelt ze op een bepaald voorwerp vestigen. De thee

m et stoom en droogt ze vervolgeng, nxdai

veroorzu kt een gevoel van aangenaamhd4
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en opgeruimdheid,en devoortbrengendewerkzaamheid derhersenen erlangtdaardoor eene
ongemeene kracht. Een ovqrmatig gebruik
van thee veroorzaakteene prikkeling van het
zenuwstelseljslapelodsheid,onrusten trilling

deren ververschtzaet catechoe en op nieuw in
;en handel gebragt. Reeds in China heeft

vervalsching plaats 0? groote schaal en de
aanzienljke handelshulzen houden ereen geoefenden theeproevor op na. Uit Slanghai
der ledematen,zelfskramyachtigetoevallenj we
rden in 1849 uitgevoerdQ21/:millioenEng.
pond theej maar in 1864 omstreeks 44,7

eene bemoejelikte ademhallng en een gevoel
aetherischeolie derthee,bj hetgebruik van
eene aanmerkelpke hoeveelheidj narcotisch
werkt, z00 ontstaat daardoor ligt duizeling
en bedwelming. Deze sehadeljke werking

van beklemdheid in de hartstreek. Daar de millioen pond zwarte en 19,5 millioen ponG

groene.Doch in laatstgenoemdJaarwerd uit
Foetsleoefoe66,3millinenpondtheeverscheept.
Daarenboven heeftmen eenbelangrjken thee-

handel in dehavens van HankeoejKioekiang
bezit de groene thee veelme6rflandezwarte. en Kanton. In 1812 Nvas de uitvoer geklûzaDe bewoners van China en Japan drinken men tqt214,
5 millioen pond,waarvan 150het aftrekselvan thee zonder er ietB bj te 155 mlllioen naar Europa wer; verzonden.
voegen , doch in Europa vermengt men het Japan verzendtuitNagasaki,Hiogo enOsaka

doorgaans met melk en suiker,Ja zelfsmet omstreeks7,5yilloenNed.pond,- Hindoshn
rum en men verdooft den eigenljken geur ongeveer 9 mlllioen Ned. pond, - en Java

door middel van vanille. De Aziatisehe v0l- met Madoera nagenoeg één millioen.Hettheekeren bereiden dethee voortsmetzout,melk, verbruik buiten Azië wordt geschat op Q50
boter,megljbetelbladeren,sodar specerjen millioen Ned. poni In 1877 werd in Engeenz.jen hler en daarworden deafgetrokkene land 186,5 millioen Engelsche pon; ingebladeren gegeten.
voeri.
T0t de soorten van zwarte thee1wel
Hetdrinken van thee iB in China een zeer
kebj
0ns in den handel voorkozaen behoort in de 0u4 gebruik. Men verhaalt,dat een heilige,
eerste plaats de peeeo de Wnstesoort,be- een volgeling van Boeddka, de belnfte ha4
staande uitJonge1malsche9 donker bruine afgelegd, zich van den slaap te onthouden;
blaadjes,aan despitsen bekleed meteen wit, daar *d#ezehem ten lutsteoverweldigde snee;
zjdeachtig vilt(thee metwitte'puntjes).Het jjP** Zgne oogleden af en wierp deze op de
aftreksel is licht-goudgeel. Voortsvermelden aarde, en daaruit nntstond de slupwerende
wj de c0l#0, bestaande uit korte, dunne, theeheester.Men verraeldt, dat deze heilige
donkergrjze blaadles; deze soortleverteen in de 6de eeuw leefde.Tevens is hetbeken4,
licht afgietsel met een aangenamen geur en dat de theq reeds vroeger als geneesmiddel
gaatvooralnaar Engeland.Dan hebben wj werd gebruikt.Tegen heteinde der8steeeuw
de sownhon met bruinachtige,eenigzins paar- was zj in China reedsbelast,en omBtreeks
Se bladeren en den geur van meloenen4deze dien t
jd hebben Chinésche bonzen dezen
levert een helder,geurig trekselmeteen zoe- heesternaarJapan overgebragt.Hierwordtde
ten Bmaak.Zj vormtvooraldekaravanenthee, thee algemeen gebruikt,hoeweldebehoeftigen
w elke vroeger over land in Rusland werd er zich bghel
pen met surrogaten,die erop
ingevoerd;thansechter heeftdezeverzending het veld m hetwild groejen!vooralhetgebr
ek
aan
goed
drinkwater heeft er het genagenoey geheelopgehouden, en wat thans
onder dlen naam ult Nishné-Nowgorod ver- bruiken van thee sterk bevorderd.Ook heeft
zonden w ordt, is m eerendeels over Londen de thee donr hare narcotischeeigenschap vele
en Königsberg derwaartsgebragt.Voûrtsheeft vrienden verworven.In Azië verspreidde zich
men ponaon met breede dikke, Bterk inéén de gew oonte van thee drinken inde15deeeuw.
gerolde bladeren met vele bladstelen; deze De Arabieren die sedert de 9de eeuw handel
geeft een groenachtig geel aftreksel en een dreven met China,beBchreven de thee onder
naar dien van amber zweemenden geur.De den naam van sSJa'', afgeleid van den Chikapencongo, de geringste soort van zwarte néschen naam rrsla'',welke in Fokien den
thee,vormt een aanmerkeljk gedeelte van klank heeftvan ptiae'',znodatdezein Europa
den thee-invoer in Europa. Van de soorten in dien van sthee' is pvergegaan.In Europa
van groene thee noemen wj: hyson alsde verkreeg men de eerste berigten omtrentde
beste, wu ruit de keizersthee wordt uitge- thee ixl 1559 door middel van de Pnrtuzocht, - g%npowdeçtkee,bestaande uitflne, gézen en Nederlanders.Mafeïmuktin 1588

t0t zeer kleine korreltjesgerolde,gnlsaehtig melding van haarin zjne::Historia indica'',
groene blaadles, - en tonkay.Een eigen- en in 1610 brachten de Nederlanders in Banaardiq handelsartikelis de steentkee, alleen tanz thee ixl den handel, die zj van Chiin Chlna bereiden dienendet0tvoedselvoorde nôsche kooplieden gekocht hadden. Men
Kalmukken, Kirghisen en andere zwervende meent,dat zj eeptln 1625Parjsheeftbevolkeren van Rusland, die haar koken met reikt! drie Jaar later kwam zj langs den
melk en schapenvet.In hetnoorden van Azië landweg in Rusland, doordien Russische geis deze steenthee 00k a1s handelsmuntin ge- zanten haar uit China medebragten a1s een
brpik. De thee wordt zeer sterk vervalscht.

qesehenk voor 4en Czaar.In 1650 werd z!
Niet alleen verftmen dethee metBerljnsch m Engdand bekend en 10 Jaarlaterdroni
blaauw , indigo, kurkuma enz., m aar Ver- men het aftreksel van theea1seen kosteljk

mengt ze 00k voorali
n Engqland,metbla- vocht in de koëjhuizente Londen.ln 1664
deren van den sleedoorn,van lepe en essche- bragt lord Arl>-qton voor het eerBtthee regtboomen 6nz. O0k wor4en gebruikte theebla- streeks medeuitOost-lndië,terwjl4e vroe-
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gere bezendingen er doorNederlandschekoop- Brent,-- 'ijQers beneden Londen donr de
vurders waren aangebragt.De gewoontevan Lea, deRavensbouae,de Darenten de Afedthee-drinkenmaakteaanvankeljkslechtslang- waytbespoelt,behalvereedsgenoemde plaatzame vorderingen,terwjlereerlang opston- sen, Maidenheadj W indsor en KingBton,den, die zoowel het gebruik van thee a1s en beneden Londen Greenwich, W oolwie.
h,
van k0ëJheftigbestreden.Daarenteren werd Gravesend en Sheerness en Btort beneden
deb%
Al
tn
hn.
ee
dooranderen,zooalsMolinar%(1672)j laatstgemelde stad zich uit in de Noordzee.
n (1684)j Peehlin (1684), Blankaart Midden in haren mond,dieeene breedteheeft

(1686),Blegna(1697)enz.,uitbundiggeroemd,
en Bontekoe, ljfarts van den keurvorst van
Brandenburg, gaf in 1667 eene overdrevene
lofrede Op de thee in het licht;hj wasde

van 7 Ned.mjl,ligtbj dezandbank Nore
een wereldberoemd vuurschip.Hetstroomggbied van deTheemsheefteeneuitgebreidheld
van 290 L geogr.mj1 en behoort t0t14

eerste,die dethee bekend maakte inDuitsch- graafschappen. De lengte der rivier is 364,
land. Zoolang de theehandel Pen monopolie de afstand van haren mond t0taan hare bron
bleef van bepaaldemaatschappjen,bleefhet 201 Ned.mjl.Hetgedeelte derrivierbeneverbruik betrekkeldk gering.N0g in hetJaar den de Londonbridge draagt den naam van

1820 ontvingen Europa en Noord-Amerika P001, terwjl de haven (Port)zich uitstrekt
slechts32 mlllioen Engelsche pond,vanwelke t0t aan Blackwall.De breedte derrivier be3/4denaarEngeland werdgebragt.Nadientjd b
adagget2b4j4GNe
rav
eln.dDe
73d1iee
etLo
oennis door ve= indering der belasting en door dr
ri
de
.s
e
pn
teb
lj
sd
t0
opnd
di

opheëng van hetmonopolie datverbruikaan- afstand nergensgeringer dan 3,6 Ned.e1.De
merkeljk geklommen.Hettheedrinken isin- vloed doet er ieder half etmMl het water
tusschen enkel in Nederland en Engeland en 4-6 Ned.el rjzen en heefteene Bnelheid
ill beider koloniën een volksgebruik. Voor van 3- 5 Ned.mj1in hetuur,zoodatsche'toverige is het vooralin zwang in Rusland, pen van 800t0n deCatharina-dokken bj de
Skandinavië en de kustlanden van Midden- Londonbridge kunnen bereiken.De vloed is
Europa,- in de overige landen alleen in de n0g merkbaar bj Teddington,29 Ned.mjl

Bteden en bj de aanzienljkstevolksklassen. boven de Londonbridge;aldaar wordt zjn
In 1825 ontdekteBrucedetheeplantinAssam; voortschrjden door eene sluis belet.Slechts
tien Jaarlaterwerden exdoorderegôring de zelden is deze rivier met js bedekt,maar
e
ersteylantagesaangelegdjwelkein 1839in dikwjls overstroomt zj hareoevers,diebehetbezltkwamen van deAssam tea company. neden Londen overeen afstand van vele mjIn 1851 bedroeg de uitvoer uit Indië sleckts 1en door djken zjn bevestigd, dewjl de
262839 Engelsche pond,doch hj is sedert marsehen aldaarbj h004evloeden eeneNed.
1861 aanmerkeljk vermeerderd.OpJavadag- elbeneden den watersplegelliggen.Metbeteekent detheecultuurvan hetJaar1825,en trekking t0t den handel 1s de Theem: eene
11 Jaar later bereikte de eerste bezending van de gewigtigste rivieren derwereld,doorJava-thee Amsterdam.In Brazilië begon men dien de grootstekoopghd,Londen nameljk,
in 1812 theete verbouwen,doch de uitkom- zich op haren oever verheft. Haar gewigt
stenbeantwoordden nietaan deverwachtinj. wordtn0g verhoogd doordetalrjkekanalen,
In Noord-Amerika nam de theecultuur ln welke de Theems in verband brengen met
1848 eenaanvanginZuid-carolinaenTenessee. nagenoeg alle gewesten van Engeland. De
ln Europa werd de eerste theeheesterin 1658 voornaamste van deze zjn:hetTheems-en
Goor Rnq%d teParjsgeplantshjkanin het Severnkanaal, - de Lechdale, - het Oxzuiden van Europa hetgeheeleJaarindeopene fordkanaal,- betW ilts- en Berkskanaal,luchtbljven,en in Hohenheim bj Stuttgart en het Grand-lundionkanaal. De rivier is

verduurde hj zelfsden gestrengen wintervan dooruitgebreide vestingwerken tegenvjande1784. IntusBchen heeft men in Frankrjk, ljke aanvallen beveiligd.Aan den mond van

de Medway in de Theems ligt Sheerness,
hetw elk den toegang verspertt0t de oorlogshaven Chatham ,en verder naar boven verdedigen vier groote forten den toegang t0t
Theem s (De),in het Engelsch Thamesj Gravesend.
bj deRomeinen TamesisofTamesa,demerk- Merkwaardig is de t%nnel, Q,4 Ned.mj1
waardigste rivier van Engeland, ontspringt beneden de Londonbridge onder de Theemg
nnder den naam van Cltnrn in de Cotswolds- gel
eyd, om debeide oeversmetelkanderte
heuvelB in het zuideljk gedeelte van Chel- verblnden zonder het scheepvaartverkeer te
tenbam , wordt door eene beek yan Thames bemoejeljken.Proeven t0t zoodanigen aaqHead versterkten vereenigtzich naeenloop leg, in 1798 door Dodd genomen, en 00k
van 32Ned.mjlboven Cricklademetdeu1t latere (1805- 1808)ledenschipbreuk,en eerst
Portugalen Klein-Azië,op St.Helena,Bourbon en aan de Kaap vruchtelooze pogingen
aangewehd,om eenew instgevendetheecultuur
in te voeren.

hetweBten komendebronrivier,deeigenljke M @e hambard WA'
ll:I (zie aldaar) had in

Tlteemn of I.
%is. De rivier Btroomt nu oost- 1825 den moed, die onderneming te hervat-

waarts langs Leehdale,waar zj bevaarbaar ten.onderscheidene rampspoeden bngtenverwordt voor booten, ontvangt bj Oxford de traging in het werk,dat echter den Qssten

Cherwell, 4ie uit het noorden komt,wordt Maart 1843 door Pagewerd voleindigd.Deze
verder naar beneden gevoed door de Thames tunnel is 361,
8 Ned. el lang, 4,27 Ned. el

(bj Dorchester),deKennet(bj Reading),de Ye
n
,18d.Ne
el
hdoeo
nozpp
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Loddon, de Colne,de W ey ,de Mole en de llgted24e
,
345Ne
ed
l.be
ne
ngde
e
la

584

THEEMS- THEISZ.

van de straat. De kosten beliepen nagenoeg

leeraar i
llde uitlegkunde en het kerkeljk
51/: millioen gulden.In 1869 kwam hj in regtteBreslau,wMrhjmetwoord enschriR

hetbezitvan eenespoorwegmaatBchappjjdie de Gallicaangchebeginselenverdedigde.vooral
er hare spoorweglpn doorheenlegde. Verder baarde hj opzien doorzjne deelneming aan

naar boven isin 1869- 1870 een tweede tun- de hervormingsbeweging in de R.Katholieke
nel(TowerSubway)gebouwdterlenqtevan Kerk,inzonderheid in Silézië in 1826.Daar
405 Ned.elen enkelvoorvoetgangersdlenend. de Pruissi
sche regéring echterdepjrtj k00s
Thdne
,zie Cafeîne.
van den Vorst-bisschop en aan Thetner,o0k
Theiner.
onderdezennaam vermeldenWj: nadat deze het (b ctoraat in het kanonieke
Augustn.g Tâdner,een verdiensteljk R.Ka- regt verworven had, verbood, voorlezingen
tholiek godgeleerde, geboren te Breslau den over die wetenschap te houden,legdehjhet
llden April 1804.Hj studeerdealdaarin de hoogleeraarsambtneder en werdachtervolgens

godçeleerdheid,vervolgensin dewjsbegeerte pastoortePolsnitz(1830),Griigsau enHundsen ln de regten,ondernam in 1830 eene we- feld. In die betrekking bleefhj in stilte
tenschappeljke reis naar W eenen,Londen werkzaam t0t 1845.Toen legdehj haarneen Parps en vertrok in 1833 naar Rome, der en verklaarde zich openltjk een voorstanwaarhj zich bj de partjderUltramontanen der van de Duitsch-Katholieke beweging,

voegde.In 1855 werd hj praefect van het waarna hj eene liturgie vervaardigde voor
Vaticaansch archief. Niet alleen heefthj de de qemeente teBerljn.W eldra kwam hj in
XAnnales ecclesiastici''van Baroniusuitgege- botslngmetde leidersdernieuwepartjover
ven en vervolgd, maar o0k een aantaloor- de grenzen der hervorming en gevoelde zich
spronkeljkegeschriftengeleverd,inzonderheid gedrongen, zich op den achtergrond te begeover kerkregt en kerkgeschiedenis! bjv.: ven. Door den Vorst-bisschop in den ban
DDieneuesten Zust:nde der katholischen Kir- gedaan,woondehjvervolgensin afzondering
che in Polen und Ruszland (1841)',,- pGe- te Breslau,totdatde Pruissischeregéringhem
schichte der Zuriickkehr der regierenden benoemde t0t secretaris der universiteitsbaeEâuser v0n Braunschweig und Sachsen ip kerj,welk ambthj metdegrootste naauwde
n Schosz derkatholischen Kirche(1843)'', gezetheid waarnam. Hj overleed den 15den
e Staatskirche Ruszlandsim Jahr1839 Mei1860.Hj schreef0.a.:rDiereformatoripDi
(1844)'', - rzustânde derkatholischen Kir- schen Bestrebungen in der katholischen Kirche in Schlesien v0n 1740- 1758 (1852 2 che(1845,3stukkenl'',- pDescriptiocodids
gkats éle- manuscriyti,qui versionem PentateuchiArad1n)''l - DGeschichte des Ponti
':0NB XIV (1852,Q d1
n)''
,-- fUeberIvo's bid contlnet (1822)'',- rDie zwölfkleinen
vermeintlichesDekret(1852)'',- pDocuments Propheten (1830)'', - pDie heilige Schrift
inédits relatifs aux alaires religieuses de la des Alten Testaments (1830)'',- en pDas
France(1858,Qdln)'',- pveteramonumenta Seligkeitsdogma derrömisch-katholischenKirPo
loniae et Lithuaniae pentiumque fnitima- che(1847)''.
rum historiam illustrantla maximam partem
Thexsmus (Het)is,alstegenstellingvan
atl
teïnmus(godverzaking),dealgemeenenaam
no
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ve
tera m onum enta Slavorum m eridionalium his- van elke soort van geloof aan het bestaan
toriam illustrantia (dl 1,1863)'' - pvetera van God, maar in denJongsten tjdmeerin
monum enta Hibernorum et Scotoruna histo- het bjzonder de leer van het bestaan van
riam illustrantia (1864)'',- pcodex diploma- eenpersoonljken,zelfbewusten,deschepping
ticuq dominii temporalis S.Sedis (1862, 3 besturenden G0d, niet enkelin tegenstelling
d1n)'', - pLa souveraineté temporelle du van het pantheïnmns en atheïsmun,maar 00k
Saint-siège,Jugée par les concilesgénéraux van het deïsmun a1s de leer,dateen van de
deLyonen1245,deConstanceen1414(1867)''j wereld gescheiden G0d welis waardewereld
enz. Deze verzamelingen van oirkonden wer- geschapen, maar deze verder aan haar eigen
den in eene afzonderljke drukkerj in het loop overgelaten en zich dus niet verder om
Vaticaan in gereedheid gebragt. Gedurende haar bekreund heeft.
het Vaticaansch Concilie werd hj van zjn Theisz (De)! in het HongaarsDh T%'=a
archivaris-ambt ontzet, daar men hem be- bj de Ouden T%s.
ws, Toia ofPatkonnn,de
schuldigde,dat hj onderscheidene acten in grootste zjrivier van de Donau en na deze
handen had gespeeld van de Oostenrjksche devoornaamsteriviervanHongarje,ontspringt

bigschoppen, die t0t de oppositie behoorden. in het comitaat Marmaros op de W oud-carDe schuldige echter was dr. Friedvéa uit pathen aan de grenzen van Galicië, uit'de
Mi
inchen.Terwjllaatstgenoemde op verzoek vereeniging van de Zwarte en W itte Theisz,
van Tltdner een begin maakte metdeuitgave stroomtaanvankeljk zuidwaartsdoornaauwe
van de door dezen reeds vroegerin gereed- bergkloven, wendt zich na hetopnem en van
heid gebragtqpActaTridentina(1874,2d1n)'', de Viso west- en noordwestwaarts langs
nverleed The%ner in Augustus 1874.
Szigeth naar Huszt en behoudtdeze rigting

Johann dlfop Thelner,desgeljkseen verdiensteljk godgeleerde en een broeder van
den voorgaande.Hj w erd geboren te Breslau
den 15den December 1799, bezocht er de
universiteiten volgdeeenevrjzinnigerigting.
In 1823werdhj kapellaan teZobten,daarna

totdatzj hetcomitaatMarmarosverlaat.T0t
hiertoe heeft de Theisz zuiver en snel-stroomend water,doch ditwordt,zoodrazjdoor
de Ugoczerbergen de vlakte bereikt heeftj
bjvertraagdenl00pzeersljkerig.Ineenezuidwesteljkerigting spoedtzjzichnuoverTokay

te Liegnitz en in 1824 buitengewoon hoog- naar Solnok, om alsdan zuidwaarts haren
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loop langs Csongrad en Szegedin t0taan ie de eigenareB van het orakelte Delphi,m% r
Donau voortte zetten.Overeenafstandvan90 zj Bchonk 4itMn Apolv,teen Z-8(Jlpiter)

Ned.mjlstroomt Z:
** evenwjdig metdeze.
De oeverBvan deTheisz zjn veelalvlak en
aan overBtronmingen blootgeBteld, waarbj
veelal mneraBsen achterbljven; zulk eene
overstrooming heeft in 1879 inzonderheid
Szesedin geteisterd.De breedte derrivieris
gemlddel; 160-320 Ned.el.Zj wordt bevaarbaar bj Szigeth, voor grooterevaartuigen aan den mond der Hernad en voorBtoombonten bj Tokay.Van Szolnok aftorschtzj
dergeljkeBchepenalsdeDonau eninweerwil
van de velemoejeljkheden,dieharemoeras-

haar t0t zjne tweede gemalin verhief. Zj
schonk hem de Horen en de Pkken.Veort:
vertegenwoordigtzjde wettigenrdeenwordt
gehuldigd a1B de godin van hetregt.Tothare
attributen behooren de blinddoek, de weegKhaalen hetzwaard.
Them istocles, een beroemd Atheensch
veldheer en staatsman,geboren omstreekBhet

jaar 52; vôôr Chr.te Athene,wasde zoon

van Neoden uit den oud-AttiBchen stam der
Lycomiden en van eenebuitenlandBehe (Thra-

cische of Carische) moederyzoodat hj niet

sige oeversopleveren,isereenedrukkescheep- t0t de volbloedburgersbehoorde,toondereedg
vaart. Het Bacser- of FranzenBkanaal, dat als knaap een doordringend vershnd, een
haarbj Bézdan metdeDonauverbindt,ver- helder oordeel,een levendig gevoelvaneigenkort de vaart op de Theisz van 360 op 110 waarde en een verheven geest, mM r bezat

Ned.mjl.O0k heeftdeTheiszdoorhetBega- tevens een hartstogteljk en trotsch karakter.
kanaal (99 Ned.el lang) gemeenschap met Hj verkreeg d00r zjne gaven deB geeBteB
GeTemeBin hetBanaat.In denJnngstentjG n door zjne vermetelheid grooten invloe;
heeft men wel is waar verbetering gebragt e
op zjne medeburgersen poogdedien teverin de regeling van de rivierbedding en zich sterken door eene magtige vlootte Bcheppen.
bejverdj Ge moerassen op den oever in te In 493 werd hj t0t archon gekozen en bedjken en droog teleggen,doch hetisover- vorderde den aanleg van eene nieuwe haven
tuigend gebleken,dat men geene voldoende in den Piraeus,wekte in 490 de Atheners op
maatregelen van veiligheid tegen overstroo- t0t verzet tegen de overmagt van '
Perzië en
mingen genomen heeft.De lengte der rivieris streed als één der tien legerhoofden in den
1304,deregtBtreekscheafstandvanharenmond slag bj Marathon.Daar hj be8eftedathet
tnt aan hare bron slechs 467 Ned.mjl.Haar gevaar niet was afgewend, mM r de Perzen
Btroomgebied, dat het oosteljk gedeeltevan met n0g grooter magt zouden terngkeeren,
Ho
gl
ajrk
jeged
ne,el
me
t itzondering vaneenzuid- waaraan de Atheners alleen met eene vlnet
o
osn
te
te,u
geheelSiebenbiirgenomvat, weerstand zouden kannen bieden,zorgdehj
h'
eeft eene uitgebreidheid van 2660 D geogr. voor de vaststelling van het besluit,dat de

mjl.In 4e gronte Hongaarsche vlakteheeft
zj weinig vervalen duseentragenloop.Van
Namény t0t aan haren mond daalt de waterspiegelslechtB40 Ned.el.T0tharezjrivieren
behonren opden regteroever:deBodroy,de

Hernad en de Zagyva,- en op haren llnker
OeVer: de Szamos, de Köros, de Maros en
de Bega.
Thelem srken is de naam van een landschap in hetNoorweegsche stiftChristiansan;

opbrengstderzilvermjnen van den bergLaurion besteed zouden worden aan hetbouwen

van 1000 nieuwe schepen;o0k dreefhj de
wetdoor,volgenswelkeiederjaar20nieuwe

schepen met drie roeibanken aan de vloot
zouden worden toegevoegd. Daar Aro6d6s

deze bepalingen a1s verderfeljk beBchnuwde
en de uitvoering daarvan tegenwerkte:werd

hj in 484 op aansporing van Th- %ntoelen

door m iddel van het ostracismusverbannen,

(ambt Bratsberg).Het is bedekt met een ge- en nu voerde Tkemistocles uitsluitend heerbergte, dat in den Gausta eene hoogte be- schappj in Atheneen gebruiktedezetotverreikt van Q000 Ned. el. Dit land telt vele meerdering der toerustingen voorde zeemagt,
r00% meren, die hunne w ateren grooten- zoodatweldra 200 schepen in gereedheid w>
deelsuitstorten in hetNormeer,hetwelk door ren.A1sbevelhebber overdezevlootnam hj

de StienBelf (10 Ned.mjllang)in verband
BfM t met de zee.Bj den Gausta heeftmen
het merkwaardigeW estflorddalmetden watervalvan Rlukan.De inwoners van Thele-

deelaan de oorlogen van 480(zieGniekenl- dj
Ztln beleid was oorzaak, dat de Grieksche
vloot bj Artemisium den vjand durfde afwachten;hj bewoog de Atheners#een vnlmarken hebben vele oude gebruiken,sagen, komen vertrouwen te stellen op de zeeme
liederen enz.bewaard.
en bewerkteeindeljk doorvolharding en liBt
Them a i: een Grieksch woord,hetwelk den zeeslag bj Salamis, waar de Grieken
eigenljk of gestelde beteekent, alzoo het eene glansrpke overwinningbehaalden.Daarop
gronddenkbeeld van een opstel,terwjl het onderwierp hj de Cycladen en noodzaaktede
op hetgebiedvan hetonderwjsgewoonljkals inwoners, oorlogsschatting op te brengen.
de naam van hetopstelzelf wordt gebezigd. AfgunBten najverwistenechtertebewerken,
In de muziek is het thema desgeljks het dataan Tltemotoelesdeprysderoverwinning,
gronddenkbeeld der compositie, dat in de die hem ten vnlletoekwam ,onthouden wer4,
meest verschillende variatl
-ën steedsde grond- en dat hj 00k in 479 nietweder methet
Blag moetbljvenjzoodathetgeiuriggehoor; bevelhebbersehap werd bekleed.Athene wer;
wordt.
daarop onder zjn bestuurwederopgebouwd
Them is, in de Grieksche fabelleer eene en verBterkt. Het verzet van Sparta tegen
der Titaniden, eene dochter van Uran%s en het herstellen *er muren verjdelde hj dnnr
Gaea (Hemel en Aarde),was eenigen tj4 list,m= rhaalde zieh 4M r4oor 0ek 4en llxxt
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4er Spa> nen np den hals. 00k de Piraeus
&ver; op nieuw en op grootereBchaalvanversterkingen voorzien)de aanleg van de haven
voltnoio en door bevordering der kolonisatie
de gtad bevolkt.Nietteminverloor Tl
tonistoeles

weldra zjn aanzien en zjn invloed!daarhj
nietwasvrj tespreken van jdelheld,willekeur en omkoopbaarheid, weshalve z4n gedrag pietweinig afstak bj datvanden edelen
Aeést1
'ded.Daarhj dezen tegenwerkte en de
goede verstandhouding metSparta verstoorde,
werd hj in 470 doorhetschervengerigtverbannen.Hj begaf zich nu naarArgos,maar
moest,toen dehem vjandige Spartanen hem
van deelneming M n het hoogverraad van
Pauanias besehuldigden en teAthene zjne
veroordeeling en vervolging doordreven, ill
466 vandaar de wjk nemen.Hjbegafzich
overCercyra en Epirus naarAdmetns,koning
der Molossers en, toen de Spartanen 00k

kleurlooze, microscopische naalden, smu kt
bitter, is slechts weinig oplosbaar in waterj

naauweljks in alkohol en aether, reageert
neutraal,sublimeert bj 2900C., vormt ligt

kristalliseerbare,onvaste zouten,geeftineene
ammoniakoplossing met salpeterzuur zilveroxyde een neêrslag van theobrominezilverj
datmetiodmethylindzilverencafeïnevormt,
en werkt als caleïne,maar veel zwakker.

TheoeratietGodsheerschappjliseennaam,

door Josepltun gegeven aan het Mozaïsmus,
daar de wil van G0d, zich openbarende in
de weten doorden mondderregtersjpriesterB
en profeten, daarin de grondslag is van het

maatschappeljk leven.Dergeljkevoorstellingen ontwaart men bj onderscheidene Staten
der ot
ldheid,en men vindthetdenkbeeldvan
een theocratischen Staat vûoralin 4e mio en-

eeu
Th
wscheqhristeljkeKerk.

e6cntu?,demeestberoemdebueoliBche

dezen om zjne uitlevering lastig vielen,in dichterder Gnekenjafkomstig uit Syracuae,
465 over Ephesusnaar Susa,naarArtaœeoœes, leefde omstreeks hetJaar Q70 vôörChr.gekoning der Perzen, die hem de inkomsten deel
teljk aan het Hqf van den Egyptisehen
schonk van drie steden, van Magnesia v00r koningPtolomaewnTFz1IJ#eI
#1l,
:engedeelteljk
brond,van Lampsacusvoorwjn envanMyus te Syracuse, waar Hiero 11 het bewind in
vportoeBpils.TeMagnesiawoondeTltemistoelen handen had.Van hem bezitten wjeen aantal
geruimen'tjdalsPerzischlandvoogdinooster- epigrammen (puntdichten)rn 30 idyllen (herBchen glans.Toenhjvoortsnahetuitbarsten dersdichten),hoewelde crltiek sommigevan
van een opstand in Egypte over eene Perzi- deze vooronechthoudt.Demeestedierldyllen
sche vloot z0u gebieden en tegen zjn vader- hebben een dramatischenvorm en zjngedeell
arned
st
eks
op4
t6
re
0k
)ken,overleed hj plotseling (0sa- teljk navolgingen van de beurtzangen der
welligtdoor vergifin te nemen. Siciliaansche herderB, edeelteljk tafereelen
ithetvolksleven,terwdlnoganderemythoZjne vrienden bragten zjn stoFeljk over- luogi
sche verhalen bevatten of een lyrischen
Bchot heimeljk naarAthene,waarhetwerd
orm hebben. Reeds bj de Ouden werden
W gezet.Te Magnesia werd echterlaterzjn v
graf aangewezen en zjn standbeeld op het deze gedichten om hun dichterljken inhoud
marktplein geplaatst. De brieven,welke aan en hun levendigen, onopgesmukten vorm op
hoogen prjsgesteld.A1sversmaatheeftT%eJhem rorden toegeschreven,zjn onecht.
Thenyrd (LouisJaeques),eenverdienste- critus gewoonljk den hexâmetergebruikt.T0t
ljk schelkundige,geboren den 4denMei1774 (
de beste uitgaven lehooren die vanJacobs
trLouptièrein hetdepartementAube,wjdde 3dedruk,1820),Me%neke(1856),Zogler(1867)
zlch te Parjs aan deBtudie der Bcheikunde, en Fritselte(Qdedruk,1870).
Theodatus ofbeodatus,koning der O0stverkreeg daarop een hoogleeraarsambtin die
wetensehap aan hetcollégedeFranee,daarna Gothen,delaatstetelgvan den koninkljken
aan depolytechnische schoolen aandeuniver- stam der Amalers en graafvan Tuscië,wer;
siteit, werd in 1832 t0tlid der Académie en door Amalasnnta na den d00d van haren zoon

in 1833 t0t pair van Frankrjk benoemd,
maar legde in 1840 zjn professoraatneder
en overleed te Parjs den QostenJunj 1857.
Zjne nasporingen,die zich uitstrekken over
nagenoeg alle deelen der scheikundigewetenschap,burden in zjntjd grootopzien.Met
Gay-u snae deed hj een Mntal gewigtige
ontdekkingen.Zj vonden nameljk het ba-

Athqlarlk (534)t0t medebestuurdergekozen,
hoewel hj wegensljne hebzuchten gewel-

denarj algemeen çehaatwasen reedsverraderljkeverbindtenlBsen had aangeknooptmet

hetH0f van Constantinopel. Gebelgd wegens

deminachtingvan Amalas%nta,deedhj deze

in 535 in het bad vermoorden,gedroeg zich
wankelmoedig en laf, zocht op kinderach-

rium , het alkalisuperoxyde en het barium- tige wjze den roem van geleerdheid teversuperoxyde, waren de eersten, die 1tllk1t1i- werven, toonde zich ontmoedigden kruipend,
metalen vormden zonder eene galvanische toen Belinariwshetrjk derOost-Gothen aan-

bod,zjn gebied
batterj te gebruikenjenz.Thênard ontdekte greepjen deed zelfshetaan'
vnorts hetwaterstofsuperoxyde en hetkobalt- aan Jutinian%s aftestaan.In 536 werd hj

blaauw , alsmede eene nieuwe methode om omgebragt door een Goth, die vergramd waB
loodwit te bereiden,verbeterde het raënéren wegenBzjnr lafhartigheid.
Theodehnde,koningin derLongobarden
van nlieenz.Van zjnegeBchriftenvermelden
wj: p'
rraité deehémiee'lémentairethéorique en eene dochter van Garibald, hertog van

etpratique(6dedrukj1836)M en pRecherches Bejeren,huwdein589metAgdhœ kk,koning

physico-chémiques (met Gay-lznnae, 1811, der Longobarden, die naar hare hand dong
zonder zieh bekend te maken, hertrouwde
Q dln)''.
Theobrom ine (CyHsN4O:)vindtmenten na diens d00d (590)methertûg dgslx!/'van
be4rage van 1,5% in cacaoboonen, vormt Turjn en bezorgdedezendaardoordeKroon,
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den afkeer der nrthoioxegeeBteljkheid van

op de regéring en bragt de Ariaansche ketters te overwinnen. Hare
den vrede t0t stand tusschen de Ariaansche li
sten en lagen bragten hem z00 ver,dathj
Lnngnbarden en de R.KatholiekeKerk.Zj in 524 de hooggeachte senatoren Boq'fAil: en
stichtte de hoofdkerk te Monza,waarvervol- Dymmachu doorbeulshanden deedombrengen.

gensdejzerrn Kroon werdbewaardy
Hj overleedden 26stenAugustus526,zonder
Theodenk , in hetGothisch Tkiudareikn e0n Z00n na te laten, zoodat zjn schepter
(Volksbeheerscher),later in Diederik en Dlrk ten deelvielaan zjn zevenlarigen kleinzoon
herschapen,is in de eerste plaatsdenaam van Atltalarik,den zoon van zjnedochterAmaFrankische Koningen uithetgeslachtderMe- ltu'
llfg. O0k in Bagen en liederen bleefhj
.0dl.ge
s,nameljk:Tkeoderék6denonwettigen leven onder den naam van Dietrok tlos B6rn:
zoon van OAI0* k,dien hj ln 511opvolgde en vooralin hetrNiebelungenlied''wordthj
in het oosteljk çedeelte van het rjk der als een der dapperste helden gehuldigd.
Franken (Austrasie),waarhjReimst0thoofd- Eindeljk is Theodcék de naam van twee
Btad koos;hj veroverde in 530 Thiiringenj W est-Gothisehef0ép#4>,teweten:van T>o> bragtden laatsten Koning van ditrjk,Her- rïk I (419-451),den opvolger van W allia;
-Jl/r1#,op eeneverraderljke wjze om het hj vestigde zjn zetelte Tolnsa, overwon in
leven, en overleed in 534.- Theoderik JJ, 439 den Romeinschen '
veldheer Litori- ,vereen zoon van Ckildebert,
.hj erfdevan dezen bond zicb in 451metAëti%.ntegen deHunnen
in 596 het rjk Bourgondië,ontnam in 612 ensneuveldeinden slagbjCatalaunum;- eu
Mn zjn broederTheodeberthetrjkAustrasiëj van Tl
teoderik11(453- 466),een zoonvanden
en overleedteMetzin613.Voortsnoemenwj: voorgaande;hj vermoorddezjnouderenbroeTheodrik & Groote, koning der 00st-G0- der, koning Tkyomond, regeerde metvastthen, geboren in 454 en een zoon van Tlteo- heid,behaalde menige overwinning,en wer;
demk uit hetgeslachtderAmalers.Hjkwam in 466 door E%roh vermoord.

in 462a1sgjzelaaraanhetByzantjnscheH0f, Theodicee(regtvu rdigingvanG0d)nnemt
waar hj 10Jaarvertoefde,nam daaroy deel men de godsdienstig-wjsgeerigeppgingen om
aan de oorlogen,waarinzjnvadergewlkkeld te bewjzen,dathetbestan van hetkwade
was,werd nahetoverljdenvandezenKoning en booze in overeenstemming kan gebragt
der Oost-Gothen en onderhield eene goede worden meteene wjze,weldadige en regtverstandhouding met den Oost-Romeinschen vaardige voorzienigheid.De oudste isvcorzekeizer Zeno, die hem met eerbewjzen en ker het boek pJ0b'', en beroem; is ;ie van
wM rdigheden begiftigde en hem vergunning Leibno , getiteld: pEssaide théodicée sur la
verleende,Italiëvoor den Keizerteheroveren. bonté de Dieu,la liberté de l'homme etl'ori-

In 488trok ht
ioverdeOosteljkeAlpen,ver- ginedu mal(1712)''.
sloeg Odoaeer in 489 aan de Isonzo en bj
Theodoliet, zie Mnlti
ploatiedrkel.
Verona,in 490 aan de Adda,noodzaaktehem
in 493 Ravenna overte geven en doodde hem

Theodoor of Tâeodyu ,zie onder Ab6&àsl en onderNeukon
meteigen hand.Hoewelhj desnuvereiniteit Theodora. Onder dezen n= m vermelvandenByzantjnschenKeizererkende,noemde den wj:
hj zich Koning van Italië en stichtte het
Theodora,degemalin van den Romeinschen
Oost-GothischeRjk.Voortsbreiddehj daar- keizer JwstLnianu 1.Zj wasdedochtervan
Van de grenzen uit, Nvaakte vonr de veilig- den beerenleider Aearln' van Cyprus en aanheid van deze, verkreeg Sicilië, de Alpen- vankeljk tooneelspeelster,danseresenhetaerq,
gtreek en Provence poogde den vrede onder daarna de minnares en eindeljk de gemalin

de Germaansche volkeren te handhaven en van genoemden Vorst. Toen deze in 527 den
trad nnder deze metgoed gevolg op a1s een Byzantjnschen troon beklom ,Nverd o0k zj
invloedrjk scheidsregter.Ook regelde hj in door den patriarch gekroond en ontving de
hetbinnenland hetataatsbestuurop eenevoor- waardigheid van mede-regentes.Zj had een
trefeljke wjze.Hj Bchonk aan zjneGothi- onbeperkten invloed op den Keizer en gaf
sche stamgenooten het derde gedeelte van het vele bljken van schranderheid en moed,
grondbezit en belastte hen metde gewapende maar o0k van heerschzuchten wru kgierige

bescherming desRjks.Ten behoevederIta- wreedheid.Bj den opstand,in 53Q te C0nlianen liet hj de Romeinschestaatsregeling, stantinoyeluitgebarsten,redde zj haren geregtspraak en wetgeving ongeschonden en maal, d1e lafhartig wilde vlugten,door hare
zocht hen door zachtheid en regtvaardigheid onverschrokkene geestkracht. Hare getrouwe
aan zich te verbinden,begunstigde den land- vriendin was Antonlna, de zedelooze echtgebouw ,deed korenmagazjnen verrjzen om in noote van Belisariw%1 weshalve xj laatstge-

tjden van gebrek overmatige duurtetever- noemdebegunstigde.Dooruitwendigevroqmhoeden en versierde de grootesteden deslands heid en kerkeljke regtzinnigheid,doormllde
metkerken, paleizen,baden,waterleidingen M lmoezen en schenkingen aan kerken,kloosenz.,waarvan tbansn0g overbljfselengevon- tersen hospitalen poogdezj harenvroegeren
den worden.In één woord,Italië begon zich levenswandelweder goed te maken.Prcoplu
cn4er zjn beBtuur,na eeuwen van ncodld- heeft in zjne pAnecdota''een walgingwektigen burgerkrjg en vanaanvallenvanbuiten, kend tafereelgeschetstvan hare zedeloosheid.
weder te verbljden in alde zegeningen van
Theodora, eene Romeinsche vrouw en de
den vrede.Toch slaagde hj er nietin,de gemalin van den consul T>opâyoctnn.Zj
Gothen metde Italianen zamen te smelten en

was schoûn,Bchrander en eergierig,m= rte-
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vens diep bedorven.M -ozLa en dejongere evenveeldapperheid algschranderheid ten uitTheodora waren hare dochters.Metdezeston; voer bragt. Zoowel door voorspoedige veldzj aan het hoofd ;er Patridsche partj en togten als tbor onderhandelingen nondzaakte

voerdeJaren lang heerschappj overRomeen hj de Gothen in 382,zich teonderwerpen,
den Heiligen Stoel.O0k zorgdezj dat haar waarop hj hun vaste woopplaatsen aanwees
voormalige minnaar in 914 onder den naam in Thr
acië en Dadë en een gedeeltevan hen
@@
van Jokannes IX tntPaus gekozen werd.
in ZPn leger inljfde. Daarenboven moest
Theodoretus, een verdienBteljk beoefe- hj 00rl0g voeren in het binnenlan4. Toen
naar der kerkgeschiedens, geboren te Antio- M aximus, die Gratonns reeds had ten va1
chië, werd in 420 bisschop te Cyrus aan de gebragt,00k Valentinianu 11 bedreigde,trok
Euphraat.Hj zag zich alsvertegenwoordiger Tlteodosius tegen hem te velde en bragt hem

der Antiocheensche school tjdens deNesto- bj Siscia eene beslissende nederlaagtoe.In
riaansche en Eutychiaansche twisten op de 394ondernam hj den00rl0gtegenArbogaden,
zoogenaamde Rooverssynode naareenklooster die waarschjnljk Valentin'
%anu 11 had doen
verbannen, maar werd door het condlie te vermoorden, om A -qeniwn t0t keizer van het
Chalcedon als regtzinnig erkend, en overleed W esten te verhefen. 00k Arbogantes wer;

in 457.Zjnegeschriften zjn uitgegeven door
Mrmond en Garnier (1642 en 1684)en door
Sanlze en Nösselt (1769, 10 d1n), en het
belangrjkstç gedeelte daarvan,de ,Historia
ecclesiastica'',loopende van 322- 429,00kn0g
doorGaisfyd (1854).

bj Ayuilegageslagen en bezweek kortdaarna.
Op d1e wjzewerd hetgeheele Rjk voorde
laatste maal onder denzelfden schepter vereenigd.Voorts bejverde zich Tl
teodosius,in
het binnenland de Arianen te onderdrukken
en een einde te maken aan hetHeidendom ,

Theodorus.onderdezennaam hebbendrie weshalve hj in 381 op hetconcilieteC0n-

Pausen geregeerd(zfeonderPau).- Voorts stantinopel de geloofsbeljdenis vgn Nicaea
vermelden wj:Tl
teodornseJ>M opsnestLa,een uitsluitend geldig deed verklaren en in 302

Grieksch kerkvader,geboortig uit Antiochië. de Heidensche eeredienst donr een edict geHj werd eerstmonnik en toen bisschop van streng verbood.Hj overleed te Milaan den

l werdhet
Mopsuestiain Cilicië,alwaarhjin 429over- l7den Januarj 395.Na zjn d00t
leed.Hj waseen van de bekwaamBteuitleg- Rjk qnder zjne beide zonen Areadiws en
kundigen van zjn tjd,althans de onpartj- Honor%usverdeeld.
Tkeodosiws 11 ofde Jopgdre,den zoon van
digstederkerkeljkeoudheid.lndeOostersche
Areadlwsen E'
adoœla en keizer van het O0stKe
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lagianismus en van hetNestorlanismusop het RomeinscheRjk.Hj werd opvolgervan zjn
vjfde oecumenische condlie alsketterin den vader in 408 a1s zevenjarige knaap en beban gedaan.De fragmenten zjnergeschriften vond zich t0t 415 onder voogdjschap van
n praefed Anthemius, waarna zjnezuster
we
Th
rdeenodos
doorlqanus
achau(1code
869)ixnhe
limt
chtme
geg
nn. de
nt
oe
nev
ee
e
Pnloheria in zjneplaatst0taanzjn d00dhet
wetbgek, door keizer Tlteodosiwn in gereed- gezag in handen hield;hj zelf bragt zjn
heid gebragt en in 438 in 16 boeken open- tjd door metJagen en andere onnutte bezigbaar gemaakt4 het omvat de verordeningen heden.Tjdens zjn bewind werd 00rl0g gevan den tjd van Conntantl
jn deGrootet0top voerd tegen Perzië,en deze eindigde in 422
dien van Tkeodoniws. zelven. Van de nudere met een gunstigen vrede. Daarentegen werd
uitgaven vermelden wj die van Gothofredus het Oost-Romeinsche Rjk sedert 441gewel(Leiden, 1665) en van de nieuwe die van dig geteisterd door de invallen der Hunnen
onder Attila, aan wien hj in 447 een aanHönel(1837ynz.).
Theodoslus. Onder dezen naam vermel- zienljk gewest ten zuiden van de Donau
moest afstaan en eene Jaarljksche schatden wj:
Theocszus I nfde Gropfd,een Romeinsch ting van 5000 pond goud betalen. VoortB
keizer, geboren in 345 na Chr.Hj wasde maakte hj in 438 den p'
rheodosianusCodex
Z0On van een evenzoo genoemden Span- (zi
ealdaarl''openbaar.Hj huwdein 423met
Jaard,die onder Valenténéanns1in Brittnlë Atltenain, de dochter van den Atheenschen
fn Afrika als veldheer belangrjke diensten wjsgeer Leonliws, die na haren doop den
bewezen had aan het Keizerrjk, m% r in naam erlangde van EndooLa,maar in 444 van
376 in ongenade viel en ter dood gebragt hem scheidde en zich naar Jerusalem begaf.
werd.Zjn zoon ha4 zich reedsbj hetleven Hj
Th
oveognl
erleeqsi,ne4e5n0.GriekBch dichter, leefde
van zjn vader desgeljksalsveldheeronderscheiden,maar begafzich na diens dood naar tusschen 540 en 4:0 vöör Chr.,werd a1seen
zjn landgoed in Spanle,waarhj in afzonde- aanhanger deraristocratie uitzjnegeboortering zjne dagen wjdde aan den landbouw. stad Megara verdreven en woonde na dien
Toen echter de Gothen over de Donau trok- tjd bj afwisseling in Sparta, Theben en
ken en in 378 in den slag bj Adrianöpel Sicilië.Gedurendezjne ballingschap vervaarValensj den Oost-lbmeinschen keizer, ver- digde hj zjne pElegieën'',maar voorzeker
sloegen, zoodat hj op het slagveld bleefen in eene andere volgorde en in een andervernagenoeg zjn geheelelegervernietigd werd, band, dan in de t0tons gekom ene verzam eriep Gratianns,keizer van het W est-Romein- ling.Er zjn omstreeks 1400 verzen van hem
scheRjk,Theodos*nderwaarts,om a1sKeizer bewaard gebleven.Zjwerdenuitgegeven0.a.
derOost-lb meinenhetrjk tegen devjanden door Bekker (1827),Or6llL(1840)en ZQgl6r
te ver4edigen,- eene t>k,welk:hjmet (1868).
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Theogonie isde leer van de afstamming eene deïstische secte, welke in FrankNk

der goden; 00k weleen gedicht,waarin die tjdenBdeGrooteomwenteling(1796)ontstend
onder de leiding van Chemin,Marea.,JJle,,
afsTh
tammi
nglezongenwordt.
eolom e nfgodgeleerdheLd,zieonderGod. Hang en M ander,met W vdllèr6 Zer ,z-. M n
Theom sntie nopmde men in de dagen het hoofd.Zj beleden hun geloofin G0d en
der Oudheid de voorapelling van toekomstige in de onsterfeljkheid en hadden eene zeer
dingen door eenegoddeljkeingeving,welke eenvoudige eeredienst,daar de doop door de
noeh aan eene bepaalde plaatsjnoch aan een ouders werd toegediend en hethuweljk met

beyMlden tjd verbpnden was,meestal op eenige symboligche handeling!n ingezegend.

prlvate aangelegenheden betrekking had en Bj hetbedaren deromwent
ltng
vep,
rzich alzoo onderscheidde van hetorakelen mlnderde de belangstelling ine
dl
i
gs
ek
no
oo
or
tt
ss
cha
van voorspellingen uit oferdieren.
hetwelk later, bj het wederom toenemen;
Theon.Onderdezennaam vermeldenwj: gezagderR.KatholiekeKerk,geheelverdween.
Theonvanf-rll,een Neo-platonischwjs- Theophilus. Onder dezen naam vermelgeer uit de eerste helft der tweede eeuw na den wiqj:
Chr.Hj qaste zjnewigkundigekennist0eop Tlneophilus, een Christen uit de Heidenen,
de veklanng vandegeschriftenvanPlato.Van die in 168 benoemd werd t0t bisschop van

zjn boek,hetwelk daarop betrekking had,is
slechtsdatgedeeltebewaardgebleven,hetwelk
over de cjferkunde en de muziek handelt;
het werd uitgegeven door de Gelder (Leiden,
1827).Zjn werk:pDeastronomia''isin 1849

Antiochië, w%r hj in 180 en 181drieboe-

en sterrekundige.Hj leefde tegen heteinde
der 4de eeuw na Chr., was de vader van
Hypat'
la (ziealdaar)en schreefo.a een commentaarop de werken van Euelides en Ptole-- #.Zjne gezamenljkewerken zjn uitgegeven door Rylma(1821-1823/2 dln).

zjne betrekking beroofd?gaf hj zich ovrr

ken aan Autolycu schreef,eene apologievan
het Christendom , uitgegeven door Otto in

zjne psammlpng der èhristlichenApologeten
(1861,8 d1n)''.

;00r M artin in hetlichtgezonden.
Tl
teoplnilus, volgens de legenëe bestuurGer
Tâeon van Hlem lof:j een Grieksch wis- van het bisdom te Adana.W egens lastervan

aan den Duivelen werd lnzjnewaardighel;

hersteld.Door gewdenswroegingen gelblterd,

wendde hj zich nu t0t de Heilige

d,

ontving d00r bemiddeling van deze hethandschrift, &vaardoor jj*
P* zich Mn den Duivel
Tkeon 2:11: uit Alexandrië,een Grieksch overgegeven had,terug,en overleed drie daredenu r uit het begin der 4de eeuw na Chr. gen daarna. Ileze legende, reeds in de 10de
Hj gchreef:rprogymnasmata/',eene inleiding eeuw bekeni,is de voorloopster van dievan
t0t de kunst der welsprekendheid.Dit werk Fanst en werd t0ti
n de 16deeeuw q iiehis in 1834 uitgegeven door M nekh.
terljke wjze behandeld. Zj is 0.a.ulkege-

Theophanes, metden bjnaam lsavi- ven d00rllommaert(1836)nMreeneNederofConfenn-,eenByzantjnschgeschiedschrjver, duitsche dichterljke bewerking uit de 14de
geboren te Constantinopelin 758, bekleedde eeuw ,- voort
sdoorPfeifer(1846),MttmûllaldM r onderscheidene bedieningen aan het (1849), Hofman epp Fall
ersleben (1853) en
H0f,werdoverstevan eenkloosterinBithyniëj Meyer(1873).
m= rzag zich alsvoorshndervandevereering
Theophrastus, een Grieksch wjsgeer,
der beelden door keizerLeo I1I verbannen, geboren in 390 vöör Chr. te Eresus op het
en overleed in 817 teSamothrace.Hj heeft eiland Lesbos,was te Athene eerst een leereene pchronographia''vervaardigd,uitgegeven ling van Plato, vervolgens van Arot6teon
door C/ssen en Zeck6r (1839- 1841, 2 dln) en zag zich door dezen tot erfgenaam zjner
boekerj en tot opvolger alshoofd derPerienTh
doo
rTafelJ1853).
eophanla, eene keizerin en dochter patetische school benoemd.Hj overleed te
van den Oost-Romeinschen keizer Roman%s11 Athene in den ouderdom van 85,volgenganen van de beruchte Theophano, die in 963 deren van 106 Jaren.In zjne redevoeringen
Romanwn en in 969 haren tweeden gemaal legde hj z00 veelkrachten sierljkheid M n
Noephorws TAocg.v deed vermoorden, aan- den dag,datArist6t6le8zjn eigenljken naam
schouwde het levenslicht in 960 en huwde Tyrtamus in dienvan Tlteopl
trastws(goddeljk
in 972 met den Jeugdigen keizer Otto11 te redenaar) veranderde.Hj vervaardigde omRome. Zj bezat eene ongemeene schoonheid, streeks 200 geschriften van rede-j bovennaeen krachtigen geest en eene meer dan ge- tuur-, zede- en natuurkundigen inhoud,doeh
wone beschavingjverkreeg kortna detroons- zj zjn meerendeelsverloren gegaan.Slechts
beklimming van haren gemaal(973)grooten eenige opstellen over natuurljke histnrie en
invloed op dezen, aan wien zj in 980 een wjsbegeerte,gedeelteljk fragmenten uitgr00zoon schonk,later keizer OttoIII,vergezelde tere werken, bleven bewu rd.De meest behem in 981 naar ltalië1doch keerde na het kende zjn: pEthici characteres''
,uitgegeven
overljden van Otto11(984)naarDuitschland deorFpdz(1858)en doorPeteesen (1859),en
terug.Als voogdes overharen minderjarigen de rNatuurljke historie der gewassen''juitzoon werd zj tevens erkend als regentes, gegeven doorScAzleider(1818- 1821,5;ln)''.
regeerde metkrachten beleid,gafharen zoon Eeneuitgavezjnergezamenljkeovergeblevene
eene Grieksche opvoeding, en overlee; te geschriften werdbezorgddonrWimmer(1854Njmegen den 15denJunj 991.
1862, 3 dln).HjheeftnietveelnieuwqgeTheophilanthropen (vriendenvanG04 leverdjmaar de wjsbegeertevan drlfo-fel::
,e
n menschen)isdennxm derMnhangersvan opgehelderd en uitgebreid.
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TheophylMetus, geboren te ConBhnti- zoodat zj een Bmadeljken vrede moesten

nnpel, leefde ln de llGe eeuw en overleed

sluiten, bereikte htj hetdcelzjnerheerschomstreekshetJMr1071.Hjwasaartsbisschop zucht,daar hj tpt éôn der Dertig Tyrannen
va
hrida in Boelgarje,heqftdoorbekee- werd benoemd.Aanvankeljk washj een hef- n Ac
nn
g der Heidenen groote verdzensten verwor- tig vjand der demoeratie, m%r betoonde
vjn enleverdeveleuitlegkundigegeschriften, later uitnajverJegensCritianmeergematigdheid, doch werd ln 403 door laatstgenoemde
d1elatergedruktzjn.
Theopneustie, zie lngeving.
ter dood veroordeeld,zoniathj4engsfbeker
Theopom pus,geboortig van Chios,was moestdrinken.
een Grieksch Mstorieschrjveren een leerling
Therapeuten ofdienntknenhten (nameljk
van ls6caten.HjRhreefonderdentitelvan: van G0d)nnemtmen eene orde van IsraëlieXHellenica''!en vervolg op hetgeschiedwerk tische monniken, welke op de Esseërs gelevan Tân d%den tot M n den zeeslag bj Cni- ken en de oeversvan het meer MoeriBbj
4us, en nnder dien van rphilippica'' eene Alexandrië bewoonden. Men kent hen alleen
algemeene geschiedenisvan zjntpd.Defrag- uit een niet eens algemeen als echt erken;
menten daarvan zjn uitgeqevendoor vicFze.
v geschrift van den Alexandrjnschen Iaraëliet
(Leiden,18:9),door Tâe%sz (1837) en door PMlo, zoodat zelfs hun besfnxn 4oor sommiM ûll- in 4e rHistoricorum graecorum frag- gen betwjfeld wordt.
Therapie,zie Geneenk%nde.
menta (1841)/'.
Theorbe,in hetItaliaansch tiorba,is de
Theremin (LudwigFriedrichFranz),een
nM m Van e0n BnMr-inBtrllment, naar m0n verdiensteljk Protestantsch kanselredenaar,
zegt, uitgevonden door Bardella,eentjdge- geboren den 19den Mu rt 1783 te Gramsnw

neot van Galila. Men gebruikte het tnt in
hetmiM en der 184e eeuw zocwelin dekerk
a1s in deopera,en het 'iaB in de dagen van

Iuodewi
jk L%ITttevens een zeerge#iaardeerd

snlo-instrument.

Theorie noemtmen de algemeene,bespie-

in de Ukermark, studeerde tr Hallejwerd

in 1815 H0f-en Domprediker,ln 1824 opperconsistoriaalraad en voordragend raad in het
ministlrie van EeredienBt, en bekleedde sedert 1840 tevens een hoogleeraarsambt aan
de universiteit te Berljn.Hj nverleed 4en
Q6stenSeptember 1846.Behalveonderscheidene
bundels leerredenen noemen wj van zjne

gelende kennis eenerwetenschap in haarstelselmatig verband.Zj staatdustegenoverde
empyrie tzie Ernkinq) en de practjk (zie werken: sDie BeredBymkeit, eine Tugend

Praœiè. Theorety zjn zondanigen, die de (18144Qdedruk,1837)''
,- en pDemosthenes
wetensehap hebben leeren kennen, zonder und Massillon,ein Beitrag zurGeschichteder
deze practiBch i)l beoefening te brengen,en Beredsamkrit(1845)''.
alzoovoorstellen doen,van welkezj deprac- Theresla de Jesu (Deheiliye),geboren
den loden Maart 1515 te Avila m Oud-Castischebezwarrn nietgevoelen.
Theosophle (godswjsheid) noemt men tilië,nam aldaar in 1535 den Blujerin het
eenemeergemoedeljkedanwetenschappeljke Carmelieter klooster. Zj zocht later in 4e
en wjsgeeng
'e kennis van G0d en de godde- doorhaarverbeterdekloostersderongeschoeide
ljke dingen,- inzonderheid zoqdanigegod- Carmelieter nonnen de nrde in hare oorsprondeljke wjsheid, welke door buitengewone keljkereinheid te herstellen enoverlee;den

verlichting het eigendnm is der mystiek.Men 4den October 1582 in het klooster Alba
geeft dien naam ill het algemeen aan alle de Liste in Oud-casti
lië.Den lzden Majrt
mystieke stelsels. Men vindt theosophische 1622 werd zj geeanoniseerd.Zj heefteenlge

leerbegrippen bj demeestegodsdienstigesec- Btichteljke werken geschreven, die door
ten van Oud-Azië,doch 0ok we1bj depan- Rawab(3de druk,1870,5dln)inhetDuitsch
theïstische dweepersvan het W esten.T0t de zjn
Th
ve
rtaald:
merkwaardigste theosophen Van den nieuw eereslènstadt, eene sta; en vesting
ren tjd behooren Janob Bam6, W dgel, Swe- in het Boheemsche distrid Leitmeritz, aan
denbor.g, SilfM artén en Ton 2@J&r.
de Eger en niet ver van de Elbe,teltslechts
Therâm enes,een Athener,een zoonvan 2400 inwoners,maariB merkwaardigjnmdat

rJ#l:o, bebonrde aanvankeljk t0tdegema- er in de vesting plaatsisvooreenebezettiqg
tigde partj der oligarchen en nam in 411 van 16000man.Zj werd in 1780d00rMana
vn
'ör Chr. deel aan de afschaëng der wetten Tlteresiagrsticht.
ldra over t0t de
Theresl6pel,inhetHongaarsch Smbadka,
Van Rolon, m=r
wMrng
aing
hjwe
de
ene koninkljke vrje sKd in hetHongurvolkspartj,
weder-invoerinj e
dier wetten bevorderde.Hj streed daarop bp sche comitaatBâcs,temidden vanvruehtbare
Cyzicus,vôôr Byzantium en bj deArginu- Fraanlanden tusschen de Donau en deTheisz,
sen; daar men hem echter niet genoeg eer ls een station van den spoorweg van Grnsbewees,Khaarde hj zich wederaan dezjde wardein naar Essekj bezit onderseheidene
4er nligarchen en werkte mede t0t de ver- kerken, eene groote kazernejeen R.Kathooordeeling van zesveldheeren,welke bj de liek gymnasium, een levendigen handel in
Arginusen de overwinning behaald,maar te- vee,huidenjwolenz.,een uitgebreiden landa
VenB het verzamel
en van de ljken der ge- wjn-jooft-en tabaksbouw enomstreeks60000
sneuvelden verzuimd hadden. Nadat hj ill inwbnerq.
405- 404 door zjne langdurige onderhande- Therlak, een zeer zamengesteld geneeslingen met Lyundc de Athenersbelet had, middel, volgens Bommigen uitgevonden door

zich np eeneval4oen4e wjzete verdedigen, Andr6macl
-n, 4en ljfarts van keizer N6roj
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beston; oorBpronkeljk uit meer dan 60 be- teur er geen last van heeft. De uitvinding
standdeelen en bezatz0ogrootevermaardheid, van dit nuttig instrument is dnnr velen met

oten bjvalbegrolt.
dathetalleen ondertoezlgtderreqéringmogt gro
Therm o-electrlciteitnîpyro-eleetricLteit
bereid worden.Volgens de Pruisslsche Pharmacopaea bestut het uitengelwortel6 0ns, is electriciteit, welke doorwarmte werd 0pVirginiaanschen slangenwortel 4 0ns,kaneel gewekt.Verbindtmen eene staafvan bismuth
2 0ns,cardamom ,myrrhe,zwavelzuurjzer en eene van antimonium d00r twee soldérinen opium (opgelostin Malaga-wjn)iederéén gen tot een ring en verwarmtmen éénedezer
ons, alles vermengd met 6 pond honig.In soldeerplaatsen, dan ontstaat een electrische
Turkje draagtelk 8pedfek geneesmiddelden stroom ,die in eenebepaalderigting den ring
naam van tlteriak.
doorloopt.00k andere metalen zjn geschikt
Therm ae was in de dagen der Oudheid om zulk een tkermo-eledrisa ele--fte vordenaam van versehillendeplaatsenmetwarme men.Eenezeersterkewerkingontwaartmen

bronnen. De meest bekende zjn: Thermae bj koper met koperkiesofbj eene legéring
Xi-erdl.
sed op het grondgebieë der stad Himera, aan de noordkustvan Sicilië,eerstin
hetbezitder Carthagers en na heteindevan
den Tweeden Punischen Oorlog in dat der
Romeinen, than: Trmini, - en Thermae
K llx fïlc: op de zuidwestkustvan Sicilië,
thans Rciacea.
Therm en is afkomstig van een Grieksch
woord,dat warme baden beteekent.Zieonder
Bad.
Therm ia,hetaloude Cythnus,een Grieksch
eiland in de Aegésche Zee, behoort t0t de

van 10 deelenkoper,6 deelen zinken 6 deelen
nikkel met eene andere van 12 deelen antimonium ,5 deelen tin en 1 deelbismuth.
Therm om eter (warmtemeter)istpen=m
van een werktuig,hetwelk dientterbepaling
der warmte.Men heeftverschillende thermoIûeters9 maar allen rusten op het beginsel,

datbjna alleligchamen bjverwarming grooter en bj verkoeling kleiner worden. De

metalen staafAD (;g.1)isbj A stevigvastgeklemd,maar kan zich vrj bewegenbj B.
MN is een koqeren bak,waarin zlch katoeCycladen,heefteeneoppervlakte van 2% / nen draden bevlnden,welke metalkoholbegeogr. mjl, is bergachtig, m=r goed be- vochtigdzjn.Steektmen deze=n,danwordt
bouwd, en telt 5000 inwoners,meestalzee- de staaf CD verwarmd en dusverlengdjzonlieden en wjngaardeniers. De 0VenZ00 g0- dat de punt D naar links wordtverplaatstj
midden Van het waar men ze doet werken op den hefboom
noemde hoofdstad, in het
eiland gelegen,is de zetelvan een Griekseh DOE ,wiens lange arm zich over eene schu l
Katholieken bisschop! heeft eene haven en beweegt,om denwarmtegraadaantewjzen.
bezitomstreeks 1000 lnwoners.Op de noord- O0k de vloeistoFen zetten zich uit.Een gla-

oosteljkekustbevinden zich warmebronnen zen b0l B (fg.2)eindigt in eene naauwe

(40-550 C.
),die zoutzuresoda en magnesia buis. Vult men hem t0t A en dompeltm en
bevatten;dyaraanontleentheteilandzjnnaam. daarna den b01 in warm water,dan za1de
Therm ldor,0ok welIkrGdorofW armte- vloeistof bj A wegens de aanvankeljke uit-

maand, is de elfde maand in den kalender zetting van den bol,eerst dalen en daarna,
der Fransche revolutie en duurde van 19 wegens de uitzetting dervloeistofzelve,b0-

Julj t0t17 Augustus.Merkwaardigisde9de ven A rjzen.Vultmen den bo1metgasen
Thermidor van hetJaar 11 (27 Julj 1794) sluit men deze in A dooreen vloeistofkolomdoor den valvan Robespierre en de vernieti- metje af,z00 kan men bj verwarming van
ging van hetSchrikbewind doorde partj der den bol opm erlten, dat de gassen zich destegenstanders, die zich deswege Therm ido- qel
jks uitzetten.Dewarmtetoestandvan een

llgchaam staatalzoo in verband methetvolumen, dat het inneemt. Kiest men dus het
n0g niet lang geleden door PaqnelLn uitge- volumen van eenezekere hoeveelheid vaneen
vonden instrument, om gloeihitte te gebrui- ligchu m ,bjv.vankwik,alsmaaten brengt
ken j)P
** heelkundige operatiën. Het beginsel men achtervolgens twee verschillende ligchaberust op de catalytische w erking vanplatina. men met dat kwi
k in aanrakiny,zo0 kan
Verwarmd platinablik ,in aanraking gebragt m en uit hetvolum en van hetkw lk bepalenj
met een mengselvan dampkringslucht en van welke dier twee ligchamen het warmst is.
de dampen van zekere koolwaterstofverbin- Het ligchaam ,t0tvergeljking gekozen,heet
dingen,wordtwit-gloejend en bljftindezen dan tltermometer,en de warmtetoesànd,z0*
toestand,zoolang zjnegemeenschap metdat als die door den thermometer bepaald wordtj
mengsel onderhouden wordt. Eene buis van draagt den naam van temperatuur.T0tverplatinablik,zeerverschillend vanvorm ,wordt geljkend ligchaam kiest men geenegassen,
boven eene spiritusvlam verwarmd en vervol. omdat deze aanmerkeljk van volumen vergensj door haar te vullen met een mengael anderen door de drukking der lucht.Immera
van dampkringsluchten petrôleumaetherdamp W anneer het gas in den luchtthermometer

risten noemden.

Therm o-cautère is de naam van een

r00d-t0t wit-gloejend gemaakt.Men brengt (fg.3)van B t0tC daalt,kan menn:gniet
er dat mengsel in door middelvan eene ka- t0t eene afkoeling besluiten,daar de veranoetsloekblaasvanRieltardson.Deverbranding dering van volumen in A 00k hetgevolg kan
heeft plaats zonder vlam.D00r overvloediger zjn van eene vermeerderde luchtdrukking.
a
qnvoer van het gasmengsel kan men de Men kiest alzoo liever kwik,omdat hetgehltte van den brander verhoogen.O0k is de makkeljk zuiver te verkrjgen is, spnedig
stralende warmte zQo gering, dat de ûper> omringende warmte opneemt,eerstb:r oote
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knude vast wordt en zich vrj regelmatig
uitzet.Voortemperaturen,waarbjkwik verstjft,neemtmen alkohol.In ;g.4 zietmen
de gedunte,die men gewoonljk aan den

wjderenj en sluit daarop de buis.Om het
nulpunt te vinden,dompeltmen nu diebuis
in een vat met smeltend j: (;g.6),en ter
bepaling van hytkookpuntin damp van k:-

kwikthermometer geeft. B is een eylinder of kend water. Hlertoe bezigt men den toestelj
'

cB
p

4---

*

&

N

h

--hx-

1W 1l1
.
!
1
,)k
h
j.('
h
q
.j,j
(
'
jw/
p.-X
î,
jf
,(1,v,a
.
,f
((t/
xt
.p
z.
?
3$
,,
.,
#(
'.

y

*
'
*

N

= =

=

Fig.1.

b0l, AC eene nu uwe,van bnven gesloten afgebeeld in ;g. 7.Dethermometerisbj T
buis,die in deelen van geljken inhoud ver- V&n alle kanten door den damp omgeven,
deeld is.Het reservoir B en een gedeelte der die. opgestegen langs BB, langs CC weier
buis bevatten kwik.Men plaatst het nulpunt daalt, om bj 0 in de opene luchtte ontep 4ieplek van debuis,waardekwik bljft snappen.Zulk een thermometer isde konderdstMn, als zj in smeltend jsiBgedompeld, deelige of die van Celni%n. Men heeft echter

en 100 op de plek,Eaardqkwik zich be- ook anderethermometerschalen,nameljk die

vindt als de buis omrlngd 18 door kokend van lWaum%r, waar het vriespunt door 0 en
Aiater onder eene luchtdrukking (barometer- het kookpunt door 80 'iordt aangeduidjen

shnd) van 76 Ned.duim.Die beidetempemturen zjn onvemnderljk, en men verdeelt

:00 C

D1

1)
'Bc

:B

6

C â

*
A
B
Fig.3.

Fig.4.

die van I'
al-enâdt, waar het vrieBpunt op
32 en het kookpunt op 212 isgeplaatst.Alnu 4: 4u rtusschen gelegene ruimte in 100 z00is800R.= 100/C.= 1800F.;de verhougeljke deelen,terwjlmen de verdeeling00k ding is alzoo 4:5:9,zoqdatmen de grM en
onder en boven dle punten voortzet;elk dier der eene schaalgemakkeljk t0t;ie deranGeelen neemtmen een graad.
dere kan herleie n.
Om een kwikthermometer te vervaardigenj Men heeft 00k m# w -en minim%mtltrneemt men eene glazen buis,die overalde- v- eferd (;g. 8),
'waarin zich bnven de
F1
-o
œ*
@G

zelfde wjdte heeft,zuiverthaar metkokend kwik-of de alkoholkolom een jzeren eylinsalpeterzuur en blu st aan het eene uiteinde dqrtle ofeen h0lglazen buisle (vergTootin
een reservoir en Mn hetandere een trechter, B'en D')bevindt.Demaximumthermometer
waarin kwik wordtgegoten.Daarna legtmen

laatden cylinder en deminimumthermometer

de buisop een roogterAB (;g.5)metglnei- hethollebuisleRhter,endezewjzendusden
Jeade kolen, om alle luchtenvoehttever- haogsten en l- sten stand Mn van 4en kwik
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en alknhnl.Bjden maximumthermometervan
Walferdin lnopt de buismrteeneflne punt
B jfg.9)in ernebuikvormlgeholte,waarin
k
wlk genoeg ls om de punt te bedekken,
>ls de toestel wordt omgekeerd.Laat men
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gesteld. Deze is eene tweemaal regthoekig
omgebogen buis (ABD),uitloopendein twee
geljke,metluchtgevulde,geslotenebollen.
Eene knlom gekleurd zwavelzuur vult de
horizontale en gedeelteljk de opstaandqbui-

in dien stand den thermometer bekoelen,4an zen. Men regelt de hoeveelheid lucht ln de

Pig.5.

kan men zooveel kwik uit de buis laten bollen r.(5ôj dat de oppervlakte dervloeistof
vloejen als Nen noodig acht.Plaatst m0n aan wee
-rszjden even hoog is,wanneer de
hem dan W eer regt,z00 zalbj verwarming temperaturen in B en C geljk zjn.W ordt
een gedeelte van hetkwik wegvloejen.Op de b0l D warmer,dan zetde luehtzich uit
het oogenblik van hetmaximum zalde buis en doet de oppervlakte in B dalen.Men grav01zjn.Bjdalendetemperatuurza1dekwik dueert den toestel door de beide bollen in
00k dalen, maar men kan het maximum
1
terugvinden door den thermometer in water
te brengen z0o warm , dat de geheele buis

Juist weder gevuld is.Daarna kan men met
een anderen thermometerdetemjeratuurvan

i!

het water - het gezochte maxlmum - bepalen.
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v
aten Yetwah
tgrte plaatsen,wiertempemtuur 10 versc llt.Op de plaatsenjwaar dan
de kolgmmen bljven staan,teekentmen 10
aan,nadatmen bj A en B eene0 heeftgeOm eindeljk verschillen in temyeratuuri
'
te plaatst,rn men verdeeltdaarop de tusschenschatten,bezigtmen den diferent%aal-thermo- ruimten ln 10 deelen.R%mfordheeftaan dit
-efe ,door LenlLe be% cht en in ;g.10 v00r- werktuiggrootereafmetingengegeven (:g.11)
Fig.6.
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en de vloeistof-kolom verminder; t0t den alluvium , door de Spercheios aangebragt,
kleinen index C. Het dient om kleine ver- heeft er de kust aanmerkeljk veranderd5
kleine beken voxmen er thans naast den weg
schillen vantemperatuuraante wjzen.
M etaalthermometers berusten op de uitzet- e0n bodemloos 'aoeras, waar een steenen
ting en inkrimping van eene uit twee aan- dam , voorzien van onderscheidene bruggen,
ééngeEoldeerdemetalenstrookenzamengestelde doorheen geleg; is. Die bergpas is vooral
spiraal en onderscheiden zich door eene 0n- vermaard door de kloekmoedige en vaderievende zelfopofering van Leonidas
gemeene gevoeligheid,- en degeothermome- landl
**
Spartanen in Julj 480 vôôrChr.Ter
enfe (aardwarmtemeter) dientt0tbepaling der zpne
temperatuur in
wjl de vloot
bronnen en
derverbondene
boorgaten. GeHellenen zich

woonljkwordt

cornelésDrebbel
van Alkmaar,
die tegen het
einde der 16de
eeuw leefde,
voor den uitvindervan den
thermometer
gehouden.
Therm o-

bj den noordeljken uithoek
vanEuboea,bj
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''het ontzettend
pylae (P00rt
groote Perzider W arme
sche leger. De
Grieksche troeBronnen)isde
naam van een bergpas op de grenzen der Pen,aldaar aanwezig,telden n0g geen 6000
Grieksche landschappen Locris en Malis(in man, en onder deze waren 300 Spartanen
den hedendaagschen nomos Phthiotisen Ph0- onder hetbevelvan koning Leonldas9die de
cis),tusschen demperassige oevers der Golf voormalige versterking van den bergpas hervan Malis en een uitlooper van den berg steldeen dlen overden OetabjdenKallidrnOeta.Die bergpas is bj de lengte van een m0smet1000Phocaeërsbezette.xerzedwaehtte
uur gaans slcchts 50 of 60 schreden breed, vierdagen m!tden aanval,meenendedatde
Grieken uitelgen bewegingvandeverdediging
d
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pas aan te grjpen,doch de Grieken deden

twee dagen lang den eenen troep aanvallers
na den anderen en ten laatste zelfs de Per-

1#

l ,
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zische ljfwachtafdeinzen.Toen leiddeEphi-
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Fig.9.
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Fig.10.
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cîfed,een inboorling van Malis,20000 Perzen
langs het voetpad, hetwelk de Phocaeërs

verzuimden te bewaken, over het geberqte
in den rug der Grieken.Zoodra deze berlgt
erlangden vqn dit omtrekken des vjands,
besloot Leon%das, gehoorzaam aan het ont-

vangen bevel,metzjne Spartanen den berg-

maar op vele plaatsen nog naauw er en was pas te verdedigen en tot den laatsten m an
a1s de hoofdw eg van Thessalië naar Hellas stand tehouden.Deoverigen liethjtervervan ouds een gewigtig strategisch punt.Het' dediging des vaderlands aftrekken, met uit-
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zondering van 400 Thebanen, die hj ter
waarborg voor de getrouwheid hunner stad
alsgjzelaarsmedegenomenhad.Daarenboven
bleven 00k n:g 700 Thespiërs vrjwillig bj
hem. Om 10 uur des voormiddags van den
derden dag,toen de Perzische overmagtvan
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spraak temogen maken opharepersoonljke
gunBt. Zelve vnegde zj zich eindeljk bjde
partj van den hertog van Or!:J.# en ver-

vulde eene merkwaardige r0l in den nacht
van den 5den op den 6den Odober.Daarop

belastte zj zich ten behoeve derJacobjnen
t de taak ,propaganda te maken voor de
bgide zjden begon aan tevallen,bragtLeo- me
s14@d zjne schaarinhetmiddendervjanden, Revolutie en vertrûk in hetbegin van 1791

om hetleven z00duurmogeljk teverkoopen. naar de Nederlanden, doch in de nabjheid
Tcen de lansen in splinters gestooten en de van Luik vielzj in handen derKeizerljke
krachten uitgeput waren, trokken de Hellenen naar een lagen heuvel ten zuiden van
de bronnen en sneuvelden er één vooréén
door de pjlen derMediërs.VandeThebanen
bleven echter velen in het leven,omdatzj
na den dood van Leonidas dezj
nltda
ne
nderlegden 0n verzekerden, dat wayens g0dwongen hadden deelgenomen aan den strjd.
Xerxes deed het hoofd van Leonidas pp een

policie, welke haar naar W eenen bragt.Na
eene gevangenschap van omstreeks 12 maan-

den stelde keizer Leopold haaropvrjevoeten,en in Januarj 1792 verscheen zj weder
te Parjs,waar zj werkzaam was voûr de
Republiek en het volk t0tuitspattingen 0phitste. Na het instûrten van den troon be-

hoorde zj,getrouw aan defamilie Orleann,
t0t de partj van Brissot.Zj werd dan 00k

paalplaatsen,terwjlhj,naarmenzegt,den in Augustus 1792 in den tuin der Tuillerieën,
romp aan een kruis deed vasthechten. De
Grieken echter vereerden de gedachtenishunner helden door een monument met het0pschriftvan Mmonides.
nW andelaar! meld het aan Sparta's burgers:

als zamenspannende tegen de Republiek,in

hechtenis genomen en in het oyenbaarmet

zweepslagen gekastjd.Nadien tjd verdween
zj van het staatkundig tooneel en verviel

t0t krankzinnigheid.Eerst plaatste men haar
ill 0en gesticht in de voorstad St.Marceau
W j bleven op .
tslagveld, en bragthaar laternaarLa Salpetrièrejwaar
Maarmetonwrikbarenmoed,stervendgetrouF
aallhun last''. zj den 9denJunj 1817overleed.

Thersites,de hateljkste persoonljkheid
Later (323 vöôrChr.)behaalden bj Ther- onder de Grieken,die Trolebelegerden,een

mopylae de verbondene Grieken eene over- bcosaardige babbelaar, werd wegenB 4en

winning op Antg
kater,- en in 191 deR0- laster,dien hj tegen Afamemnonhaduitge-

meinsche consul M aniun dciîïvd Glabrio op
Antloekus de Gropf:en de Aetoliërs,doordien
ook toen de legaat M .Tprcil,
: Cato over het
gebergte trok om hen in den rug te vallen.

strooid, door Odyssesn ln het openbaak'getuchtigd en later door Aelnilles gedood,0m-

vôôr Chr., onderscheidde zich doorregtvaardigheid enzachtmoedigheid,veroverdeHimera,
Btreed in 480 in den slag aldaar tegen de
Carthagers en overleed in 472.Pindaru bezingt hem a1s overwinnaar in de Olympische

wetenschap omvatten. Inzonderheld bestempeltmen met diennaam woordenboeken,vcor

dathj hetljk van Penthesilea,koningin der
Amazonen,de oogen had uitgestoken.
O0k gedurende den Griekschen vrjheidsoorlog
Thesaurus (sehat) is een gebruikeljke
werd hier meer dan eenmaal gestreden (6 titelvoor verzamelingen van monographieën,
verstrooide opmerkingen enz., die,door één
September1821,8 en 14 Julj 1822).
Thero,een znon van AenesidemnsuitGela of meer schrjvers bjééngebragt en t0téén
en tyran vanAkragas(Agrigente)sedert489 grootwerk vereenigd,een geheelqebied van
geleerden bestemd.Bekend zjp inzonderheid:

de r'rheaaurus linguae graecae''van HenrLegbs
&9JJ
ZAJZI..:,- de pThesaurus linguae latinae''

Bpelen.Zjn praalgrafte Akragaswasin de van Robert%s Sf@Fzcll,
v, - de srhesaurus

dagen der Oudheid een vermaard kunstge- antiquitatum graecarum'' van Gronovius, wrocht.
en de rThesaurus antiquitatum romanarum''
Theroigne de M éricourt (Anne J0- van Graeniws.
Theseus,een van de vermaardste helden
sèphe Terwagne,genaamd),deamazone der
FranscheRevolutie,geboren den 13denAugus- der Oudheid,een zoon van koning Aegews
tus 1762 te M areourtin hetland van Luxem- van Athene en van Aetl
nra, werd bj zjn
burg, was de dochter van een bemiddelden grootvader Pittltens in Troezene opgevoed.
landbouwer en ontving hare opvoeding in het Nadathj den manneljken ouderdom bereikt
klooster te Robermont. W egens een misstap had, nam jjP** het zwaard Van ZPn
** vader,
@* n behoeve onder een
verlietzj de ouderljkewoning en begafzich hetwelk deze te Zgne
in 1789 naar Parjs,waar zj zich wegens rotsblok verborgen had,a1sherkenningsteeken
hare schoonheid en bevalligheid omringd zag en begaf zich op weg naar Athene.Op reis

doodde hj de roovers Per%hetes, Scirx j
Ceryon, Proerutes enz. Nadat hj Athene
berelkt had,z0u hj opaansporingvan zjne
stiefmoederM edea(ziealdaar)vergiftigdworden,maardevaderherkendezjn zoon door
het zwaard en M edea moestde vlugtnemen.
vereerders, onder w elke zich onderscheidene Tltesens maakte zich al dadeljk Jegenszjn
afgevaardigden bevonden, schaarde zich om vaderland verdiensteljk door den stier van

t
b or talrjke aanbidders, die zj gewnonljk
plunderde.Zj wasreedsdiep gezonken,toen
4e Fransche Omwenteling uitbarstte.Nu wierp
zj zich inhetgewoeldergistendemaatschappj
en vertoonde zich, als amazone gekleed,op
de openltjke vergaderingen. Een stoet van

haar heen, maar geen van hen scheen aan- Marathon te dooden. Toen daarop de gez&n38*
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ten van M inon te Athene kwamen , om de Phanaritico). De Thesprotiërs vormden e0n
Jaarljksche schatting van zeven jongelingen Illyrischen stamjdieeerstin lateren tjd,na
en evenzoovele maagden voorden Minotaurus het opnemen der Grieksche beschaving, t0t
te halen,liet Tl
teseu zich onderhetgetaldier de Olympische Spelen werd toegelaten.

Jongelingen opnemen en dooddemethulpvan Thessalië, een aloud landschap in het
Ar%adne (zie aldaar)den Minotaurus.Na den noorden van Griekenland,grensde in hetwesd00d van 26.g6%&Mnvaarddehjdeheerschappj ten aan Epirus,waarvan hetdoorden Pindus
over Athene en onderscheidde zich dooreen gescheiden wasji
nhetnoordenaanMacedonië,
schrander bestuuren d00rstouteheldendaden. m hetoosten aan de Aegésche zee en in het
zui
de
n
b
e
h
a
l
v
e
aan een paar baaden,aan
Hj stichttedePan-lthenaeïscheenIsthmische
spelenjtrok metHe
'
radh (Hérculés)tegende het gebied der Dolopers 0n Aenianen. De
Amazonen te velde en verwierfa1sprjsder voornaamste gebergten zjn er:de Olympus
overwinning de koningin Antiope, die hem (2973 Ned.elh00g),de Ossa (1953 Ned.el
Hi
ppol
ytun schonk, hielp Piritl
tons de Cen- hoog),dePeli
on (Plessidi,1620Ned.elhoog)
Kuren verdrjven en klom met dezen afin in het noorden, de Pindus (2124 Ned. el
de Onderwereld 0D: Persephone (Prosérpina) hoog) in het oosten,en de Othrys(1624Ned.
te schaken;dochhierwerdenbeideninboejen glh00g), in het zuiden. Over de gebergten
geklonken en bleven er,totdatHlraelâ (Hér- ln het noorden en zuiden k0n m en gemakculés)hen bevrjdde.Laternam Tltesev deel keljk heentrekken, zoodatThessaliëbj heraan den Argonautentogten aan de Caledoni- haling bezocht werd door volksverhuizers en
sche Jagt.Bjzjn terugkeer te Athene had veroveraars. Eene bergketen ter hoogte van
s 800 Ned. el, de vermaarde CynoceM-esth-n,dr zoon van P6t-s,zjneplaats splheacht
lae,verdeeltde Thessalischevlakte,welke
op den troonlngenomen,zoodathj zich naar
Seyrus begaf,alwaar hj omkwam dooreen door genoemde bergen omgeven is en aanvalvan eene rots ofdoorverraad van koning vankeljk een meervormdej in twee mildbeLycomedes.Hj wasdevoornaamsteheld der sproeide deelen. De voornaamste rivier is er
Iôniërs (bepaaldeljk der Atheners), geljk de Peneus. De grond was er vruchtbaar;
Hlradh 4iederDoriërs.W eldrawerdhj te vooralhad men erqoedeweiden!zoodatde
Athene alseen held(hero)gehuldigd,zoodat paardefokkerjerbloelde.DeThessaliërswaren
men te zjnereerespeleninsteldeenprachtige vermaard a1s paardentemmers en tevensals
toovenaars. Als nudste bewoners des lands
tempelsqtichtte.
Thesls noemtmen eenestelling,diebewe- worden (Semitische) Pelasgers vermeld, die

zen m oet w orden.

Thesm oph6riën is de naam van een
geheimzinnig feest,hetwelk te Athene en op
vele andere plaatsen van Griekenland gevierd
werd, en wel ter eere van Dlmetr TF
le:-p-

de oorspronkeljke ingezetenen onderwierpen
en in ljfeigenen veranderden,welkeonderden
naam van Penesten eene dergeljkeverdrukte

volksklasse vormden a1sde Heloten inSparta.
In de rllias''komt de naam van Thessalië
pkoro.
%ofde Wetgevende Dlmeter(Ceres),die n0g niet voor.Volgens de overlevering deden
de grondslagen legde voor den landbouw ,de 60 Jaar na de verwûesting van Trole de

burgerljke maatschapgj en hetwettig huwe- Thessaliërs (waarschjnljk uit Illyrië),een

li
Jk.Van deze feestvlering,hoofdzakeljk in stam der Thesprotiërs,een invalin Thessalië
een optogt Van VrollW en bestaande, waren

en veroorzaakten hierdoor de Dorischevolks-

demanne: uitgesloten.

verhuizing. Zj werden later gehelleniseerd,

Thesplae,eene oude stad in Boeotiëjten
westen van Theben, van wier inwoners 700
te Thermopyle streden en sneuveldenjwerd
doorX erœenverwoest,vervolgensw ederopgebouwd, en in 372 vöör Chr.nogmaals ver-

maar blonken nietuitdoor gaven desgeestes.
Thessalië komt grootendeels overeen met de

hedendaagsche liwa Jenisjeri Fanar van het
Turksche elaleet Janina. Onder de edele geslachten waren reeds in den tjd derPerzische

nieuwd door de Thebanen. Zj was de ge- oorlogen de A lenaden te Larissa en detyran-

boorteplaats van Praœlteles en men vindthare nen te Pherae, die zich op hunne afkomst
uitgestrekte bouwvallen in de nabjheid van van Jason beroemden, zeer vexmaard.Onder
Erimocastro.
den lateren tyran A oxander was Thessalië
Thespis,volgens de sage de uitvindervan het tooneelvan een 00rl0g tegen deThebanen
het treurspel,doordien hj bj de dithyram bi- onder Pelopidas. Daarna verbond zich Thessche koren op de Bacchusfeesten (Dionysiën) Balië met Theben tegen Sparta. Na hetverden van Aleœander (
339)rieprn deAleeeneallelnspraak voegde,welkein den regel moor
een mythlsch verhaalomtrrntzcccAvdbevatte, naden tegen diens opvolgers Tovltonon en
was geboortig uit Icaria ln Attica en leefde ë coy/
zeps koning Plnilippu van Macedonië
emstreekshetJaar540 vö0
-rChr.Hetiseene te hulp, die zich echter zelf van het land
dwaling, dat hj met een tooneeltoestel op meestermaakte en in Thessaliëeenetetrarchie
eene kar door hetland trokjen toch is sedert stichtte.Van dien tjd afbleefThessaliëaf-

den tjd van Ràati%ndenaam van Tl
tespiskar hankeljk van Macedonië;wassomsvoorkor-

vooreen rondzw ervenden troep tooneelspelers ten tjd het Aetolisch verbond in het bezit
in zwang geweest.
des land:, de bevolking was reeds zoozeer

Thesprotiajeen landschap in hetaloude metde Macedonischezamengesmolten,datzj
Epirus, strekte zich uitvan de Ambradsche geene pogingen aanwenddet0thetherkrjgen
Golf (die van Arta)t0t aan deThyamisen der voormahge zelfstandigheid.Toen TMI@werd doorkrnnkeld van de Acheron (thans pu F oorlog voerde tegen de Rnmeinen,be-
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vonden zich de ThesBaliërs aan i*1le zp
'*de. ter met moe; en kracht het henf; biedtj
Na den Blag bj Cynocephalae,waarin eerst- zoodat hj de bruid verwerften t0tgemalin
genoemde de nederlaag leed,werd Thessalië verheft,terwjlde voortvlugtige hoofdlieden
met de overigeGrieksche staten bj deIsth- veroordeeld en als misdadigerB ter dood gemische spelen vrj verklaard (196). Na den bragt worden.Gemelde avonturen,vooral0n-

00r10g tegen Antloehun(191-189)kwam het gevallen, den Keizer op de Jagt ofin het
land onder de heerschappj der Romeinen. gevecht overkomen,vormen de kern #an het
W élbehield het zjne grondwet,maarwerd gedicht,waarvan men dedichterljkewaarde
toch door de Romeinen als een wingewest nietzeerhoog kan stellen.Devinding en het
behandeld. Onder de Keizers werd hetdan eerste ontwerp van ditgedichtzjnafkomstig
o0k in een wingewestherschapen en bj Ma- van Maœ zelven,en de eigenljkebeFerking
cedoniëgevoegd.Constantj;ndeGropfdechter waarschjnljk van Maœ rrdzdc-roe%
'n,einveranderde hetin eene afzonderljkeprovincie deljk eene n0g meer uitvoerige V&n dien:
en onderwierp hetaan de praefectuur Illyrië, geheimschrjver Mele
hiorT/szl.
g,in 1481te
Hierop behoorde het t0thet Byzantjnsche en Nirnberg geboren en in 1535 als proostvan
in den aanvang der13deeeuw t0thetLatjn- St.Victor te Mainz overleden. Het gedicht
sche keizerrjk,hoewel er nu en dan zelf- is keurig gedrukt door den Aqgsburgerboek>#
standige dynastieën heerschappj voerden. drukker, lettergieter en papiermaker S'
Sedert 1460 is het in de magtder Turken.
k%e
l
tönmerger. Deze uitgave zonder Jaartl
Thessaloniea,zie Daloniki.
(1517), van welke ruim 40 exemylaren op
Thessalonicensen (De brieven aan de) pergament, is versierd met prachtlge honfdzjn tFee boeken van hetNieuweTestament, letters en 118fraajehoutsneden.Detweede
en we'l twee brieven, die door den Apostel uitgave (1519) komtvrj we1metdeeerste
P@ul%.
%,naarmenmeent,uitCorinthegeschre- overeen, maar van de derde (1537) zjn de
venzjn.Ztjgetuigenvanzjnebelangstellingin houtsneden afgesletenen iaauw.Ppnginqheeft
de kort te voren door hem gestichte gemeente bj sommige exemplaren eene verklaring geen hj zoekt hare leden te bevestigen in geven der allegorie, terwjlverdere opheldehunne verwachtingen omtrent de toekomst. ringen verstrekt werden door RebadianFrx k
In den Jongsten tjd isde echtheidvan deze in zjn r'
reutscherNation Chronik/'.00k is

brieven,inzonderheid van den tweeden brief, dit gedicht meermalen omgewerkt, alsmede
in andere talen overgezet.Eenenaauwkeurige
opTh
deg
eljkegrondenbestreden.
etls? niet te verwarren met Tethys,is uitgave #an den oorspronkeljken tekstwer;
in de Grleksche fabelleer de dochter van gel
everd doqrHal
fav (1836).
zneeeus en Doris, de gemalin van P elens en
Theurgle noemt men de gewaande wede Maoeder Van dcMlled. Toen Pelens haar tenschap, waardoor men zich met inachtneberispte wegenshetgevaarljk middel,waar- ming van bepaalde ceremoniën en handelingen
doorzj haren zoon onsterfeljk wildemaken, in gemeenschap kan stellen met goden en
keerde zj terug t0t haren vader in deaf- geesten, zoodat men hen dwingen kan t:t
gronden der zee en begafzich slechts nu en hd volbrengen van bovennatuurljke werkdan naar het land, om aan haren zoon zaamheden. De theurgie i: afkomstig van de
Aehillesdeteederste moederzorg te wjden. magiërs der Chaldeeuwen en Perzen.00k Ge
Theudas, door Gamaliël (Hand.V :36) Egyptenaren beroemden zich, de geheimen
genoemd, droeg dien naam als Griekschen dier wetenschap te kennen. Voorts vervulde

vorm van den Hebreeuwschen Mattl
das. Hj zj eene belangrjke rolbj de Neo-platoniei,
leefde kort vôôr den aanvang onzerJaartel- inzonderheid bj Jamblickwzen Prool.n,terwjl
ling en bevond zich aan het hoofd eener men zelfs in de middeneeuwen n0g sporen
zam enzwering van 6000 Farizeeën tegen van dezeFetenschap aantreft.
Herodes.D eschuldigen ontvingen hunnestraf,
Theun et (André),een Fransch dichteren
en Thewdan werd den 12den November van

novellist, geboren den 8sten October 1833 te

het Jaar 750 na de stiehting van Rome ter Marly le R0i (Seine-et-oise), studeerde te
dood gebragt.
Theuerdank (Teuerdanck)isde titelvan
een beroeuad Duitsch gediehtvanallegorischen
inhoud uit hetbegin der 16de eeuw ,hetwelk
onder het beeld van eene reis met de bedoeling eene gemalin te verwerven delotgevallen
voorsteltvan keizer M aœLmiliaan 1. Het vermeldt,fh0e Th- erdank (de i
llheldendaden
zich erheugende Maœ) op zjn togt naar

Ekrenreolt (Maria van Bourgondië),de dochter van koning Ruhnt
reia (KareldeStoute),
doordrievanzjnevjandenopgestooktehoofdlieden,Flr-iffk (onbezonnenheid derjeugd),
Unfalo (ongevallen van den naauweljksv01wassen leeftjd) en Nddell
tart (staatkundige
en andere vjanden van den rjperen ouderdom) belemmerd en in allerlei gevaarljke
avonturen gewikkeld wordt,waaraanhj eeh-

Parjsin de regten en bekleedtaldjardebetrekking van souschef bj hetminlstérievan
Financiën. Alsschrjverleverdehj eerstbjdragen in de pRevue de Paris'' en vervolgens in de :sllevue des deux mondes''.
Daarop volgde in 1857 de reeks van gedichten: rIn memoriam'', - en in 1862 de n0-

velle: s,Abbé Daniel.''Voorts schreefhj de
dichtbundelj:pLechemin desbois(18655Q4e
druk,1877)''en pLebleu etlenoir,pabme:
de la vie réelle (1873)'', welke beideacadémische prjzen verwierven,- dekleine tonneelstukken: plean Marie (1869;2de druk,
1812)''en sLavieillemaison (1877)',- en
eindeljk: pNouvelles intimeB (1870)*'en de
romans: rMademoiselle Guignon (QGe druk,
1874)''1- oLemariagedeGérard(1875)''jnLa fortuned'Angèle(1876)1:,- pRaymonde
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(1877)'',- en pLeflleuld'
unmarquia(1878)''
. vöôr den dood des Konings.Na den va1van
Theux de M eylandt(BarthélemyThé0- Rob6spLeer6 ging hj over t0tde gematigden,

dore,graaf),een Belgisch staatsman,gebo- werd in Maart 1795 voorzitter van de Naren den zssten Februarj 1794 te Schabroek tionale Conyentie,daarna lid van het Comité
in Limbnrg,studeerde te Luik in de regten, du salut public en in 1795 voorzitter van den
werd er advocaat,in November 1830 lid van Raad van Vjfhnnderd,- voortsna derevnhet Congrès,iu 1831 van de Kamer van Af- lutie van 18 Brumaire prefect van Bordeaux,
gevaardigden en in December van laatstger daarna staatsraad en in 1803 graafen prefect
noemd Jaar minister van BinnenlandscheZa- van de Gironde en daarna van de Bouches
ken.Nadat hj in Augustus 1832 metzjne du Rhône. Na de tweede Restauratie in 1815

ambtgenooten was afgetreden, zag hj zich werd hj verbannen en trok eeratnaarZwitin Augustus 1834 belastmetde zamenstelling serland en toen naar Praag,waar hj een
van een nieuw ministérie van clericale rig- handelshuis stichtte.Na deJuljrevolutievan
ting,waarin hj zich methetvoorzitterschap 1830 keerde hj naar Frankrjk terug,maar
en tevensmetde portefeuille van Binnenland- bemoeide zich niet met de openbare aangesche later metdie van Buitenlandsche Zaken legenheden.lla den 2denIlecenaber1851 Nverd

belastte.Na den va1van ditbewind (1840) hj doorNapolion IIIt0tstaatsraadbenoemd,
n overleed den 8sten Maart1854.Hj schreef
werd hj in den gravenstand opgenomen en e
bekleedden0g eenlgen tjddebetrekkingvan 0.&..* rAfénxoirea sur la Convention et le Diminister zonder portefeuille. In 1846 kwam rectoire (
1824l'E2 dlnl''- rMémcireBjurle
hj wederom aan hethoofd van hetKabinet, Consulat et mpire (1835, 10 dln)'j-maar moest reeds den 13den Augustus 1847

Histoire générale de Napolénn Bonaparte

wegens de overwinning der liberalen bj de
stembus de portefeuille nederleggen.Nu was
hj t0t 1874 een van deleidercderdericale
partj in de Kamer.In 1871 werd hj voorzitter van een nieuw clericaal ministérie en
ministerzonderpprtefeuille.Hj overleed den
Qlsten Augustus 1874 op zjn buitenverbljf
Meylaydtbj Hasselt.

(1827-1828j 5 dln),- en rHigtoire des
ôtats généraux etdes institutinns representativesen France(1843,2 d1n)''.Na zjn d004
verscheen:,Mabiographie;mémoires(1765-

Azië meteene lengtevan 10000Nederlandsche
md1zich uitstrekt van Barkoelin het oosten
t0t Karakali in het westen,en welin eene
rigting van het noordoosten naar het zuidwesten.Het is in hetposteljkgedeeltesmal,
neemt westwaarts in breedte t0e en verdeelt

te Jena en in 1806 te Heidelberg,waarhj
den 28sten Maart 1840 overleed.Zjn voor-

179
Th
2(
87ut
5)''.(Anton Friedrich Justus), een
l1
ba

uitstekend beoefenaarvan hetRomeinsch regt

en geboren teHamelnden4denJanuarj1::4,

Thlan-sjan (Hemelsgebergte)isienaam studeerde te Göttingen,Königsberg en Kiel,
Van een gebergte,dat in het hart van Klein- en werd in 1798 hoogleeraar te Kiel,in 1802
naamste geschrift is:ssystem des Pyndekten-

recbts(1803,2 dln;9dedruk,1846)''.
Thièle (De)ofZihl,eenezjriviervande

Aare, ontspringt onder den naam van Orbe

in het Lae des Rousses in Frankrjk (1075
scherpe hoeken vormen (de Terek-Daghjde Ned.elbovendeoppervlaktederzee),stroomtj
'
Alexanderketen,deTransileenscheAlatanen'
z.), op Zwitsersch grondgebied nvergaande,docr
zoodatzjnebreedtereedsaan denwesteljken het Lac de Joux en het Lac Brenet,verzoom van het meer Issik-Koel 1500 Ned. dwjnthieronderdekalkrotsen enkomteerst
.
mjlbedràagt.Btihet toenemen der breedte 4 Ned.mjlverder alB Sourcede l'Orbeuit
schjntderuwheid en ontoegankeljkheid van een hoogen rotgwand weder te voorschjn.
het gebergte te verminderen. De hoogte der W eldravormtzjeenaanzienljkenbergstroom ,
toppen is in het middenste gedeelte ruim drinqt door het naauwe da1 der Valorbey
7300 Ned. el; men vindt er bergpassen ter berelktbeneden hetstadjeOrbeeenemoerashoogte van 5800 Ned. el en deze zjn ge- sige landstreek en stortzich uit in hetsieer
deelteljk metgletschers bedekt.Omtrentden van Neuchàtel.onder den naam van Mittlere
geologischen bouw van dit gebergte is n0g Zihlspoedtzj zichlangseenegekanaliseerde
zich hier in onderseheidene bergketens, die

re
inig bekend.Bj denoordeljkebergketen bedding naar het Bieler Meer, en vanhier
vlndt men palaeozoïsche vormingen t0t aan loopt de UntereZihlnaarde Aare,waarmede
den bergkalk t0e, en daarnaast verheFen zj zich bj Meienried-Biiren vereenigt.

z
ich uitgestrekte gevaarten van graniet en
syeniet. In het zulden vindt men op witten

Thienem ann (Friedrich August Ludwig), een verdiensteljk ornitholoog,geboren

dolomietischen kalksteen vervormden leisteen den 25sten December1793 teGleina!sttldeerde
en donkeren kalksteen.W erkzame vulcanen te Leipzig in dewis-,natuur-en geneeskunde,
heeft men er niet ontdekt)maarweluitgg- promoveerde in 1819,reisde gedurende twee

doofde kraters,alsmede 1én bj oeroemtsiln
het middenste gedeelte van het gebergte,
waaruitzwaveldampen opstjgen.
Thibaudoau (Antoine Claire, graaf),
een uitstekend Fransch staatsman engeschiedschrjver, geboren den 23sten Maart 1765te

Jaren in hetnoordenvan Europaenbleef0.a.
maanden op Ilsland. Sedert1822 hield hij
zoölogische voorlezingen te Leipzig en werd
in 1825 tweede inspecteur van hetkabinet

voo1.natuurljke historie te Dresden, waar
hj met rljn broeder en met Brekm eene

Pnitiers, werd advocaat aldaar en in 1792 SystematiacheDarstellung derFortpqanzungsafgevM rdigde naar de.Nationale Conventie, geschichte der Vögel Enropa'
s (5 stukken,

vûegde er zich bj de Bergpartj bn stemie 1825-1833)' bewerkte. In 1839 wer; hj
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bibliotheearis der Koninkljke boekerj,doch reels in September 1821 met zjn vrien;
moest om redenen van gezondheid deze be- Mn
ànetnaarParjs,om era1adagbludschrjver
tr
in Ju
184
d8
erle
d
eenkki
2n4gsten
nj2 ne
185
tgg
e en, en overleed zjne krachten te beproeven.Eerst was hj
Trachenberg bj medewerker aan den pconstitutionnel''l het
Dresden.Z/n voornaamstegeschriftis:rFûrt- voornaamste orgaan der liberale partj, en
pianzungsgeschichte der gesammten Vögel lçverde in 1823- 1827 zjne pHistoire de la
(10 stukken,1845- 1854,met100 gekleurde re
'vnltltion française (13de druk, 1858, 10
ylatenl''.Voortsnoemen wj vanhem :rReise dln)'',welkegrootenbjvalvond.ToenKarelX
lm Norden Euiopa'
s (1825- 1825,2d1n)'',- door de benoeming van het ministérie PolLgnac den oorl0g verklaarde aan de liberale
en oLyhrbuch derZoölogie(1825)''.
Thlerry. Onder dezen naam vermelden partj, stichtte deze onder de leiding van
wj twee broeders, beiden verdiensteljke Th,
ie:
.s,Armand Crrelen BarrotinJanuarj
1830 den pNational/', die d00r de kracht en
Fransche geschiedschrjvers,te weten:
Jacques Nïcplc, Augwstin Tllrr,,geboren de vermetelheid zjneraanvallen op deregéte Blois den lodenMei1795.Hj bezochtde rendedynastieweldragrqoteninvloederlangde.
Ecole normale te Parjs,wjdde zich aan de Vooralwerd dedoorThwrsuitgevonienekernstudie der geschiedenis,werd in 1830 1id der spreuk:oLe r0i regne,mais ne gouvernepas
Académie en overleed te Parjs den 22sten (Dekoning regeertzmaarbestuurtnietl''d00r
Mei 1856.Hj schreef:rHistoire de la con- de menigtetoegelulcht.Tcen den Qosten Julj
quête del'Angleterrepar1esNormands(1825, 1830 de beruchte ,ordonnances''verschenen,
4 dln; nienwe druk,1877)''
,- gLettres sur vergaderden al de redacteurs van de liberale

l
'histoiredelaFrance(1827?2dedrtlk,1870):', bladen in het bureau van den National'
x ans d'études hiatoriques(1834;llde om verzet Mn te teekenen tegen dien maatpDi
druk,1868)'',- pRécitsdestempsmérûvin- regelderregéring.Aan denstrjd,diedaarcp

giens(184042dedrtlk,1877,2 dln)'',- een uitbarstte,nam Tlûrsechtergeen deel,maar
d00r de Académie bekroond:gEssaisurl'histoira de la formation et des progrès du tiers
ltat (182392de druk?1868)''
i
. en sRecueil
des monuments inédlts de lhistoire du tiers
état(1843-1870,4 d1n)''.
Amldee ,
*-0l D- inique FMerry,geboren

begaf zich naar Montmorency, doch keerde

teBloisden zdenAugustus1797.Hj verkreeg

om den troon te beklimmen,gewillig aan-

reeds den 29sten Julj terug naar Parj:en

leidde de onderhandelingen met den hertog

van Or/dcpd,die dan 00k den3lstenJulj1831
de opdragt, door Thiers op het stadhuis aan

het hoûfd eenerdeputatieherhaald,nameljk

een hoogleeraarsambt te Besançon,zag zich

vaardde.Toen de ordehersteld was,zag zich
Tltiers den llden Augustus t0t stutsraad en
van het departement Haute Saône, in 1831 secretaris.generaal benoemd en werd in het
t0t lid der Acadômie, in 1838 t:trekwest- begin van NovemberonderstM tssecretrisvan
nzeester in den staatsraad en in 1860 t0t Fi
nanciën OnderLastte.Tevenswerdhjdoor
senator.Hj overleed den 26sten Maart 1873. de stad Aix t0t 1id gekozen van de Kamer
Van zjne geschriften noemen wj:pHistoire van Afgevaardigden en vormde zieh aldaar
delaGaulesousladominationromaine(1826, t0t een redenaar, wiens snedigheid en vaar6 dln;2dedruk,1831,3 dln)'',- pHistoire digheid in het debat eerlang bewondering
des Gaulois Jusqu'à,la domination romaine wekten.Dittalent,verbonden metadministra-

na de Julj-pmwentelira benoemd t0tprefed

(1828,3 d1n:lode drukj 1877,2 dln)''
,-

Histoire de la Gaule sous l'administration

tievebekwaamheid,wasoprzaak,dathjden

llden October 1832 totministervan Binnen-

r
omaine (1840- 1847;6dsdruk,1860,3d1n)', landsehe Zaken en drie m aanden later tot
ts de l'histoire romaine au V siècle minister van Handel en Openbare W erken
oRéci
(3de dluk,1876)'',- pNouveaux rédtsetc. benoemd werd. In die betrekking vleide hj
(1864)7',- rTableaudel'
empireromain(1862 de Bonapartistischepartj doorhetstandbeeld
en laterl'',- en rHistoired'Attilaetdeses van Napoleon weder op de Vendôme-zuilte
stlccesjeurs(1864;5dedruk?1874,2dln)''. plaatsen en door devoltoojing van den Arc
Thlers, eene arrondissementshoofdstad in de l'Etoile,terwjlhj zich tevensverdienhet Fransche departementPuy de Dôme,aan steljk maaktedoorhetstichtenvangebouwen
de Durolle en aan de steile helling van een voor algemeen nut.Bi
Jdewjziging van het
berg gelegen, is een station van den spoor- Kabinetden4denApril1834 belasttehj zich
weg van St. Etienne naar Clermont, bezit wedar metdeportefeuille van Binnenlandsche
een geregtshof, eene handelsregtbank, een

collège, eene njverheidsschool,eeneKamer
van Koophandelen a1s gemeente ruim 16000
inwoners.Zj ishetmiddelpuntvanongeveer
400messenmakerjenmetnagenoeg12000werk-

Zaken.Toen hj met gestrengheid dedemn-

cratischebeweginjen te Palsen teLyon te
keer ging, verwdderde hj zich voor altj;
vanzjnerepublikeinschevrienden,m=rwer;

hierdoor nOg onmisbaarder V00r het Hof,
lieden.Ook vervM rdigt men er papier,kaar- zoodathj van 1834 t0t1836,bjgedurigeafsen,dekeng,lederenz.,waarin een levendige wisseling van ministers,de qpolitlek van den
weerstand''in het kabinet wlst te handhaven
haTh
nde!wordtgedreven.
lers (Louis Adolphe),een uitstekend en onder anderen de Septemberwetten d00r-

Fransch staatsman en geschiedschrjver,ge- dreef. Toen het bewind in Februarj 1836
boren tq Marseilleden 15denApril1797,stu- moest aftreden, verwierf hj in hetnieuwe
deerde ln de regten te Aix,vestigde zich in
1820 aldaar a1s advocaat, maar begaf zich

Kabinethetvoorzitterschap en de portefeuille
van Buitenlandsche Zaken,maar moest reeds
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in Aur stus van datJaarbeiëeneëerleggen, schenkomBt in Itlië,welke de grendlegging
omdat de Koning weigerdein Spanlehulpte der Italiu nsche eenheid, en de houding der
verleenen aan de liberale partj. Nu stond politiek in het Duitsche vraagstuk in 1864TMers tweeJMrlang aan hethoofd der0p- 1866, welke Sadowa ten gevolge had. Om

positie.Sedert13 December1834washj 00k h
n regtmatigen invloed van Frankrjk te
lid der Académie. Op den lsten Maart 1840 de
andhaven, drong hj aan op hetbezltvan
kwam hj als minister'van Buitenlandsche een uitstekend staand leger volgenshet oude
Zaken weder aan hethcofd van het Kabinet stelsel, ter#ijlhj algemeenen weerpligten
en zorgde, dat hetgebeente van Napoïeon I volkswapening verwierp. Met al de kracht,
van St.Helena naar Parjs overgebragt en die in hem was,verzette hj zich dan 00k
laatstgenoemde stad van vestingwerken voor- den 15den Julj 1870 tegen eeneonberadene
zien werd.Zjn plan,den Onderkoning van oorlogsverklaring en betuigde,dat naarzjn
Egyptetegen de Quadruple-alliantieteonder- gevoelen Frankrjk daarop nietwasvoorbesteunen en aan Duitschland den oorlog te reid. Na denvalvan hetKeizeajk deed hj
verklaren, leed schipbreuk op de weigering in September eene reis naar de Hoven der
van den vredelievenden Koning. TMrsnam Groote Mogendheden, om deze t0t eene tus-

daaropdenzlstenOctoberzjn ontslag,scheen schenkomstin Frankrjk aan tesporen,maar
zich geheel en al tewillen verwjderen van keerde tegen het einde van October onverhet staatkundig gebied en vatte hetvroeger rigt
er zake teruq; daarna onderhandelde hj
ontworpen plan weder op, eene geschiedenis op last der regérlng methetDuitsche hoofdvan Napoleon I te schrjven, waartoe hj in kwartier over een wapenstilstand, maar te
1841- 1845 in Duitschland en Italië de slag- vergeefs.Bj de verkiezingen voordeNatiovelden van dien Keizer bezocht.In deKamer nale vergadering werd hj in Q0 departemengchaarde hj zich &vederaan de zjde4er 0p- ten en,daarallepartjen vertrouwen in hem
positie, zonder echter a1s leider van deze op stelden,t0thoofd van hetUitvoerend Bewind
te treden;hoewelhj bj deberaadslagingen gekozen. TMern aanvaardde deze betrekking

over het regentschap, de Jezuïeten en de en stelde een kabinet zamen uit de verschilregten der universiteitheftig tegen deregéring lenderigtingen.Hetwasnu zjneeerstetaakj
tevelde trok.Toen deFebruarj-omwenteling den vrede met Duitschland t0t stand te brenva
n 1848 den Koning noodzaakte,h!tminis- gen; persocnljk onderhandelde hj met von
térie A izpf te ontslaan, z0u T&%6rs met Bismarek en wistalthansBelfortvoorFrankBarrot een nieuw kabinetvprmen,ten einde rjk te behouden.Den lsten Maartdreefhj
den storm t0tstilstand te brengen.Hetkwam het sluiten van den vrede door in de Natinechter niet t0tstand,en Tkiernwasomzigtig nale Vergadering en bewoog deze den loden
genoeg,na hetuitroepen derRepubliekParjs Maart, haren zetel over te brengen naar

te verlaten. Hj werd dan 00k bj de alge- VersailleB.Deopstand derCûmmuneteParjs
meene verkiezingen niet eens afgevaardigd den 18den Maart bragt hem in de grootste
naar de Nationale Vergadering, maar eerst ongelegenheid,doch hj wistdeze dnormoed,
den 4den Junj, bleef een aanhangervan het zelfvertrouwen en onvermoeiden jver te overgeslaeht œ leans, zocht echter een m idden- winnen,terwjltevens den loden Meide defweg te bewandelenj stemde vöör hetdicta- nitieve Vrede met Duitschland onderteekend
torschap van Canakqnae,den zostenDecember werd.Voorts nam hj maatregelen om devervöörhetpresidentschapvanLodew#kNapoleon, eischte geldmiddelen bjéén te brengen,en de
in 1849 vöör de expeditie naar Rome,en in meer dan dubbele inschrjving in deleening
1850 vöörde clericaleonderwjswetjalsmede van 2% milliard waseen bljk van vertrouvöör de ontbinding der clubs en vöör de wen van Frankrjk in Thorn.Den 3lsten
nieuwe kieswetvan 31 Mei1850.A1sjverig Augustus 1871 werd hj voor den tjd van
tegenstander van de plannen vanNapooonIII drie Jaren t0t president der Republiek bewerd hj bj den staatsstreek van 2December noemd,m= r nu o0k namen de partjtwisten
1851 in hechtenisgenomen,Nvaarnahjver- in de Nationale Vergadering een aanvang.De
gunning verkreeg, zich naar het buitenland monarchalen zagen zich bedrogen in hanne
te begeven.Nadat hj in Engeland,Zwitser- hoop, dat zj door Tl
drs krachtig zouden
land en Opper-ltalië vertoefd had, ontving worden ondersteund, en namen wru k door
aanval
l
en
en
listen,hoewel Tldern
hj in 1852 verlof, naar Frankrjk terug te hateljke
keeren,waarhj gedurendeelfJaarzich ont- de wenschen der clericalen z00 veelmogeljk
hield van alle staatkundige bemoejingqn en bevredigde. De liberale republikeinen, deszich bepulde bj geschledkundige studiën. wege misnoegd,werden n0g wreveliger door
De vrucht daarvan was zjne ssHistoire dp zjne beschermende handelspolitiek,en daar
consulatetdel'empire(1845-1869,21dlnl''. hj meermalen in de Nationale Vergadering
In 1863 wer; hj dnnr Parjs afgevaardigd bj zjne belasting-ontwerpen zich beriep op
nMrhetW etgevend Ligchaam,waarhj 0p- zjn jersoonljk gezag,daalde langzamerhan;
tra; a1s het hoofd van eene kleine, maarin- zjn lnvloed.00k verzettehj zichtegeneene
vloedrjke oppositie. Hj bestreed in schitte- grondige hervorming van het leger.Daarenrende redevoeringen (Discolus prnnoncés au tegen leidde hj de buitenlandsche politiek
corpslégislatif,1867)inzonderheidhetvalsche van Frankrjk metbekwaamheid en waardigconstitutionalismus en de buitenlandsche poli- heid en verwierfdaardoorhetvertrouwen van
tiek vanhetKeizerrjkjzoowelmetbetrekking da
hjjed
va
lj
n1
z87
jn2eigen volkjz00etMo
nednhe3
do
es
nten
enJu
t:t de tarieven als ten opzigte Van de tus-

de leening van
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31/: milliard k0n sluiten, welke d00r eene geenszins vplkomen getrouw aan dewaarhei;
ontruiming van het Fransche grondrebi
ed en bedachtniet, datde invloed zjnerhistadoorde Duitschers gevolgd werd.Hetmlsluk-

rische geschriften den grondslag van zjn
staatkundig stelselondermjnde.Vervuld met
inmiddels Tltiersovertuiqd,datdeherstelling den waan, dathet staatkundig evenwigt van
van den Koningstroon, lnzonderheid ten be- Europa afhankeljk was van de suprematie
hoevevan hetHuisOrleAns,inFrankrjkt0tde van Frankrjk en dathetbestaan van kleine
onmogeljkheden behoorde,en hj beschouwde Duitsehe en Italiaansche Staten nopdig bleef
dan 0ok de republiek alsden éénigengepasten voor deze suprematie,was hj een jverig
regéringsvorm, vooral omdat de aanvullings- tegenstander van de Italiaansche en Duitsche
verkiezinqen het getal der republikeinsche eenheid en tevens, hoewel een volgeling
afgevaardlgden steedsvermeerderden.Hjver- van Voltaire,een beschermer van den Kerkelangde dan 00k op den 4den November 1872, ljken Staat.Zjne vaderlandsliefde legde hj
datde republiek door de Nationale Vergade- inzonderheid aan den dag als opperhoofd der
ring z0u worden vastgesteld. Nu echter be- FranscheRepubliek,en zjn bestuurvan1870
sloot de clericaal-monarchale meerderheid, t0t 1873 waseen zegen voorFrankrjk.Het
verbitterd over hettoenemen derrepublikein- schittert in de herinnering des volks met onsehe partj,nadatde betaling van deoorlog- verzwakten glans.
contributie aan Duitschland en de ontruiming
Thiersch. Onder dezen naam vermelden
Van Frankrjksgrpndgebied doorhet verdrag wj:
van 15 Maart 1873 gewaarborgd waren,den
Ineiedria '
X iTA:J- TMersa j een verdienjverigen Tkiern te doen vallen.Den 19den cteljk letterkundiqe,geboren den 17denJunj
Mei veroorloofde zich de regter zjde eene 1781teKirschscheldungen bjFreiburgaande
interpellatie over de zamenstelling van het Unstrut.Hj studeerde te Leipzig en teGötken van alle monarchale fusieproeven had

nieuwe ministérie,door Thiersbenoemd,om

tingen in de godgeleerdheid en letterkunde,

zjne ontwerpen van constitutie t0twetten te werd in 1809 hoogleeraaraan hetlycéum te

v
erheFen.Nawarmewoordenwisselingenwerd Miinchen,en stichtte er een philologlsch instiden 23sten Meieen votum van afketlrlngtegen tuut,hetwelk in 1812 met de académie verdit Kabinetm et 360 tegen 344 stem men aan- eenigd werd,alsmede het tjdschrift:pAda
genomen,en toen Thiers daarop zjn ontslag philologorum Monacensium (1811- 1826, 3
vroeg,werd hem ditmet368 tegen 338stem- dln)'
'.Hj nam nietalleen deelaandebevrjmen toegestaan. De staatsman keerde toen ding van Duitschland, maar stelde 00k het
t0t hetambteloos leven terug en nam slechts hoogste belang in die van Griekenland.Nadeelaan de behandeling van gewigtige on- dat de universiteit van Landshut naar Miinderwerpen. De benoemlng t0t senator voor chen was verplaatst,aanvaardde hj aldaar
Belfortweeshj van dehand,maaraanvaardde een hoogleeraarsambt in de oude letterkunde
een mandaat naar de Kamer van Afgevaar- en het bestuur van het philologisch seminadigden.Na den staatsstreek van 16 Mei1877 rium. In 1831 volbragthj eene reis naar
vestigde zich de hoop van alle republikeinen Griekenland,waarhj na den dood van Capo
weder op Thiern a1s het aangewezen hoofd t
f'fdfrig.
vzittiny had in hetbewindendever-

eener gematigde republiek,maar hj overleed' kiezing van prlnsOtto1)J>Bel
jrentotkoning
bevorderde. Toen hj het volgende jaar te

onverwacht den 3den September 1877 te St.
Germain-en-Laye en werd den 8sten daaraanvolgende te Parjs plegtig ter aarde besteld.
Tlders was klein van gestalte,m aar levendig
van oogen en behoorde tot de bekwaamste,
althans tot de populairste staatslieden van

Miinchen terugkeerdej werd hj er iid van

den oppersten raad van eeredienst en onder-

wjs en voorzitter der Académie van W etenschappen, en overleed den 25sten Februarj
1860.Van zjne geschriften vermelden wj:

Frankrjk in de 19deeeuw.Hj waseenv00r- rGriechische Grammatik,vorziiglich des Hostander van het constitutioneel-monarehale merischen Di
alekts (1812;3dedruk,1826)''j
stelsel, hetwelk de meeste waarborgen van
XSchulgrammatik (4de druk, 1852)'', veiligheid en welvaart oplevert voor den eene bewerking der gedichten van Plndarwn
gezeten en verlichten burgerstand,- vandaar (1820, 2 dln),- oueber gelehrte Schulen
zjne ingenomenheid met de Julj-monarchie mit besondererRiicksichtaufBayern(1826en zjn afkeer van de militaire democratie 1830,3 dln)''!- pueberden gegenwârtigen
van Napoleon 111.Grootwas bovenal zjne Zustand des öFentlichen Unterrichts in den
hlandjin H01liefde jegensFrankrjk,JegenshetFransche westlichen Staaten v0n Deutse.
volk.Steeds was hetzjn doel, den roem land,Frankreich undBel
d
g
i
e
n
4
1838,3d1n)''
j
en de grootheid van zjn vaderland te ver- - pueber die Epochen er blldenden Kunst
hoogen, en hj zelf Wa8 dan 00k zoowel unter den Griechen (2de druk ,1820)'' door zjne gaven alsdnorzjnegebreken een XUeber die neuesten AngriFen auf die Univolbloed-Franschman.Hj bezat een schran- versitëten (1837)'',- en pueber Protestanderen blik, eene prikkelbare veerkracht van tismus und Kniebeugung in Bayern''.- O0k
geest en eene oFervaardige vaderlandsliefde, zjn broeder Bernl
tard, geboren den Q6sten
en daarbj eene naïve zelfzuchten jdelheid. April 1794, heeft zich door onderscheidene
Alsgeschiedschrjververheerljkte hj devrj- letterkundige reschriften bekeqd gemaakt.
zinnige beginselen der Groote omwenteling
Heinrielt W %lkelm Jozic.
s Tl
t%ersehbden ween den onrlogsroem van Napoleon I in de- tenschapyel
vertegenwoordiger van het
jk
e
n
zelfde opgeschroefde taaljmaarbleefdaarbj Irvingianlsmus in Duitsehland en een zoon
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van A ledrla > ;;:H (zieboven).Hj werd den voorgaande.Hj werd geboren den 22sten
geboren te Miinchen den 5denNovember1817, Augustus 1820,ontwikkelde onder de leiding
studeerdealdaaren te Erlanqen in de godge- van Hendrik A'
crpldzlKlnn en Witltwyszjne
leerdheid, werd in 1839 prlvaat-docent aan dichterljke gaven en behoort t0t de vurige
laatstgenoemde universiteit en in 1843 pro- vereerders Van Vondel en Bilderdi
jk.Veel
fessor te Marburg, maar legde in 1850 deze heeft hj zonder naam ofonderden pseudobetrekking neder, om in de lrvingiaansche niem Pauln Foreedfïer, Buikslooter, in het
gemeente werkzaam te wezen.Na dien tjd licht gegeven.W j vermeldenvanhem :eenige
woonde hj ambteloosteMiinchen,Augsburg aesthetische opstellen in de pKunstkronyk'',
en Basel.Hj schreef:rversuch zurHerstel- - mover de spelliny der Bastaartwoorden
lung des historischen Standpunktes fiir die (1843)' - pDriegedl
chten (1844)''j- ,,
ViKritik der neutestamentlichem Sehriften ooltjensen grovergebloemte(1844)'',- oDe
(1845)'' - ovorlesungen iiber Protestantis- klokvanDelft,eenromantisehverhaal(1846)'',
mus und Katholicismus(1846,2dln;2dedruk, XLegenden en fantaziën (1847):'9- rDe Ne1648)'3 XUeberChristliches Familienleben derlandsche spelling in haar beginsel, haar
(7de druk,1877)'',- pDie Kireheim rkpos- wezen en eischen beschouwd (1847)''- pPat
olischen Zeitalter (1852;2de druk,1857)'', 1et en harp,romantiesch dichtwerk in vaeringersAufasst
lngdesUrchristenthums zen en proza (1849)''
pDöll
,- rKarolingischever(186Q)',- pDie Strafgezetzein Bayern zum halen (18514 nieuwe bewerking, 1873)'',Sehutz derSittlichkeit(1868)''j- eenebio- XGedichten uitdeverschillendetjdperkender
graphie van zjn vader, - oGriechenlands Noord- en Zuid-Nederlandsche literatuur,
land
V01ksSchicksale v0m Anfanç des Befreiungskriegs 1150--1655 (1850-Ne
-1d8e5r2,
2sc
dhe
lnl''
.1 - r
Katholieken
bis auf die segenwërtlçe Krisis(1863)'',- almanak V00r
XDie Gleichnlsse Christl (2de druk, 1875)'', (1852 enz-) ,
rGeertruide Van Oosten
- pueberden Chr
istlichen Staat(1875)'',- (1853)'' v rHgt voorgeborchte en andere
rChristian Heinrich Zellers Leben (1876,Q gedichten (1853).', - r,Een lees- en zangd1n)'',- en ,Die Anf:ngederheiligen Ge- boeklen vcar de jeugd (1853)'',- srMagdaschichte (1877)''.
lena van Vaernewjck,een wal'
egeschiedenis
Karl Tâyvdc:,een verdiensteljk heelkun- (1854)'', - rluFrouw Leclerc.Ietsuitden
dige en een broedervan den voorgaande.Hj Jongsten soudetjd''(1854)'',- rDelalitté&verd geboren te Miinchen den zosten April rature neerlandaise à ses diFérentes époques
1822, studeerde aldaarj voorts te Berlpn# (1854)''
, - pDe Dietsche W arande. TjdW eenen en Parjs in deqeneeskunde,werd schriftvoor Nederlandsche oudheden en nieuprofessor in de pathologlsche anatomie te werekunsten letteren (1855 enz.
)''
,- rP0rMqnchen en hield zich vooralbezig metmi- tretten van Joostvan denVondel.Eenelaatste
troscopischenasporingen.Gedurendedentwee- aievering t0thet werk van Mr.Jacobus van

den Sleeswjk-Holsteinschen O0r10g was hj
onder Stromener als vrpwilligerin dehospitalen werkzaam. In 1854 had hj bj eene
chol
'era-epidemie te Miinchen gelegenheid,een
onderzoek in testellen naarde besmetteltjk-
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11887860))/,';- pDeLilithvan Marcellns
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eindeljk onderscheidene
derlandsche en Fransche tjdschriften.
Lambertus J0llld.
vAlberdingk TW- ,een
heid van deze ziekte,vertrok in datJaar als broeder van den voorgaande en geboren den
hoogleeraarnaarErlangenenin 1867naarLeip- 3osten September 1823. Hj was medewerke
zig.In 1870nam hj alsconsultérend pGene- aan den sspectator (1843- 1850)/'
,inzonderralartz'' bj het 12de armeekorps deel aan b
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den oorlog tegen Frankrjk,en hj behoort undel: soude en nieuwe Kerst
ne
,y
t0t de voornaamste heelkundigen van onzen schreef eenige brochures over muziek en
tjd.Volgenseen plan,doorhem en Wknder- leverde eene vertalingvan pLereveildupeuple
Iïc/
z ontworpen,wordthet uitstekende stads- per Platon-polichinelle (1852).'' Hj overleed
ziekenhuisteLeipzig gebouwd.Hj heeftzich te Amsterdam den lsten December 1854.
vooraltoegelegd op hetgenezen van wonden,
Petrns Tcll'x.
v M avia Hlùdril.çàTl
tl
jm,een
en de uitkomsten van zj'
n onderzqek werden broeder van de voorgaanden.Hj werd gein het pHandbuch der Chirurgie'' van .
Bill- boren te Amsterdam den zlsten October1827,
rof: en Pitha openbaar gemaakt.Hj isde studeerde aldaar, promoveerde te Utrecht in
eerste, die bj verbanden salicylzuur aan- de letteren,w as van 1864- 1870 leeraar aan
wendde, en hj heefteen voortreFeljk werlt het gymnasium en de hoogere burgerschool
geleveld over epitheliumkanker.
te Maastricht en zag zich vervolgens beThMm .Ondeydezen naam vermeldenwj: noemdt0thoogleeraarteLeuven.Hjschreef:
JoannenFrgac'
ucx:Alberdingk 7'A'
i
/N,koop- KGeschiedenis der Kerk in de Nederlanden,
man en fabrikant te Amsterdam en aldaar twee deelen,nameljk:r,'
W illebrordus,apos22sten odo
tel der Nederlanden (1861)'',en pKarel de
g
e
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r
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8
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medewerker aan het spectatorlale ttjdschrift G1*oote en zjne eeuw (1867)''
) - voorts:
van Anton CrJ-N .
',,DeArkeNoach'
s(1827Scbets der alyemeene geschiedenis, voor
1834)''en leverde daarin muziekbeoordeelin- scholen systematlsch opgesteld(1870)'',- pLa
/,- lrEen blik op dealgen en mengelwerk.Hj overleed den 15den dvilisation (1875)'
April 1858.
oude Vlaamschelettervruchten (1875)7',- en
Josph%nzlsdrfl.
vAlberdeedingk TAï/-,een XDe vrooljke historie van Marnix van St.
verdiensteljk letterkundige en een zoonvan Aldegnnle,eenezedenschets,opgedragenaan
-

vlugschriften, verslagen en artikelen in Ne-
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alle zjnebewonderaars(18:6)'',alsmede 0pstellen in onderscheidene binnen- en buitenlandsche tjdschriften.
Thijssen (Henricus Franciscus),een ver-
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dichter, beken; onder den pseudoniem Em.
&. Hermidad en geboren te Aarhus den

28sten Februarj 1815, studeerde te Kopenhagen in de theologie en werd in 1845leeraar

diensteljk Nederlandsch geneeskundige, ge- aanhetgymnasi
um inzjnegeboorteplaats,in
boren te Amsterdam in 1787,was aanvanke- 1855 godBdienstleeraar ln het noordeljk gede
el
t
e
Van
1jknietvoordestldiebestemd,maarverkreeg
Sleeswjk en in 1862,na groote
verlof,zich te Leiden Op degeneeskunde t0e reizen ill het zuiden te Tömmerop op Seete leggen en promoveerde aldaar in 1810 op land.Van zjne talrkkegeschriften,diezich
eene dissertatie: pDe pulsus doctrina''. Hp t
l0oreen schitterenden stjlen eenerjkevervestigdezichvervolgenste Amsterdam jmaakte beelding, maar tevens door wjdloopigheid
zich verdiensteljk in hetbinnen-en buiten- onderscheiden,vermelden wj: rvandring i
gasthuis,kwam er in 1828 aan hethoofd der Syden (1843)'',- pHarfenen(1846)''- p'rabt
clinische school en werd tevens geplaatstaan og funden (1849, 2 d1n)',- pEpisoderfra
het athenaeum.Ov
ermatige w erkzaam heden et Reiseliv (1850)'',- ylbmerike Mosaiker
#@
ondermjnden ZPn ligchaam? en hj overleed (1852)''.- oserenerneg ö (1853)9'
,- oNea4en 13den Januarj 1830.Hj was1id vanhet politaniskeAquareller(1853,Qd1n)''
,- pHJemKoninkljk Nederlandsch Instituuten leverde me og paa Vxdring (1854)'',- hetgedicht
nnderscheidene belangrjke opstellen in de rBruden (1851)'',- hetepos:Das Herzder
werken van dit ligchaam , alsmede in het '
W iistr (1850)''1- en pDigte(1861)/'.

Thöl (Johann Heinrich), een uitstekend
Magazjn voor wetenschappen,kunsten en
letteren (0.a.eene lofredeop T%lp)''.Voorts schrjver op hetgebied van handels-en wisBchreefhj: rGeschiedkundige beschouwingen selregt.Hj wasgeboren den 6den Junj 1807

- k,werd in 1830 pxivaatdocenten in
der ziekten in de Nederlanden, in verband te Tuubec
metdegesteldheid deslandsen de leefwjze 1837 hoogleeraar in de regten te Göttingen
4erinwoners(1824)''1- rverhandeling over en in 1842 te Rostoek,doch keerde in 1849
de herfBtkoortBen inAmsterdam ,bjzonderdie terug naar eerstgenoemdeunherBiteitenheeft
van hetJaar 1826 (1827)'
/,- enslnwjdings- zich vooralbekend gemaaktdoor ,DaB Hanrede over de geuchiedenis en destrekkingder delsrecht(1841-1848,Q dln;lstedl5dedrukj

clinischegepeeskunde (1827)''.

Thionvllle, thans Diedenkofen, eene ar-

1875-1876, 2de dl 3de 4ruk, 1873)'', -

XVolksrecht,Juristenrecht(1846)''
,- pEir-

rondissementshoofdstad en vesting in het leitung in das deutschePrivatrecht(1851) ,
11Ausgew:hlte Entscheidungsgriinde deB
distrid Lotharingen van hetDuitscheRjksland Elzas-Lotharingen, op den linker oever Oberappellationsgerirhts dervier freiënStëdte
van de Moezel,28 Ned.mj1beneden Metz, Deutschlands(1857)H,- pzurGeBchichtedes
bezit 3 poorten,eene R. Katholieke en eene Entwurfs eines allgepeinen deutschen Han-

Protestantsche kerk en met het garnizoen delsgesetzbuchs(1861)M,- enpprotnkolleder
LeipzigerWechselkonferenz(1866)''.
bezig met het verbouwen van wjn,ooften
Tholen, een eiland der Nederljndsche
groenten. Deze stad is een gewigtig vereeni- provincie Zeeland, vormt met St.FillpBlan;
h
e
derde kanton van het arrondissement
gingspunt van spoorweqen (naar Metz,Lu- Zietrikz
ee;dit teltop 16070 Ned.bunderruim
xemburgjSédan en Trler);harevestingwerken zt
jn n0g van den ouden Btempel, met 14000 inwûners.Het fraaje en vruchtbare
een brugçehoofd op denregteroeverderri- Tholen w ordtin hetnoorden doorhetK eeten
en het Mastgatvan D uiveland,doorverschei-

ruim 7000 inwoners.Men houdterzlchvooral

vier.Zj lseeneotldestad,van welkereeds

melding wordtgem aakt in de dagen der M e- dene kreken (Krabbe- en Mosselkreek) van
rovingen,en Kar6lde G'rpofdhield er in 805 St.Filipsland,door de Eendragtvan Noordeene Rjksvergadering.In 870 kwam zj door Brabant en door de Ooster-schelde van Zuidhet verdrag van Mersen aan Duitschland en en Noord-Beveland gescheiden. Landbouw en

in de 13deeeuw werd zj doordengraafvan visscherj zjn erdebelangrjkstebronnenvan
Luxemburg versterkt.In 1643 werd zj door bestaan. De voornaamste gemeente is er de

Condl ingenomen, kwam in 1683 in het be- stad Tholen met 2500 inwoners,de zetelvan

zit van Frankrjk en werd door Vanban op- het kantongeregt, - voorts heeft m en er
nieuw van vestingwerken voorzien.In 1792, onderscheidene dorpen, zooals: Oud-V0sse1814 en 1815 werd zj doorde Verbondene meer,St.Annaland,Stavenisse,Scherpenisse

Moqendheden te vergeefs belegerd. ln den en Poortvliet.
Dultsch-Franschen O0r10g van 1870 ha4 zj
Tholen (Jacobus Pierson), een Nederaanvankeljk eene zwakke bezetting en was landsch geleerde,tevenBalgemeen geacht om
vöör develdBlagen bjMetzinAugustusbjna ztjn edel karakter. werd geboren te Leeuoverrûmpeld.Na de capitulatie van Metzwerd

warden den Qosten September1764,Btudeerde

zj den 25sten Novemberbj verdrag doorde te Franeker in de wis- en natuurkunde en

Duitschers onder generaal ron ff'
t
m dkd inge- vervolgens in deregten,promoveerdeineerstnomen; daarbj kwamen 120 nëcieren en genoemd vak en zag zich in 1788 benoem;
4000 man in krjgsgevangenschap,terwjlon- t0t ledor in de wiB- en veBtingbouwkunde te

aneker. Nadat hj eershalve t0tdoctor in
g
eveer 200 Btukken qeschuten veeloorlogs- Fr
materieelin handen vlelen der veroveraars.
de wis- en natuurkunde bevorderd was,zag
Thisbé. zie Pyrantus en TM/J.
hj zich in 1797aldaarbenoemdt0tgewoon
Thisted (Yaldemar Adolf)?qen Deensch hoogleeraar in de wis-,vestingbouw-enmqr4-
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rjkskunde,sprak daarbj:poverëeninvloed
van de beoefening der wjsbegeerte op de
menscheljke maatschappj en verstandeljke
vermogens''
,en hield in 1808,bj hetnederleggen van het reetoraat, eene oratie: pDe
vero philosophiae studio'
'. Hj was 1id van
den stedeljken raad van Franeker,van de
commissie t0tregeling dermatenengewirten
te Leeuwarden, alsmede van de Provinclale
Staten van Friesland,en overleed den 20sten
September 1824.
Tholuck (Friedrich AugustGotttreu),een

heteiland teisterden.Onder de inwonersvindt
men 3000 Europeanen;de overigen zjn Ne-

gers en Mulatten, doch de slavernj is er

reeds lang afgeschaft. De evenzoo genoem de
hoofdsid, met 13000 inwoners,ligtaan het

zuideljk uiteinde van het eiland aan eene
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huizen verrjzen er terrasgewjs aan de helling van drie bergen,en t0tde openbare gebouwen behooren er 3Protestantsche kerkenj

eene R.Katholieke kerk en eenesïnagoge.
verdiensteljk Protestantsch godgeleerde,ge- De taal van het dageljksch leven lser de
boren den 3osten Maart 1799 te Breslau,stu- Engelsche, maar in zaken en in de briefwis-

deerde aldaar en te Berljn eerstin de O0s- seling bezigt men de Sgaansche.De handel
tezsche talen en vervolgens in de godgeleerd- is er vooral in het bezlt van Duitsehe hanheid, bewoog zich in de piëtistischeriçting delshuizen, en dit eiland is voorts gewigtig
en schreef: pDie wahre W eihe des Zwelqers als steenkolenstation voor stoombooten, die
(1823)/'
, waarvan de 9de uitgave verscheen uit Europa naar W est-lndië en M idden-Ameonder den titel: aDie Lehre v0n der Siinde rika stevenen. - Deze eilanden w erden in
unddem Versöhner(1870)''.In1824werdhj 1493 door Columbl,s ontdekten door de Span-

buitengewoonhoogleeraarteBerljn,volbragt Jaarden,Nederlanders,Enqelschen,Franschen
eenewetenschappeljke reisnaarEngeland en en Denen allengs in bezlt genomen. Sedert

de Nederlanden,zag zich benpemd t0t hoog- 1625 trokken Engelschen en Nederlanders
leeraar in de theologie te Halle, was er derwaarts, inzonderheid naar het vruchtbare
tevens als kanselredenaar en :roberkonsisto- St. Croix, waar in 1650 de Franschen zich
rialrath''metjverwerkzaam ,hatleen groo- vestigden, doch zonder er grooten voorspoed
ten invloed op destudérende Jongelingschap, te ondervinden. De toestand werd beter in
en nverleed den lodenJulj 1877.Knrtentjd, 1671,toen de Deensche W est-lndische Maat-

nameljk van 1828-1829,washj predikant
bg het Pruissisch gezantschap teRome.Behalve reeds vermeld geschrift en commentaren op onderscheidene boeken des Bjbels
scbreefhj: pDie Glaubwiirdigheit derevangelischen Geschichte (1837;2dedrukj1838)'',
- pDas Alte Testament im Neuen (1836;
6;edruk,1868)'',- rDer Geist derluthe-

schappj de plantages met slaven begon te
bewerken,maar vooraltoen in 1685 njvere
kooplieden uit Brandenburg naar St.Thomas
vextrokken.In 1732 stichtten zendelingen der
Moravische Broeders onderscheidene dorpen
op St.Croix,en in 1755 werden die eilanden

doordeHandelmaatschappjovergedragen aan

de Deensche Kroon,welke de haven van St.
rischen Theologen W ittenbergs im 17 Jahr- Thomas vrj verklaarde. In 1801 en 1807
hundert (185Q)'',- rDasakademisehe Lebçp kw am en deze eilanden in het bezit van Endes 17 Jahrhunderts (1853- 1854, 2 dlnl'', geland, maar w erden eerst in 1802,daarna
Lebenszeugen der lutherische Kirche v0r in 1815 aan D enemarken teruggegeven onder
und wâhrend der Zeit der Dreisziglëhrigen afstand van het eiland Helgoland. In 1867
Kriegs(1861)'',- nGeschichte desRationa- werden door Denemarken Onderhandelingen
lismus (1865)'', - en rstunden christlieher met de Vereenigde Staten aangeknoopt over
Andacht (1840; 8ste uitgave, 1870)''. Eene een verkoop van die bezittingen. - Een

uitgavezjnerqezamenljke werken verscheen ander Saint T10-J.:,eigenljk Sao-TI/-J,is
in 1863- 1867 ln 11 deelen.

één der vier aan Portugal toebehoorende

Thom as (St.), een der W est-lndische Guinea-eilanden op de westkust van Afrika,

Virginische eilanden, t0t de Kleine Antillen

niet ver ten noorden van den Evenaar.Het

behoorend en staande onderDeensch gezag, heeft met hetkleine Prinsen-eiland eene 0pbevindt zich ten oosten van Portorlco en pervlakte van 21,36 D geogr.mjl en telt
telt op 1 D geogr.mjl omstreek 15000 in- omstreeks 13000 inw oners, nagenoeg allen
woners. Het ls administratief vereenigd met Negers.Deze vulcanische,boschrjke, ongede eilanden Sainte Croix en Saint John,die zondeeilandenleverenveelko@ encacao.De
t
ezamen 4% D geogr.mjlgrootzjnen23000 hoofdstad is Sao-Antonio, de zetel van den
inwonerstellen.St.Thomasisoverhetgeheel gouverneur,met4000 zielen.
heuvelachtig en de bodem verhefter zich t0t
Thomas.Onderdezennaam vermeldenwj:
eene hongte van 500 Ned. el; het bestaat
Tltomas, één der twaalfdisdpelen van Jegrootendeels uit naakte rotsen, daar de tro- zld,vermoedeljk geboortig uit Galilaea en
pische regenvlagen er de vruchtbare aarde
wegspoelen, zoodat de landbouw er weinig
beteekent. Hetklimaatis er niet ongezonder
dan op de ovel'ige W est-lndische eilanden,
en de gele koortsis er sedert1857 nietverschenen. Aardbevingen hebben er meerm alen
groote verwoestingen aangerigt,0.a.in 1867,

in het vierde Evangelie volgens de Grieksche
vertaling van den Araméschen naam 00k DL-

#ypl1.
: (Tweeling) geheeten en alseen toonbeeld van ongeloovigheid voorgesteld,zoodat
men in hetdageljksch levenvan eenongelootl
kes Thomas spreekt, verkondigde volgens
de overlevering het Christendom in Parthië

(
bch veel gevaarljker zjn erde geweldige en w erd te Edessa begraven.Eene legende

orkanen, dle sedert 1713 tnt achtmaal t0e uit de 4de eeuw laathem naarIndiëtrekken,
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waadoe voorzeker de apocryphe: )
1Acta Thomae''methunne manichôsehekleur aanleiding
hebben gegeven.Om die reden beschouwende
sedert 600 te Malabar gevestigde Syrische
Christenen (Thûmaschristenen) hem a1
s den
stichter van hun kerkgenootschap. Voorts
heeft men o0k nog een apocryph:pEvangelium secundum rrhomam''.In deR.Katholieke
Kerk is de Qlste December, in de Grieksch
Katholieke Kerk de 6de odoberbenevensde

zondag na Paschen aan Tltomasgewjd.

Tkomas zgilld of Thomas mczl Ajwino,

een beroemd geleerde der seholastieken ln de

middeneeuwen.Hi
j werd geboren in 1224 op

het kasteel Roccasicca in het land van Na-

pels uit een adelljk geslaeht,ontviny ztjne
opleiding in het klooster Monte Caslno en

trad tegen den wilzjneroudersin de Orde
derDominicanen.Zjne broedershaalden hem
met geweld naar huis,doch na verloop van
twee Jaar nam hj de vlugt, studeerde te
Keulen en te Parjsen trad hierin 1248als
leeraar in de scholastieke wjsbegeerte met
z0o grooten bjval op,dat hj den bjnaam
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vlekte ontvangenis van A Je$J.In 4it opzigt

isdeKerk in denJongsten tjdvanhetgezag
van den heiligen Tltomas afgeweken.
Tltomas l Kempis,zie ûnder Kempis.

Thom as (George),een Amerikaansch ge-

neraal,gebnrenin1816inSouthampton-county

(Virginia),ontving zjne opleiding te W est-

point, werd in 1840 luitenant der artilleriej
diende in Florida en Texas en nam deel aan

den Mexicaanschen oorlog.Bj hetuitbarsten
van den burgerkrjg (1861) wa8 hj kolonel
der kavallerie in dearmee derUnie,erlangde
hetopperbeveloverderuiterjinhetwesten,
behaalde den 19den Maart 1862 de overwinning bj Mill Spring,onderscheidde zich in
den slagbj Chickamanga(19en20September
1863) door standvastigheid en beradenheid,

voerde in 1864 bevel over een korps onder

MermanbjdentogtnaarAtlanta,vervnlgens
December 1864 bj Nashville,verkreeg na
in Tenessee, zegepraalde den 15éen en 16den
den oorlog een m ilitair kommandement in
het zuiden, vervolgens te San Francisco,en
overleed aldaar den 28sten Mn rt1878.Men

verwierf van rdoctor universalis''en pdodor roemt zjne bescheidenheid en belangloûsheid
angelicus''. Paus Urbanws JF riep hem in alsmensch en zjne dapperheid en volharding
1261 terug naar Italië, waarna Tltomas 0n- als soldaat.

Thom asehristenen ,zie Nestorianen.
Thom asius. Onder dezen naam vermellig klooster te Napels,en overleed den 6den den wp
'
-:
Maart 1274 in het klooster Fossanuova te
Cltristian TAp@ll,
sil.
: een Duitseh regtBgeTerracina gedurende zjne reis naar het eon- leerde,geboren den lsten Januarj 1655 te

derwjs gaf te Bologna,Pisa en Rome.In
1212 begafhj zich wedernaarzjn voorma-

dlie te Lyon.Hj werdden 15denJulj 1323
gecanoniseerd, en men beschouwde hem als
meer dan iemand doorgedrongen in de wjsbegeerte van Aeiutôteles.A1seenjverigvoorBtander van het realismus had hj grooten
invloed 0P de seholastieke twisten van zjn
tjd. Zjne voornaamste geschriften zjn:Een
eommeutaar op de vier boeken metspreuken
van Petrns Zollàrtflt
:, - voorts: rsumma

theologiae (uitgegeven dûorNieolai,6dedruk,

1869)'/ eeneproevevan een afgerond godge.
leerd stelsel,- rsumma qdeicatholicae con-

1ra gentiles''
, - rouaestiones disputatae et

quodlibetales'', - en rOpuscula theologica''.
Van hem is inzonderheid de leer van den
schatvan overtollige goedew erken,waarover
de Kerk beschikken kan, benevens die van
de transsubstantiatie en van de onfeilbaarheid
van den Paus1zoodathetgeene bevreemding
kan w ekken,dathettegenwoordig Hoofd der

R. Katholieke Kerk het bestudéren van zjne
geschriften aan de geloovigen aanbeveelt en

Leipzig.Hj studeerdealdaarinderegtenenip
de wjsbegeerte, trad daarna op als acad&
misch leeraar en was de eerste,die voûrlezingen hield in de Duitschetaal.Zjne vrjmoedigheid bezorgde hem vooral onder de
godgeleerden vele vjanden?en reedswaste
Dresden een bevel van lnhechtenisneming
tegen hem uitgevaardigd,toen hj in 1690
over Berljn de wjk nam naarHalle,waar
hj zjnelessen opendeaan deridder-académie.
In 1694 werd hj benoemd tot hoogleeraar
in de regten aan de gedeelteljk door zjne
medewerking gestichteuniversiteitteHalle,voortstotgeheimraad en redor.Hj overleed
aldaar den 23sten September 1728.Hj heeft
de invoering bevorderd van eene betere methode bj debehandeling derwetenschappen,
vooral bj die der wjsbegeerte, dooropruiming dergebruikeljketerminologie.Ookheeft
hj de heksenprocessen en de pjnbank met
kracht bestreden. Hj schreef:pverni
inftigen
und ehristlichen, aber nicht scheinheiligen

van meening is,datdehedendaagschewjs- Gedanken und Erinnerungen iiber allerhand
begeerte zich in de rigting van die van Tlto- gemischtephilosophische undJuriBtischeHënM J# Aquinasbewegen moet.Zjnegeschri
ften, de1(1723- 1725,3dln;aanhangsel,1826)'',ill 1852- 1872 te Parma in 25 deelen uitge- en pHistoriederW eisheitundThnrheit(1693,
geven! bezaten geruisaen tjd eene soortvan 3 d1u)'',alsmede onderscheidene werken over
kanonlek gezag,waarop inzonderheid de Dominicanen zich beriepen.lntusschen tradl'
eeds
ixl 1300 Dnns Scpf'
l
f:, een 1id van de Orde
4er Franciscanen, tegen hem op en stichtte
de philosopbisch-theologisehe schoolder Sc0tisten, welke aan de universiteiten steeds in
verzet kwam tegen die der Thomisten.Deze
lnltsten handhaafden de gestrenge leer der
genaie van Au.q-tinun en bestreden de nnbe-

natuurreqten zedeleer.
Gottfr%ed TA:-I.
SC.: een Luthersch godgyleerde, geboren in 1802 te Egenhausen m
Franken. Hj studeerde te Erlangen,Halle
en Berljn in de theologie en werd in 1829
predikant te Nirnberg en godsdienst-onderwjzer aan het gymnasium aldaar.In 1842
werd hj hûogleeraarin dedogmatiek en universiteitsprediker te Erlangenj en overlee;
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aldur 4en Q4sten Januarj 1875.Hj schreef
o. a.*: sorigenes (1837)'
/1 - pBeitrgge zur
kirchlichen Christologie(1845)'',- ,,DaBBekenntnis der lutherischen Kirche in der K0nBequenz sei
nesPrincips (1848)'' - schriBti
Person und sFerk (1853--1861; 2de druk,
1856- 1864,3 d1n)''1- pDas Bekenntnis der
lutherischen Kirche V0n der Versöhnung
(1857)'', pDa: Wiedererwacheù desevangelischen Lebçn: in der lutherische Kirche

Bayerns(1867)'',- enpDiechristlicheD0gmeTh
ngeschichte(1874-1876,!dln)'.
e0n

omassen a Thuesslnk (EvertJan)
verdiensteljk Nederlandsch geneeskun-

dige, geboren te Zwolle den 6den Augustus
1762, studeerde en prozaoveerde aan de Ge1dersche hoogeschool in de wjsbegeerte na
het verdedigen van een rTentamen philosophicum de analogia cognoscendi praesidio

hj aan de beoefenaarsderouiheidkundeeene
onachatbare dienst bewezen heeft.Hj nverleed den Qlsten Mei 1865.
Thom son. Onder dezen naam vermelden

wtl:

James T& >.
:0p, een beroemd didadisch
dichter in Engelandt geboren den llden Sep-

tember 1700 teEdnam in Schotland.Hjstudeerde te Edinburgh eerst in de theologie,
maar wjdde zich weldra uitsluitend aan de
dichtkunst en maakte zich te Londen bekend
d
oor derjmloozegedichten:pWinter(1726)'',
1728)'',- pspring (1729)'',psummer(
en pAutumn (1730)'/,welke lateronderden
naam van pseasons'' werden vereenigd. In

deze gedichten geefthj eene merkwaardige
beschrjving van de natuurverschjnselen,
welkede verschillendeJaargetjden opleveren.
Keurig zjn bjv. zjne opmerkingen omtrent
(1782),''wees eenebenoeming t0t buitenge- de vogels.Hj weet voorts deklip dereenwoon hoogleeraar h dewjsbegeertevan de toonigheid te vermjden door hier en daar
hand en begaf zich naar Leiden,waar hj den mensch voor te stellen in zjnebetrekzich op de geneegkunie toelegde en den doc- king t0t de krachten der natuur.Haydn heeft
toralen graa; verwierf op eene disserttie: daarnaar Z:
p*ne bekende compositie geleverd.
XDenpiiinsyphilitideusu,observatisprobato''. In 1731 vergezelde Tkomson een zoon van

Daarna beznchthj de groote hospitalen te denlord-kanseliersirCltarleseTalbotop zjne
Parjs, Londen en Edinburgh en vestigde reizen naarhetvastelandengafbjzjnterugzich alsgeneesheer eerst teZwolle en daarna keer het godicht: yLiberty'' in het licht.
te 'BGravenhare.Hj verwierfeen beroemden Nadat hj t0t aan ;en dood van Talboteen
naam , werd 114 van verschillende geleerde behoorljk inkomen genoten had, verkreeg
genootschappen en aanvaardde den 26den No- hj van den prins %an <cIIï.
: een Jaargeld
vember 1794 een hoogleeraarsambt te Gr0- van 100 pond sterling en de betrekking van
ningen met eene roratio de nqnnullis,prae- gouverneur der Antillen. Hj overleed den
sertim medicinae practicae locis alterius ela- z7sten Augustus 1748.N0g fraajerdan zjne
borandis etperfciendis''.Hj verwierfgroote pseasoys''iszjn gedicht:m'
I'he Castle nfinverdiensten d00rzjnewu rnemingen van die dûlence'', van allegorischen inhoud en in de
ziekten, welke ligt epidemisch worden,z00- maaten den stjlvan Dpeneer.Vcortsleverde
a1s roodvonk, mazelen, gele koorts,kinder- hj de vonrtreleljkste vaderlandlievende gepokken en tusschenpoozende koortsen. Hj diehten:vLiberty''en pBritannia''
. Aan zjne
ontving dan o0k den steun der reger
'ing t0t vjf treurBpelen wordt geen grqpte 1of.toegestichting van een académisch ziekenhuis, kend. Een klein stuk,rAlfred''genoem d en

waaraan hj a1s professor mrdicinae clinicae
verbonden werd. Meer dan e
'éne redevoering
hield hj bj deoverdragtvan hetrectoraaL
wer; emeritus in 1831 en overleed den 3deû
Junj 1832.
Thom sen (Christian Jiirgensen),eenVerdiensteljk Deensch oudheidkundige,gebcen
4en Qgsten December 1788 te Kopenhagen,
wjdde zich aan hetvaderljk handelsbedrjf,
maarhield zich tevensjverig bezigmetpen-

door hem met zjn schoplvriend Mallet geschreven,mag nietonvermeld bljven,omdat

tjdperk, bronstjdperk en jzertjdperk.In
1832 wer; hj inspedeuren in 1842diredeur
van de verzameling van muntenen medailles,
in 1839 inspedeur van de Koninkljke verzameling van schilderjen en in 1847 van het
op zjn aandringen opgerigt ethnographisch
muséum.In 1861eindeljk werd hj directeur
van die verzameling,waarvan hj eigenljk

wj:nsystem ofchemistry (7dedruk,1831,
4 dln)'',- ,,Elements ofchemistry (1810)'',
- pAtt
empt to etablish the frst principles
of chemistry by experiments (1825,2 d1n)'',
cbodies(1838,2d1n)'',
pchemistry oforgani
pHi
s
t
o
r
y
o
f
c
he
mi
s
t
r
y
(1830- 1831,2d1n)'',
en moutlines of mineralogy and geology
(1836)''.Sedert 1813 rediqeerde hj de rAn-

daarin voor het eersthetberoemdeEngelsche
volkslied:pRule Britannia''voorkomt.
Thoman 7'Fz0>:04, een verdiensteljk scheikundige, geboren den lzden April 1773 te
CrieF inSchotland.HjstudeerdeteGlasgow en
r depEncyclopaedia
Edinburqh qn leverdevoo
Brittanmca'' degeljke artikelen van natuurkundigen inhoud. In 1801- 1811 hield hj te
ningkunde,oudheden en kunstgeschiedenisen Edinburgh vnorlezingen over chemie,woonde
bragtdaarebbnven eeneverzameling vanmun- vervolgens tr Londen,was van 1817-1841
ten en oudheden bijé*n.In 1816 werd hj hoogleeraar m de scheikunde te Glasgow ,
secretaris van de commissie t0t bewaring der en overlee; den Qden Julj 1852 te Kilmun
tudheden en belastte zich daarna methetbe- in Argyleshire.Hj ontdekte onderschei
dene
Btuur van het paB gestichte oud-Noorsche verbindlngen, vond een saccharnmeter uit en
vo
e
r
de
i
n
1
7
9
8
he
t
g
e
b
r
ui
k
i
n
va
n
t
e
e
kens
muaéum.In diebetrekking washj deeerste,
die het verschilaanwees tusschen het steen- in de chemie.Van zjne werken vermelden

de Bchepper en rangschikker is en waardoor nals of philosophy''j die m 1822 vereenig;
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werden met het Philosophical Magazine''. nemen,pmdat hj a1sburgemeesternietvp1Ckarlen Wyville Thomson, een verdienste- komen onafhankeljk was.Hj bepaalde zich
ljk natuurkundige,geboren den 5den Maart derhalve bj zjne burgemeestersbetrekking
1830 te Bnnsyde in Linlithgowshire.Hj stu- en verwierfde algemeene achting, zoodat de
deerde te Edinburgh in de natuurkunde en Koning hem aan het hpofd van Binnenlandbegon ill 1850 voorlezingen te houden over sche Zaken l'iep,zoodra de eerste sporen van

de kruidkunde.Tevens hield hj zich tjverig
bezig methetonderzoek der lajeredx
'ersoort
en,begaaldeljk met hare ontwikkelingsgeschiedenls. In 1853 werd hj hoogleeraarin
denatuurljkehistorie te Cork,aanvaarddein
het volgende Jaareene dergeljkebetrekking
te Belfast, en gaf hier onderwjs in demineralogie en geologie? terwjl hj tevens de
Btichting van hetmuse
'um vanQueenscollege
bestuurde. In dien tjd maakte hj een aanvang met zjne nasporingen omtrent de fos-

onrust zich bj de bevolking openbaarden.
Daar hj echterin 1848 400rzjnegematigGheid tusschen debeide partjen stpnd,welke
toen op den voorgrond traden,werd hj door
beide veroordeeld.Doordrongen van het besef,dat de volksmenigte dooranderen verleid

was,nam hj geenedoortastendemaatregelen,

maar zocht door zachtheid degemoederen t0t
kalmte te brengen. Bjna was hj zelf het
slagtofer ge:iorden van dit edel streven,
daarhj in Alaart1848 bj hetoproerteMiinsiele en nog levende leliesterren,en de ont- chen door een steenw orp gekw etst werd.
dekking van een zeer ouden vorm dezer die- llietternin volhardde hj op den ingeslagen
ren in de diepten van denAtlantischenOceaan weg,en gedurendedeachtmaandenvan zgn
bragten hem t0t de overtuiging, dat aldaar bewind werd zjnvaderlandminderdannabugroote ychatten waren te verzamelen voor rigerjken geschokt.In Novembervanlaatstden onderzoeker der nattlur. Dit gafaanlei- genoemdJaar legde hj deportefeuilleneder,
ding1dat Carpenterde regéri
nq opwekte t0t en overlrrd den 14den Maart1853.
hetuitrusten van w etenschappelpke maritieme
Thonyn (ThynnusC.F.)igdenaam v:n
expeditiën,welke voor de dierkunde en voor een beenlg visschengeslacstuit da familieder
de physische geographie belangrjke uitkom- Makreelen (Scomberoïdes) gn uit de ondersten hebben opgeleverd.In 1870 werd Thom- afdeeling der Acanthopterigh (Stekelvinnigen).
#0p hoogleeraar in de natllurljkehistoriete Het omvat groote visschen met digt bj
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Edinburgh. Vanhiex nam hj deel aan de elkander geplaatste rugvinnen,6- 9 valsche
Cballenger-expeditie,w aarmede hj 31/2Jaar vinnen, een door groote schubben gevorm;
afwezig bleef.De vruchten van zjn onder- borstpantser en een wigvormig uitsteekselMn

zoek deelde hj mede in prhe deapths of beidezjden van den staart.DegewonefAol'
l
the sea (zdedruk,1873)''
j- en s'
I'hrvoyage (T.vulgaris C.F.,zie bjgaande afbeelding)
is 2- 2,5,volgens sommigen we1eens4 Ned.
oftheChallrnger,theAtlantic(1817)''.
Thon-Dlttmer (Gottlieb von),een ver- el lang en 150-300 Ned.pondzwMr.Hj is
diensteljk Bejergch staatsman$onderscheidde van boven donkerblaauw ,op hetborstpantser
zich vooralin de volksbewegingen van 1848. wi
tachtig blaauw ,aan de zjden en op den
Hj Tverd gebûren te Regensburg in 1802, buik graauw met wittc vlekken en strepen;
studeerde te svqrzburg en te Jena,werd in htjbewoont de Middellandsche Zee en oQk
1836 burgem eester van zt
jnedl
ye
boorteplaats den Atlantiseben Oceaan en de Zwarte Zee,
.0jj .j.u 1839 afgevaar
en zag Z1
gd naar den nadert t0t de kust om kuit te schieten en
Landdag,waarhj t0tdeyematigdeliberalen Bpoedt zieh vaak in trûepen van duizenden

behoordy.Bj zjneherkiezlngin 1845maakte in dezelfde rigting voort.Hj vertoont zich
de rege-ring bezwur, hem zitting te laten in Amil,en sehietkuitinhetwierinJunj,en

608

THONIJN- THORBECKE.

de Jongen hebben reeds in Octnber een gewigt van een Nederlandsch pond.Hj voedt
zich hoofdzakeljk met sproten sardjnen en
wordt zelfvervolgd door de haajen en d01fjnen.Dethonjnenvisscherj wasreedsin de
dagen der oudheid een bekend bedrjf,het-

omdatdaarin de W et is opgenomen. Refer7'
Aorg of Boek der < ef is de naam van de
met de uiterste naauwkeurigheid geschrevene
pergamentsrol, waaruit in de synagoge de

wetwordtvoorgeleren.

Thoracocentesls noemtmen het maken
welk thans n0g op groote schaalwordtuit- eenerkunstmatige opening naardeborstholte,
geoefend op de kusten van Italië.Men vindt ten einde hieruit luchtjNvater ofetter tever-

het vleesch van thonjnen zeersmakeljk,en wjderen.Zj geschiedtmeteen troiquartenis
het wordtin groote hoeveelheden ingezouten, steeds eene gevaarljke kunstbewerking.Bj
terwjl men olie verkrjgt uitdehuid en de hetgoed slagen verschaftzj den ljdersteedB
beenderen.De boniet (T. pelamysL.)wordt eene aanmerkeljkej schoon niet altjd eene
80 Ned.duim lang,is op den rug en aan de duurzame verligting. Van de verschillenie
zjden stMlblaauw,in hetgroen en roodspe- methoden is voorzeker die het meestaan te
lend en wordtvooralopgemerktin denAtlan- yrjzen, welke gepaard gaatmetde anti
septischen Oceaan.Hj volgt vaak metdetho- tlsche behandeling van Loter.
njnen geruimen tjd de schepen en vormt Thorbecke (Jan Rudolf),een uitsteken;
daarbj regelmatiggerangschiktetroepen.Deze Nederlandsch Btaatsman en regtsgeleerde, gevoedt zich voornameljk met vliegende vis- boren te Zwolle den 14den Januarj 1798,
schen;zjn vleesch isnieteetbaaren wordt studeerde eerst te Amsterdam en daarna te
zelfsvoorschadeljk gehouden.
Leiden en zag als student zjneantwoorden
Men vangt dezen visch met harpoenen of op uitgeschreven prjsvragen t0ttweemaalt0e
haken.In Napels ofop Sidlië draagt de toe- met goud bekroond.Nadathj in 1820in de
stel,t0t devangst van thonjnen dienende, letteren en in beideregten wasgepromoveerd,
den naam van tonnari.Hj bestaatuitsterke bezochthj onderscheidene Duitsche universinetten, die tusschen de rotsen en eilanden teiten,0.a. die te Göttingen en Berljn,en
door middel van ankers en gewigten op den hi
eld er zich bezig met de beoefeninç der
bodem der zee worden bevestigd.Die netten staats- en regtswetenschappen, der wjsbebevatten onderscheidene afdeelingen, en de geerteen geschiedenis.Nadathj zich teAmlaatste van deze wordt de moordkam er ge- sterdam gevestigd had als advocaat,schreef
noemd.Dethontjnenwordendoordevisschers, hj: pBedenkingen aangaande het regt van

in hunne vaartuigen gezeten,naar die netten den Staat,naar aanleidlng van Kinkers brieen voorts door de eerste afdeelingen heen ven overnatuurregt''en zag zich hetvolgende
naar de laatste gedreven en aldaar metsperen Jaar benoemd t0t hoogleeraar aan dehoogeen werpspiesen afgemaakt.Gewoonljkverwe- school teGent,waarhj werkzaam bleeft0t
ren de visschen zich dapperen hetgelukthun aan den Belgischen opshnd.Hierleverdehj:
weleens,de netten te verscheuren.
pBe
lynkingen over de hoogescholen en het
Thor (Donar, Thoenar)j de dondergod academisch onderwjs van de letterkundigq
4er Noordsche fabelleer,was de oudste zoon facul
teitaan deuniversiteitteGent(1828/''

van OdLn en Jörd (deAarde)enbjalleAsen en pover het bestuur van het onderwjs ln
hoog geacht.Hj wordt voorgesteld a1seen betrekking t0t eene aanstaande wetgeving
man van een Jeugdig en frisch voorkomen, (1829)'/.Na deomwenteling van1830vestigde
met een rogden baard en ongemeene spier- hj zich te Leiden en schreefde brochures:
kracht, en was vooralgevreesd wegens den rEen woord in het belang van Muropa bj
donderhamer (mjölner),dien hj slingerdezon- hetvoorstelde! scheidi
ng tusschen Belyiëen
der ooit het doel te missen, den kracht- Holland (1830)'' en pover de erkçntems der
gordel(megintard)en de jzeren handschoe- onafhankeljkheid vanBelgië(1830)''
,alsmçde:
nen.Hj voerde een gestadigen strjd tegen rover de verandering in het algemeen statenhet reuzengeslacht der Joten en Thursen, stelselsedertdeFranscheomwenteling(1831)M.
alsook tegen Jormungandur(dewereldslang). Inmiddelswashj opgenomen onderde LeidLaterdooddehjdezenbjdeGodenschemering, schehoogleeraren enopendezjnelessen over
maarbezweek zelfdoorzjnvergiftigenadem. staats-en regtsgeschiedenis.Voortsgafhj in
Zjnegemalin Mfhadeen zoonuiteenvroeger het licht: ponderzoek van de bïochure:De
huweljk,denuitstekendenboogschutterUller, maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het

en schonk hem eene dochter, Thrqd (kracht) staatsregt getoetst door Mr. G. Groen Van
genumd,terwjlhj bj deJotenvrouw Jarn- Prinsterer (1837)'' en pAntwoord aan den
dgrl twee zonen hadjMapn (Sterkte)en heer mr. G. Groen van Prinsterer (1837)''.
M
odi (Moed).Gewoonljk hleld hj zjn verbljfin Thrudheim (Land derkracht),maar
hj had 00keenpaleis,Thrudwangergeheeten,
in Asgard.Hj wordtvoorgesteld methorens

Inzonderheid trok hj dealgemeene aandacht
t0t zich door zjne pAanteekeningen op de
Grondwet(1839)'',zoodathj in 1840benoemd

de donderdag (Thorsdag) ontleent aan hem
zjn naam.
Thora, een Hebreeuwsch woord, beteekent bj de Israëlieten de W et van Mozen,
terwjl daardoor 0ok weldePentateuch (het
vjfkl bxken van Moz6n)wordt aangeduid,

scheen zjne pproeve van herzilning der
Grondwet volgenq de Aanteekenlngen (zde
druk 1841-1842)''
,alsmede:pBriefaan een

werd t0tlid der Dubbele Kamer,ter herzieop het hoofd en een hamer in de hand,en ning derGrondwetbjeengeroepen.Toen ver1id der Staten-Generaal over art. 60 en

128 der Grondwet (1840)'',- en rrBriefaan

een 1id der Staten van Gelderland over de
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mu t der Prpvindale Staten uit art.220 der bragt het niet t0t stand en droeg dien las
Grondwet (1843)/'.Inmiddels ging hj jverig nver aan Fpck, dien hj vervolgens in de
voort met zjne lessen, was in 1840-1841 Tweede Kamer ondersteunde. Na de ontbinrector magnifcuB en legde die betrekking ding van laatstgenoemd ministérie in het
neder met eene poratio de Simonis Slinge- begin van 1871 trad hj wederalsminister
landtiirempublicam emendandistudio(1841)''. van Binnenlandsche Zaken aan het hoofd van
Vooral van hetJaar 1844 dagteekent zjne het Kabinet en zocht de hervorming van het
werkzaamheid 0P het gebied der practische leger en de invoering van eene inkomstenbestaatkunde. De regéring had door de zooge- lasting te bewerken.Daar hj bj hetbeharnaamde vrjwillige leening van nanHalleene tigen van die aangelegenheden geen voldoen-

groote verbetering t0t stand gebragtop het den steun vond bj de Vertegenwoordiging,
gebied derfnanclën,maarde z00 gewenschte
hervorming op datderstaatkundebleefachter.
Ditgaf aan negen leden derTweede Kamer,
onder w elke Tsorbeeke zich bevond,aanleiding tot het indienen van een uitgewerkt
voorstelvan Grondwetsherziening,dat echter
den 3osten Mei 1845 door de Tweede lkasaer
met 34 tegen Q1 stemmen verworpen werd.
Ook zag zich Thorbeeke niet weder door de
Provindale Staten van Zuid-Holland naar de
Tweede Kamer afgevaardigd.Daarop schreef

nam hj,tevens om redenen van gezondheid
daartoe genoopt, zjn ontsla'
g en overleed,
nog vôördat een nienw ministérie was t0t

stand gekomen,op den 4denJunj 1872.Hj

was een geleerd en schrander atnatsman,een
man,zooalsmen zegt,uitéén stuk,eenman

van vaste beginselen,van een onverzetteljk
karakter,die met jver en belangstelling al
zjne gaven en krachten aan het heil van
den Staat besteedde,met de eerljkheid en
trouw eener gevestigde overtuiging zonder

hj: poverplaatseljkebegrooting (1847)''en aanzien despersoons 'slandsaangelegenheden
DBjdraget0therzieningderGrondwet(1848). behartigde,maar 00k zjneovertuiging voor
Reeds vroeger echter, in Maart 1848,toen
koning W illem 11 eene Grondwetsherziening
noodig oordeelde,was ThorbeekemetD..ib9zker Ol'fîM#,L.0.L%zae,M .deKempenaeren
L. D.Sfor- t0teene comm issie benoemd tot
het zamenstellen van een volledig ontwerp
van grondwetsherziening.Deze commissie v0lbragtmet spoed hare taak,en haar ontwerp,
door de Dubbele Kamer aangenomen, werd
den 3den November 1848 plegtig afgekondigd.

Doch eersteen jaarlater(October1849)werd
Thorbeeke belast met de zamenstelling van

een nieuw ministérie.Daarin stond hj aan

het hoofd van het Departement van Binnen-

landsche Zaken,zettemetjverhetwerk der
staatshervorming voorten besteedde inzonderheid zjne grootetalenten aan hetontwerpen

de éénig-geldende hield. Nederland is inzonderheid met betrekking t0t de Grondwetsherziening onbedenkeljk veelaan hem verschuldigd.Niettemin vergundedeinvloedvanzjne

f5
onservati
heve tegenstanders geene plaats te
sGraven age aan zjn standbeeld,hetwelk
hetda
nkbare volk daarna te Amsterdam deed
-

verrkzen. Van zl-ne geschriften noemen wj
nog: pllistorische schetsen (1846;2dedruk,
1872)'f, - pparlementaire redevoeringen
(1856-1870,6d1n)'',- en pBrieven,18301832 (1873)'',gerigtaan zjn académievriend
mr. G. Groen t)c.
l Prin8terer.Voorts leverde
hj eene uitgave der pBjdragen t0tde huishouding van Staatin hetkoningrjk der Nederlanden''van G.K.'
tl
1zlHogendorp (18511856, 10 dln),alsmede van onderscheidene
andere geschriften,benevenstalrjkeopstellen
in tjdschriften en dagbladen.Hj waslidvan

en invoeren van onderscheidene organieke
wetten, zooals: de kieswet,de gemeentewet
en de w et ophetprovinciaalbestuur.Hoekigin verscbillende geleerde genootschappen en verzjne vormen en onverbiddeljk in hethand- sierd m et onderscheidene binnen- en buitenhaven van zjne beginselen!gehaatdoor de landsche ridderorden.

conservatieven en wegen:zjne stjfzinnigheid
niet eens aangenaam aan alle liberalen,viel
het zjnen tegenstanders, aan wier hoofd de
geslepen staatsman van A cl
'lzich bevond,niet
moejeljk, hem te doen vallen.De invoering

der R. Katholieke bisdommen in Nederland,
Yiaaraan de Protestantsche volkswaan zich
ergerde, gaf daartoe eene geschikte gelegenheid,zoodat Thorbeeke ten gevolge der Aprilbeweging van 1853 de portefeuille moest ne-

Thoren (Otto von), een verdiensteljk

schilder, geboren te sveenen in 1828, nam
in 1848 als oë cier deelaan den veldtogtin
Hongarje en vertoefde daarna geruimen tjd

te Venetië.In 1857 bepaalde hj zich uitsluitend t0t de schilderkunst en studeerdejaren
aanéén te Brussel.Omstreeks1865 werd hj
naar sveenen geroepen om een portrette vervaardigen van den Keizer,latertengeschenke

gegeven aan Napoleon 111.T0tzjnegrootere
stukken behooren: pDe d00d van Gustaaf
Adolf''! en rDe nabjheid van den wolf''
1
thans ln het bezit van de Académie te W eenen. In het algemeen heeft hj door zjne
M aart 1866 wegens verschilm etden minister dierenst
ukken (ploegende ossen enz.
)grooten
van Koloniën,Fransen rJp de Tlffe.Metge- roem verworven.Hj istegenwoordigteW eestrengheid bestreed hj de houding van het nen gevestigd.
ministôrie van Zfzylen in de aangelegenheden
Thoresen (Anna Magdalena), geboren
van Luxemburg, zoodat het in 1868 zjne Kragln,eeneDeenschedichteres,aanschouwde
zetels verlaten m oest. D aarop belastte zich het levenslichtin 1819 te Fredericia,trad in
Thorbecke wel is waar den 22:ten metde vor- het huweljk met den Noorschen predikant

derleggen. Eerst den 3osten Januarj 1862
kwam hj weder aan hethoofd van Binnenlandsche Zaken en bragt o0k toen eeniye
belangrjke w etten t0t stand. Hj trad afln

** Tkoresen en volgde dezen derwaarts Giep in
ming van e6n nieuw ministérie, naaar jjp
39
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hetnoorden en vervolgens naar Bergen.Hier werker aan de nieuwe uitgave van het derde
maakte zijzichmetgrootebelangstelling be- deelder pHeimskringla''van DnorreSflrl-pn
kend met de zeden en gewoonten der land- (1783)en schreefeene voorredevôörheteer-

bewoners,zooals bljkt uit haredichterljke ste deel der groote uitgave van Saemnnd's..
voortbrengselen, van welke de voornaamste Edda(1787)''.- ZjnzoonBörgeFâprlccild,
zjn:pDigte af en Dame (1860,2 dln)'',- geboren den lsten Mei 1775 en overleden
Fortà'llinger (1863)'', - rsignes historie a1s hoogleeraar in de welsprekendheid en als

(1
864
''
Tr-frap
sosl
eknysi
Sil
j
ed
ale
''
,:Bi
lle)d
e
Ve
t
ten
of
No
rn
ge(
(1
18
86
78
2))
,-

Btaatsraad te Kopenhagen den 8sten October
1829, was een uitstekend letterkundige en

DNyeve Fortsllinger (1873)''
,- en pLiesbil- schreef: pprolusiones et oyuscula academica
argumentimaximephilologlci(1806- 1819,5
leder(1877)'..
Thoriet en orangietzjntweezeldzame dln)''
, terwjl o0k hj medeFerker wasaan
delfstoâbn uit Brevig in Noorwegen, welke de uitgave der rH eimskringla''.
zich scheikundig alleen onderscheiden door
Thorn , in het Poolsch Torun, eene
een verschillend watergehalte (thoriet 100/0 arrondissementshoofdstad en vesting in het

en orangiet7,50/0);beideechterzjn vermoedeljk Blechtsontledingsproducten van kiezelzuux thorium (ThSiO4).ln hetzwarte,rood
aangeloopenejglasglanzipe,ondoorzigtigethoriet ontdekte Berzelius ln 1828 het thorium ,
en in hetnranjegele,doûrschjnendet0tdoor-

Pruisgischedistrid Mariënwerder,ligtaande

W eichselen aan de ljn Scbneidemùhl-Bromberg-Thorn-lnsterburg van den Pruissischen

Oosterspoorweg (metzjtakkennaarW arschau
e
n Posen),terwjlereene spoorweqbrug ter
lengte van 1000 Ned.elover de rivler is getl
vond
Be
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thorium.

Thorium (Th) ofdonariwm iseen schei-

kundig element,hetwelk men inthoriet,orangiet, pyrochloor, monasiet enz. aantreft en
uitchloorthorium verkregen wordt.Hetvormt

een grjs poeder met een soorteljk gewigt

banken, heeft oude, door de Duitsehe Orde
gebouwde ringmuren, 2 Evangelische en 3
Roomsch-Katholieke kerken, eene synagoge,
een gymnasium , een militair lazareth, een
oud kasteel van 1260, een fraai raadhuisj
onderscheidene fabrieken en een levendigen
handel in hout, graan, vee, steenkolen en

van 7,73 en een verbindingsgewigtvan 231,5. jzer,en teltbjna 20000 inwoners(methet
Het ontleedt in water niet,is zeer oplosbaar garnizoen).Op hetmarktplein aldaarverheft
in salpeterzuur,moejeljk in zoutzuurenver- zich sedert 1853 het brnnzen standbeeld van
brandt,wanneer hetin de openeluehtverhit Copernieu , die in 1473 te Thorn geboren
wordt,t0t kleurlooze tkori%m-aarde (thorium- werd. De vestingwerken waren er te voren
oxyde, thoriumzuur, ThO:). Dit vormt met van weinig belangj maar de stad is thans
kleurlooze zuren kleurlooze zoutenj die een door den aanleg van onderscheidene gedetazamentrekkenden smaak hebben en bj ver- cheerde forten op de beide oevers van de
warming worden ontleed.
W eichsel in eene vesting van den eersten
Thorkelin (Gxim Johnsen),eenIlslandsch rang herschapen. De stad, gesticht in 1231
geleerde, geboren op Ilsland den 8sten Oeto- doordengrootmeesterH ermannWclken daarna
ber 1752, maakte zich w eldra bekend door doôrDuitschelandverhuizersbevolkt,tradverzjne uitgaven van belangrjkegeschriftenover volgenst0e t0tde Hansa.Hierwerdin 1441de
as11
Ilslandseh kerkregt, zooals: rlus ecclesias- vrede gesloten tusschen koning W ladisl@'
ticum vetus 8eu Thorlaco-Ketillianum '' en van Polen en deDuitsche Orde.In 1454 werd
nJus ecclesiasticum n0Vl1m Arnaeanum''1 en het kasteel door den Pruissischen Bond verondernam in 1786 eene reis naar Engeland, overd en door de ingezetenen verw oest.D en
Schotland en Ierland.Hj werd dodorin de 19den Odober 1466 kwam er een tweede
regten aan de universiteit van St.Andrews vrede tot stand tusschen dePolen en deDuiten leverde: :slinragments ofEnglish and Irish sche Orde. De wapenstilstand met Polen,te
history in the 9th and 10th century (1788)'' Thorn gesloten,bezorgdeaandengrootmeester

breeht /
t)
04 Brandenbnrg vierJaren van rust
en oDe Aelfrico commentarius (1789)//.Niet Al
t0t aan den Vrede van Krakau. In 1557 om-

minder belangrjk is zjn pDiplomatarium
Arnae-Magnaeanum (1786, 2 dln)'',alsmede
zjneuitgavevan hetAngelsaksisehegedicht:
Beowulf'' meteeneLatjnschevertaling,van de pEyrbyggja-saga (1787)''en van het
oude wetboek van M agnnn Lagabaeter (Gula
thingslaug.1817)''.Hj overleeda1sarchivaris
enz. den 4dkn Maart1829.
Thorlaeius (Skule Thordsen),een gron-

helsden de raad en de burgers te Thorn de
Hervorming, en in 1645 werd er onder het
voorzitterschap van O.
gsolinnkéhetrcolloquium
charitativtlm'' gehouden, om de R.Katholieken en Protestanten metelkander te verzoenen. In den Zweedsch-poolschen Successie-

00r10g werd de stad door KarelX Gldfclf
van Zweden veroverd (1655), maar moest
dig kenner der Noorsche oudheid,geboren zieh drieJaarlaterovergevenaaneenPoolsch-

op Ilsland in 1741, overleed als emeritus- Keizerljk bel
egeringskorys.Den 16den Julj
rector van hetgymnasium te Kopenhagen in 1724 ontstond er een twlsttussehen de leet1815. Hj schreef de belangrjke pAntiquita- lingen der Jezuïetenschool en die van het
tum borealium observationes miscellaneae Protestantsch gym nasium ,hetw elk in een op-

(1788- 1799)'',waarin onderscheidene letter- roerveranderde,waarbj hetkloosterderJekundigeoverbljfselen derOudheid besproken zuïeten bestormd en verwoestwerd.De Po0len verklur; worden.Voorts washj mede- Khe regéring deed du rop den 7den December

THORN- THORW ALDSEN.
1824 den voorzitter van den gemeenteraad,
kösgner, en negen burgers onthoofden en bepaalde,dat in de toekomst de stadsoverheid
voor de helft uitR.Katholieken bestaan en
de Maria-kerk aan de R.Katholieken toebe.
hooren zou. Bj de tweede verdeeling van
Polen huldigde Thorn tegeljk met Dantzig
den Koning van Pruissen. Door den Vrede
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en vertalingen van Angelsaksischegeschriften,

zooals: gAnglo-saxon version of the story
of Apollonius 1836'',- pcodex Vercellencls
(1837)'
,, - pluaws and institutions of the
Anglo-saxon Kings(1840,2 d1n)'',- scodex
Exoniensis,a collection ofAnglo-saxonpoetry

(1842)'/ - pAnalecta Anglo-saxonica,prose
and verse(1846;2de druk 1886)'',- pBeowulf

van Tilsit(1807)vervieldestadaanhetgroot- (1855)'',- rluibriysalmorum versio (1857)'1
hertogdom W arschau,en den 16denApril1813 XAnglo-saxon ehronlcle (1861, 2 dln).,, -C
moestzj,nadatzj doordeRussen en Pruis- en oDiplomatarium anglicanum aevisaxonici
sen om singeld was, na een bom bardement (1865)//. Ook schreef hj een rNorthern myvan acht dagen capituléren.D0or de W eener thology (1852,3 dln;2dedruk,1865)'1
.

Congrès-acte keerde zj in 1815 t0tPruissen

Thorwaldsen (Bertel),een beroemdbeeld-

terug en werd na 1818 van vestingwerken
voorzien,en voorde verbetering daarvan isin

houwer, geboren den 19den November 1770
op zeetusschen Ilsland en Kopenhagen,legde

1873 door het Duitsche Rjk eene S0m Van
bjna 17millioen mark besteed.
Thornbury (George lralter), een verdiensteljk Engelsch dichteren schrjver,geboren te Londen in 1828;leverde reedsin
1845 bjdragen in het rBristolJournal''en
schreeflaterinhet gAthenaeum''.Zjn eerste
werk van grooteren Omvang was oluays and
legends of the New W orld (1851)V',gevo1gd

zich aanvankeljk t0e op hetvaderljkbedrjfj
nameljk op hetsnjden van beelden terversiering van schepen.op zjnelfdejaarbezocht
hj de kostelooze school der Académie van
Schoone Kunsten te Kopenhagen en verwierf
er onderse,
heideneprjzen.Onder anderen m0delleerde hj er hetborstbeeld van den minister Andrlas ep4 BernstoïF, hetwelk hj
later te Rome (1798) in marmer beitelde.

Elisabeth (1856,2dln)''
,- enoArtandnature
at home and abroad (1856,2 dln)''.Voorts
trad hj op a1s bezield dichterin de psongs
of Cavaliers and Roundheads (nieuwedruk,
1860)'1- pTw0centuriesofsong (1867)'',-

naar Rome.In Mei 1796 verliethj Kopenhagen met een schip,maar bereikte eerstin
Februarjvan hetvolgendeJaardestadNapels
en kw am daaroj den 8sten MaartteRome.
H
ierwerd hj bjhetaanschouwenderantieke

door eene geschiedenis van de Boekaniers Daardoor werd de aandacht van den minister
(1855; 2de druk, 1876). Voorts schreefhj: T0n Rerentlow op hem gevestigd, die hem
XShakspere's England during the reign of eerlang een Jaargeld bezorgde vooreene reis

en pHistoricalandlegendary balladsandsongs

(1875)'',alsmedeinzjnevoortreleljkeromans,
van welkewj noemen:gEvery man his0wn
trumpeter (1858, 3 dln)''
, - rlce-bound
(1861,3 dln)'',- s:rrue als steel(1863,3
dlnl''
1- rW ildire (1864,3 dln)''j- rrales
f0r the marines (1865)'',- rllaunted London

beelden van goden en helden doortinteld van
hetvuur der klassieke kunst,waartoetevens
de teekeningen van Carstens en van den geleerden Zoëga niet weinig medewerkten.In
den Zomer Van 1798 verzond hj uitRome

naardeAcademiein zjn vaderlandzjneerste
oorspronkeljk werk:pBacchus en Ariadne''
.
(1865)'' - rGreatheart (1866,3 d1n)'' - Tegen heteindevan zjn driejarig verbljfte
The viear's courtship (1869,3 dln)'',- en Rome modelleerde hj een rlason,hetG0ud storiesretold (1869)/'.Alsschrjverover den Vlies veroverend''? doch dit stuk vond
r0l
kunstleverde hj:rBritishartistsfrom Hogarth
to Turner (1861, 2 dlnl'' en plzife ofJ.M.
W .Turner (1861,2dln)'',en alsvervaardiger
van reisbeschrjvingen: rLifein Spain (1859,
2 d1n)'',- rTurkish lifeand charader(1860,
2 dln)'', - rTour round England (1870,2
d1n)'', - en pold and new London (187318Th
74,or
2nhl
dln)'
'.HjoverleedïnJunj1876.
ll (James),een Engelschhistorie-

weinig bt
jval,zoodat hj hetvernietigde.Een

andere rlason''in reusachtige grootte oogstte
we1is waarden lofvan Zoë-qaen Canora,maar

had toch bjna hetl0tvanzjn voorgangergedeeld. Tltorwaldsen wilde de terugreis naar
Kopekhagen aanvaarden met den beeldhouwer
Hayemann uitBerljn,maarwerdeendagopyehouden,omdatzjn pasnietin Ordewas.Julst
op dien dag bezocht een schatrjke Engelsch-

Bchilder, geboren in 1616 te Melcombe Regis man,sir Tltomas Sp.p:,hetatelier van Tkorin D orset, verw ierf de bescherming van ko- waldsen en bestelde terstond een ylason''naar

ningin Anna en GeorgeT,en overleed opzjn hetgemodelleerdebeeld,terwjlhtdenkungtelandgoed bj W eymouth den 13den Mei1734. naar daarvoor 800 zecchinen betaaldeinplaats
Hj beschilderde den koepelvandeSt.Pauls- van degevraagde600.Verschillendeomstandigkerk j de groote zaal te Blenheim ,de kapél heden vertraagden deuitvoeringvan datwerk
te W impole,de groote zaal teGreenwich,- totin 1828,toen Tl
torwaldsenhettegeljkmet
voorts Hamptoncourt en Easton Neston.Ook onderscheidene basreliéfs en borstbeelden,a1a
copiëerde hj decartonsvan RafaëlteHamp- geschenken aan Hope, naar Engeland vertoncourt en schilderde portretten en land- zond. In hetvoorjaar van 1805 vervaardigde

schappen. In 1724 stichtte hj eene school, hj vierstandbeelden:nBacchusmetthyrseu
beker''! - mGanymedes met den adelaar van
welkehj t0taan zjn dood bestuurde.
Thorpe (Benjamin), een uitstekend na- Jlkpiter'', - rApollo met lier en plectrum ,
vorscher op het gebied der Angelsaksische tegen een boomstam geleund'' - en de betaalen letterkunde en qeboren omtrenthet roemde rvenus metden appel''.Deze laatste

Jaar 1804,leverde vele ultmuntende uitgaven heeft de kunstenaar later (1813- 1816)o0k
39*
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levenBgroot vervaardigd. In Mei 1805 zag fronton: pDe prediking van Johannes in de
Thorwaldsen zich t0t lid van de Académie woestjn''.Hetvolgendegrootekunstgewrocht
teKopenhagen ent0teerelid vandieteBologna was:het pMonumentvan Copernicus'',inbrons
benoemd.Van zjnevolgendekunstgewrochten gegoten en in 1830 op hetuniversiteitsplein

vermelden wj: den bewonderenswaardigen teW arschau geplaatst.Totzjnevoornaamste
nAdonis'' (in hetGlyptotheek te Miinchenl'', stukken in de volgendejaren behooren:rHet

XA genio lumen'', de kunstvoorstellende a1s modél van een ruiterstandbeeld van prins
eene vrouw in eene zittende houding, - Poniatowski''1 dat, in brons gegoten,in Mei
Hector,Parisaansgorend 0sade wapensop 1830 te W arschau werd onthuld,- en het
te vatten''1- en vler bas-reliéfs?nameljk: borstbeeld en een bas-reliéfvoordesarcophaag
Venus uiteeneschelp tevoorschkntredend,,, van den cardinaal Consalvi. H et was eene
pAmo
r,dooreenebj gewond en zieh be- zegepraalderkunst,dat Tâorwaldnen alsPr0klagend bj zjne moeder'', - pAmor als testantbelastwerd metde vervaardiging van
leenwentemmer'' - en s,Bacchus,door Mer- een monumentter eere van pausPius V1Iin
curius bj Ino gebragt'',allen voorden vorst de Pieterskerk.Hetwerd in 1830 in marmer
M alte rp> Pntbu . Voorts werd hem door voltooid en in de Clementina-kerk ter beNapoleon I opgedragen,voor het zomerpaleis zigtiging gesteld. Andere uitmuntende geop den Monte Cavallo eene groote fries te wrochten van Tkorwalh en zjn:het monubewerken, en de kunstenaar koos daartoe: ment van den hertog Eugenius '
tlla Leuateninchen en
XDen triomftogt van Alexander de Groote in berg in de St. MichaBlskerk te Mi
*Babylon'', en voltooide dit werk in 1812. het ruiterstandbeeld van keurvorst M aœimiEen ander stuk in marmer, door Napoleon Iï@J> I Van Bejeren op het W ittelbacher
voorParjsbesteld,werd na den va1van het lllein aldaar, - voorts het standbeeld van
Keizerrjk voleindigd voordengraafvan Som- Gwtenberg,hetwelk in 1837 te M ainz,en dat
vcrïec aan het meer van Como.Laterheeft van k%eltiller, hetwelk in 1839 te Stuttgart
Tkorwaldsen den triomftogt bj herhaling ge- onthuld w erd.In 1838 ondernam Tâorwaldsen
beiteld, o.a.voorhet kasteelChristiansburg wederom eene reis naar zjn vaderland en

te Kopenhagen.TeMontenerojwerwaartshj
zich t0t herstel zjner gezondheid begeven
had,vervaardigdehtlnaeenesomberewerkeloosheid van driemaandendebeidebas-reliéfs:
Nacht''en srMorgen''.In de Jaren 1817en
1818 modelleerde hj o.a.een borstbeeld van

werd er met onbeschrjfeljke geestdriftontvangen.Hier hield hj zich vooralbezig met
onderwerpen uit de gewjde geschiedenis.
H iertoe behooren inzonderheid twee groote
bas.reliéfs: pDe intogtvan Christus in Jerusalem''en rDe togtvan JezusnaarGolgotha''
beide in de kerk van Onze Lieve Vrouw te

Ganymedes''. - een van plord Byron'' den beroemden pHerdersknaap metdenhond'' Kopenhagen.In dien tjd modelleerdehj0ok
het fraaje standbeeld van rDe H00p'', het standbeeld van koning ChrLstiaan fF.
thans in het kasteel Tegel bj Berljn,- dat, in brons gegoten,in den d0m te RoesDMercurius a1sArqusdooder'')- en een bas- kilde geplaatst werd,- voorts de borstbeel-

reliéfvoorhetpalels-pitti,nameljk:rchristus den van Holberg,Oehlenseltlöger en Stgens,
met zjneJongeren aan hetmeervan Tiberias''1 alsmede zjn eijen standbeeld in natuurljke
gevolgd door pchristus in Emmaus''. Daarop grootte. In Mel 1841 keerde hj terug naar
volgde de groep der rDrie Gratiën''.In 1819 Rome. rD e zeven dagen der w eek''1voorgekeerde Tltorwaldsennaarzjnvaderlandterug. steld door engelen!wekten algem eenebew onZjne eerste kunstgewrochten aldaarwaren de dering.Voortrelelkk zjnwjdersdevoorden
standbeelden van den Koning en van de Ko- Koning van W iirtem berg vervaardigde basningin,alsmede van onderscheidenePrinsenen reliêfs: rDe vier Jaargetjden'', - pDe herPrinsessen. Merkwaardig zjn de gewrochten derin met de liefdegoden'',- en pAmor zich
van dien kunstenaar voûr de kerk der Lieve bj Venus beklagend over de doornen der

Vrouw teKopenhagen,welkehj gedeelteljk T00S//. In dien tjd Yverden 0ok de laatste
in die dagen,gedeelteljk later voltooide.In twee Apostelen voor de kerk te Kopenhagen
Augustus1820 verliethj,totDeensch staats- voltooid. Nadat Tltorwaldsen hierop n0g eene

raad benoemd, Kopenhagen en vertrok over reeks Van tafereelen uit het leven des HeiBerljn,Dresden,W arschau,waarhjhetborst- lands ont:vorpen had.reisde htJ in October

beeld modelleerdç van Aleœander T,Troppau, 1842 Avederosa naar Kopenharen.Hierhield
waar het Congre
's vergaderd was en keizer hj zich bezig metde omwerklng van eenige

I'
rans hem devervaardigingvaneenmonument vroeger vervaardigde modellen ter versiering
ter eere van den prins von zgcFlzncrzeaàer.ç 0p- van het kasteel Christiansborg,maar vooral
droeg, naar W eenen en vanhier naar Italië. met het ontwerpen van een standbeeld van
TeRomemodelleerdehjhetvoortreFeljkepor- Luther, hetwelk echter niet voltooid werd.
tretstandbeeld van prins Potocki,thans in de Uit zjn atelier te Rome verscheen in dien

hoofdkerk te W drsehau.In deJaren 1820 en tjd hetstandbeeldvanKoenradnnmcsZwaben
1821 schiep de geniale kunstenaar onderschei- ill marm er, hetwelk in de kerk van Santa
dene voortreleljke gewrochten. De schetsen Maria de1Carmine te Napels werd geplaatst
voor de groote reek, van beelden voor de Tltorwaldsen overleed den 24:ten Maar
t184ï
kerk van de Lieve Vrouw wareninNovember te Nysoe,en zjn stoFeljk overschotister
1821 nagenoeg voltooid, en onder zjn opzigt ruste gelegd in den vleugel van het nieuwe

beitelden zjneleerlingen destandbeelden der muséum te Knpenhagen. Deze kunstenaar
Apoatelen en het uit 14 beelden bestaande schittert inzonderheid door het scheppen van
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ideale, mythologische gestalten! hj keerde hj af van hetvoornemen,den geesteljken
terug t0t de waarheid en eenvoudigheid,de stand te omhelzen, werd in 1584 requestnaïveteit en den humor derantieken.In dit meesterj volgde in 1586 Hendrik III naar
opzigt heeft hj een beslissenden invloed ge- Chartres, spoorde hem in 1588 aan t0t een
had op de rigting der kunst in de 19deeeuw. verbond met Kendrik rcp,Navarre en reisde
Minder gelukkig slaagde hj in de vervaar- naar Duitschland en Italië, om geld te bediging van standbeelden van bekende perso- komen t0thetvoortzetten van denstrjdtegen
nen? zooals bljkt uit die van A tenberg en de Ligue.Na hetvermoordenvanHendrik III

8A%ll#.Hj isnooitgehuwd geweestenhad, kwam hj in dienstvan Hendrik1T.In 1594
behalve eene onwettige dochter,geenebloed- werdhj vice-presidentvan hetParlementen
verwanten.Daarom bepaaldehj,datdeStaat grootmeester der Koninkljke boekerj. Als
erfgenaam zou wezen van zjnekunstgewroch- een verdraagzaam en vrjzinnigR.Katholiek
ten, onder voorwaarde, dat daarvoor een bevorderdehj deuitvaardigingvanhetEdict
afzonderlt
jk gebouw z0u worden bestemd.Dit vanNantes.Nahetvermoorden vanHendrikIF
Musêum is in 1846 geopend,en een catâlogus (1610)benoemde deregentesM aro #eïM ediâ
der aldaar aanwezige schatten werd vervaar- hem t0t één der drie algemeene diredeuren

digd door Mûller (1849- 1851).Een gedenk- van Finandënr doch hj keerde weldra t0t
teeken ter eere van Thorwalh en w erd den het ambteloos leven terug, en overlee; den
19den November1875 teReiklavik op Ilsland 7denMei1617.Zjn voornaamstegeschriftis:
onthuld.
de rllistoria suitempoxis''
,waarmedehtjin

Thoth is de naam van een Egyptischen 1591 een aanvang maakte, beginnend met
god, die door deGrieken met Hermes (Mer- den dood van Frans 1.De 18 eerste boeken
curius)vergelekenwerd.Gewoonljk steltmen w erden in 1604 in het lichtgegeven.In 1606
hem voor met een Ibis-kop.Hj behoorde verscheen eene nieuwe uitgave,loopende tot
oorspronkeljk niet t0t den kring dervoor- het 49ste boek? en in 1614 eene derde,zich
naamste goden,m aar staataan hethoofd van uitstrekkendt0tenmethet80steboek(1584).
die Van den tw eeden rang. A1s Maangod Hetwerk zouvolgenshetplanvandenschrjheerschte hj in lagere spheer geljk Ratde ver 138 boeken omvatten en voortschrjden

0t aan den dood van Hendrik ;Tr,doch bj
Zonneyod in de hoogere.Niettemin werd hj t
op Grleksche gedenkteekensvan lateren tjd hetgereed maken der volgende uitgave werd
0
0k le
linden kriny derhoofdgodengeylaatst hj doorden dood verrast,zoodatzj bezorgd
en wel
' ter vervanglng van den daarultver- werd d00r zjn bloedverwant D'
apwy en zjn

stooten god Set-Typhon.Ook wordthj voor- vriend m gault en eerst in 1620 ln het licht

gesteld als de geleerde onder de goden,als verscheen. Het geheele werk is in 1733 te
de g0d van kunsten en wetenschappen en a1s Londen in 7 deelen uitgegeven,waarnaar in
de vervaardiger der rHermetische Boeken'', hetvolgendeJaareene Fransche vertaling in
de42gewjdeschriftenderEgyptenaren,wier 16 deelen werd ter perse qelegd.Het 00rinhoud door Clemenn dleal
clttrlsl.
v wordtme- spronkeljk werk,in een ultmuntenden La-

degedeeld.00k wordt hj in hiëroglyphische tjnschen stjlopgesteld,is voorde reschieopschriften:mHeerderboekerj''genoemd.In denis van dien tjd hoogst belangrjk.Ter
de tafereelen van het doodengerigtvoorOslro zjnerregtvaardigingschreefhj voorts:rrhuteekent Th0tltde uitkomstop van hetw egen. anicommentariusdevita sualibriIV (1620)'',
Zjne gemalin is Ma,de dochter der Z0n, enhjlieteenbundelsierljkeLatjnschegedichde godin der w aarbeid en der geregtigheid, ten na onder den titel:pposteritati;poemaw elke de afgestorvenen vöôr den regterstoel tum opus etc. (Amsterdam , 1678)''. - Zjn
van Osirisbrengt.Thotk waBvolgens de sage zoon Ikanqois z'M-çl:fe de TAOI, desgeljks
de verdediger van Osiris tegen zjne beschul- een Fransch staatsman en geboren teParjs
digers;hj werd vooralin de stadAslmoenein in 1607, was in talenten en bekwaamheid,
in Midden-Egypte gehuldigd,w elke desw ege alsmede in degeljkheid van karakterhetevenook Thothstad (Hermöpolis) werd genaamd, beeld zjnsvaders.Hj wasParlementsraad,
metbjvoeging van Magna,om haarteon- rek&vestnaeester,grootnaeesterderKoninkljke
derscheiden van H exmôpolis Parva in Bene- boekerj en later staatsraad,m aar w erd,als

den-Egypte.Later werd T#ofA o0k wel Tris- betrokken in dezamenzweringvan Cinq-M -s,
- d./:
f0,
: (de driemaal.grootste) qenoemd en den 12den September 1642 te Lyon onthoofd.
door de Grieksche mystieken ult de eerste
Thouar(Pietro),eenuitstekendItaliaansch

eeuwen onzerJaartelling alsdebron vanalle
wjsheid vereerd.
Thou (JacquesAuguste de),in hetLatjn
Thyanns,een verdiensteljkFranschgeschiedschrjver en Btaatsman)geboren teParjsden

8sten October 1553, studeerde te Orleans en
Valence in de regten,werd doorHendrik I11
m et onderscheidene gewigtige zendingen belast, onder anderen in 1576 met de onderhandelingen met de Protestantsche bevelhebbers in Guienne,en tevensbenoemd t0tgees-

teljk raadsheer bt
j het Parlementte Parjs.
Na den dond van zjne beide broederszag

schrjver voor de jeugd,geboren den 23sten
Odober 1809 teFlorence,was eerstcorredor

in eene drukkerj en stichtte in 1831 eene
soort van familieblad: rI1 nipote di Sesto
Calo Baccelli''1deels van humoristischen inhoud, en werd in 1836 door Lambrqsehini
geplaatst bj de redactie van hettjdschrift:
11La guida dell'educatore''en vervolgensals
leeraar aan eene school. In dat tjdschrift
plaatste hj verhalen voor deJeugd en voor
hetvolk,welkemetongemeeneu bjvalwerden Ontvangen,vooral0okw egenBdegetrouwheid en natuurljkheid, waarmede hjj zieh
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uitdrukte in de taalvan hetToscaanschevolk. Donau,deZwarteZee en dePropontis(Zee
Toen de pGuida''ophield te bestaan,stichtte van Marmora),waardeHaemusen hetRhoThow het pGiornaletto del populo'', dat dope-gebergte zich verhieven en de Hebrus

later dqn naam ontving van rLetture di (Maritza)alshoofdrivierden bodem besproeide.
famigliaM.In 1860 kwam hj aan hethoofd De Grieken beschouwden dit gewest a1s het
eener schoolteFlorence maaroverleedreeds

vaderland van de muziek en van het gezang

den lsten Junj 1861. Van zjnetalrjke geschriften vermelden wj:asaggio diracconti
(Qde druk,1850)'',- pRaccontipeifanciulli
(5de druk ,1861)'',- rRaccontipeigiovinetti
(1860)//,- ,Nuovi raccontiperlagioventû
(3de druk,
)''y - sRacconti popolari
(nieuwe drukj 1861)',- en rLafamiglia e
lapatria.Discorsimorali(1848)''.
Thouarg (George Anne ChristiaanW illem
de), een Nederlandsch dichter,geboren te
Denekamp den 13denJunj 1807,wasoëcier
tjdens de Belgischeomwenteling en ontving
in 1836 zjn ontslag.Hj leverde 0.a.:rDe

(sage van Orphewsq.De Thraciër, vormden

landsch dlchtstuk (1833)'', - pzriny of de
dood voor vrjheid en vaderland, grootheroïsch treurspel (naar Körner, 1833)'', rDe bljmaar voor Oud-Nederland:lierzang

waren:Abdera,Perinthus?Byzantium ,Ap0llonia en M ezembria, en ln het binnenland:

een hoofdtak van den Indo-Europes
'chen vol-

kerenstam ,bevonden zich op eenvrjhooqen

trap van beschaving,waren zeerkrtjgshaftlg,
maar stonden tevens bekend a1s slaven van

den wjn.Hetvoornaamste volk van Thracië
vormden de Odrysers, die na heteindigen van
de Perzische Oorlogen, waardoor het land

bevrjd werd van hetPerzische Juk,aldaar
een magtig rjk vestigden, dat 00k na den
dood van Aleœander deGrppfezjneonafhankeljkheid handhaafde,terwjl de kusten in
het bezit waren geraakt der Grieken.De be-

ontruiminy dercitadélvan Antwerpen,vader- langrjkste steden aan de kust van Thracië

(1833)'',- pverwelkoming van mtln wapenbroeders bj hunne heugeljketerugkomstin
hetvaderland (1833)''
,- mDeterugkomstvan
het bataljon Drentsche mobiele schutterj

Philippöpolis en Tralanöpolis.Na velerleilotgevallen en worstelingen werd Thradë in 47
na Chr. eene Romeinsche provincie, nadat

r
eeds vroegerdoorM.Crcdd'
M.
qeen groot4edeelte des
landswasingeljfd indenRomeln-

schen Staat.Sedert de 14de eeuw behoorthet
binnen de vesting Koevorden op den 6denSep- t0tTurkje.

tember 1834 heugeljk gevierd (1834)'',XLierzang op HollandsJubelfeest20 Augustus
1834 (1834)'':- rDeCitadélvanAntwerpen.
Vaderlandschecitherklanken(18352d1n)'',XEeuwzang op hettweehonderdlarig bestaan

Thrasybûlus, een Atheensch veldheer

en een zoon van Lye%s,waseen dapjeren
ondernemend aanhanger der democratle,bevondzich in 411vôôrChr.a1seen derkrjgs-

oversten (stratégen)aan hethoofdderAtheensche vlootbj Samos,dreefdeterugroeping
XAurora, keur van romantische verhalen door van Alciblades,om deoligarchischeheer(1836)''
,- rlets aan Vaderland en Koning, schappj der Vierhonderd te vernietigen,en
24 Augustus 1839 (1839)'' - r1813 op 't streed in dsn Peloponnésischen O0rl0g eerst
grootvaderljk grafherdacht(1843)'',- rEexl onder Alâblades in den H ellesponten in 406
kerkerbloem voor het Mariannefeest 9 M e1 als triërarch bj de Arginusen.Nadatdoorhet
1848 (1848)'',envelebjdrageninJaarboekles. gezag van Sparta Athene zich gebogen had
Thouvenel (Edouard Antoine), een onder de heerschappj der Dertig Tyrannenj
der Utrechtsche Hoogeschool (1836)'', -

Fransch staatsman, geboren den llden N0vem ber 1818 te Verdun,studeerde en promoveerde in de regten, volbragt daarna eene
reis naar het Oosten, vertrok in 1844 als
attaché naar Brusselen in 1845a1ssecretaris

werd Thrasybilns naar Theben verbannen,
maar deed in 403 vandaar met70 aanhangers
een inval in Attica, veroverde het kasteel
Phyle,maakte zich meestervan den Piraeus

en verjoeg deDertig Tyrannen.Hjherstelde
van legatie naarAthene,waarhj in 1848de daarop de w etten van Solon en verleendeeene
betrekking van gezantaanvaardde,en begaf algemeene amnestie,terwjlhj deverregaande
zich in 1850 als zoodanig naar Miinchen.Als uitspattingen van hartstogteljke democraten
een jverig aanhangervandenPrins-president wistte beteugelen.Hj vergenoegde zich met
belastte hj zieh nadenstaatsstreek van2De- deonderscheiding,dathem a1s100nvoorzjne
cember1851 methetbeheerderstaatkundiqe verdiensten een oljfkranszou worden aangeaangelegenheden in hetdepartementvan Bul- boden.A1s veldheer voerde hj in 394bevel
tenlandsche Zaken en maakte zich bj den over de Atheensche troepen in Boötiöenv6ör
Keizer onmisbaar doorde vaardigheid,waar- Corinthe,handhaafde den invloed van Athene
medehtjdiensdenkbeeldenwistoptenemen te Byzantium en Op de eilanden,vooraldoor
en in diplom atieke vormen te kleeden.In 1855 de verovering van Lesbosen de verdediging
ging hj' als gezantnaar Constantinopel,om van Rhodus,doch werd in 390,inPam phylie-

aldaar den invloed van Frankrjk tegenover bj de stad Aspendus aan land gestapt,bj
dien van Engeland te doen gelden,doch zon- een uitvalderburgersdierstadin zjne veldder het gewenschte gevolg.In Mei1859 nam heerstent gedood.Hierdoor ontsnaptehjaan
hj zitting in den Senaat,belastte zich van eene tegen hem ingeleverde aanklagtwegens
24 Januarj 1860 t0t15 October1862weder verduisteling vangeldenen wegensplundering.
m etde portefeuille van BuitenlandscheZaken,

Thrasyllus, een Atheensch veldheer en

een aanhanger der dem ocratie, riep in 411
en overleçd den 19den Odober1866.
Thraclë (Thracia) was in de dagen der vôôr Chr. als bevelhebber der Atheensche
Oudheid de naam van het land tusschen de vlootbjSamosendoorTltrasyHlu gesteund,

THRASYLLUS- THUGS.
Aïdblades teruy,streed onderl
aatstgenoemde
dapper in Kleln-Azië, was wederom bevelhebbérin 406 in den roemrjkenslagbjdeArginusen, raaar werd met 5 andere legerhoofden ter dood gebragt.Omdatzj nietgezorgd
hadden voor de begrafenis der gesneuvelden.

Threnos oftlteenodiewasbj deGrieken
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de wjze van zjn ;00dhebben wtlgeenev0ldoende berigten.Hj was de eerste,diezich
toelegde op eene gestrenge historische critiek.

Zjn geschrifthandelt overden Peloponnésise.
hen Oorl()g,doch looptslechts t0t411qhet
onderscheidt zich evenzeer door waarheidsliefde en uitgebreide kennis als doorkernach-

een treur-ofrouwzang,waarin de smartover
den dood van geliefde betrekkingen op eene

tigheid v>n taal.Zjne beschouwinyen over

een k00r Van mannen ofVrouwen gezongen,

druk,1875,2 dln),die van Dondorf (1824),

de oorzaken der gebeurtenissen zjn veelal
zielroerende,vaak aanvertwjfelinggrenzende gekleed in denvorm vanredevoeringen,welke
wjze werd uitgedrukt; ztjonderscheidtzich hj den handelenden personen in den mond
alzoo van de elegie, welke een zacht-w ee- legt.Van deuitgavenvermeldenwj,behalve
moedigen toon doet hooren.Zulketreurzangen de eerste (Venetië, 1502), die van P oppo
Tverden bj hetljk van een afgestorvenedoor (1821- 1840, 11 d1n; kleinere uitgave, 2de

en later ontstond op deze wjzeeenebepaalda die van Krûger (3dedruk, 1860,2 dln) en
dichtsoort,waardoorvooralPlndarnsen 8im& di
e
Th
vaudl
n ql
assen(zdedruk,1870-1877,7dln).
i#d: grooten rcam verwierven.O0k de Hechum (Friedrich W olfgang Karl),
breeuwsche letterkunde bezit iets dergeljks een verdiensteljk regtsgeleerde,geboren den
18den November 1831 te Biidingen in het
in de rKlajgliederen van Jeremia''.
Thrincla L.is de naam van een planten- groothertogdom Hessen,studeerdete Gieszen,
geslacht uit de familie der Zaâmgesteldbloe- bekleedde daarop gedurende vierJaren regmigen (Compositae).H etonderscheidtzich door terljkebetrekkingen envestigdezich in 1858

een dakyansgewjs omwindsel en een honig- als privaatdocent te Gieszen.In 1862 &verd

raatvormlgen vruchtbodem ,terwjlde zaden hj buitengewoon hoogleeraar in de regten te
Van deschjfvoorzi
enzjn van eenongesteeld Tiibingen,waarmen hem in 1870 t0tgewoon
gevederd en ongeljk zaadpluis en die van hoogleeraarbenoemde.Hjschreef:rD'
leGauden straal van een kort zaadpluis,hetw elk und MarkverfassunginDeutschland(1860)':,o0k we1ontbreekt.In 0nsVaderlandgroejen: rDer altdeutsche Staat (1862)'',- pRechtsruwefArizicil (T.hirta .
r.),meteeneéénbloe- geschichte der W etterau (1867)'',- rDas
m ige bloemsteng, een onbehaard omwindsel Verfassungsrecht des Norddeutschen Bundes

met schubjes aan den voet,lancetvormige, und des Deutschen Zollvereins(1869- 1870,
gegolfd-getande,stekelharige bladeren envo'ör 2 stukkenl'',- en mDeutsches Kirchenrecht
den bloeitjd knikkende bloemen,- en ste- des19 Jahrhunderts(1877,2 dln)''.
kelharige fblcl (T.hispida L.
), met eene
Thugs ofeigenljk Tltagsisdenaam van
éénbloemige,onverdeelde,eenigzinsbehaarde roovers en moordenaars, die,sedert eeuwen
bloemsteng,een om windselm et witte stekel- over geheel Indië verspreid, eene soortvan

haartjesen zonderschublesaan den voet,en genootschap vormen enop stelselmatigewjze
bladeren en bloemen als die der voorgaande hun afsc,
huweljk handwerk voortzetten.Zj
verm oorden hunne slachtofersalleendoorversoort, waarmede zj sterk overeenkomt.
Thucydides. Onder dezen naam vermel- worging,zoodatzj ook Pl
tânsz
gars(worgers)
den wj:
wordengenaamd(vanphânsî,eenstrop).D0or
Tlzweydides, een Atheensch staatsman en

voorzigtlgheid en sluwheid bleefhun bestaan

een zoon van
Hj belastte zich na
de,
n dood van zjn bloedverwantOimon (449
vôör Chr.) met de leiding der conservatieve
partj teAthene,wistdoorzjn onbaatzuehtig
karakteren doorzjnewelsprekendheidvelen
aan zich te verbinden, maar werd in 444,
toen hj Plrolh ten va1 zocht te brengen,
zelfdoor het ostradsmus verbannen. Na zjn
terugkeer evenwel zette hj zjne oppositie

lang verborgen,daarzj deEuropeanenongedeerd lieten.Eerstin 1831 nam de Engelsche
gouverneur-generaal van Indië,lord W illo m
.& z
lflck, doortastende maatregelen tegen de

Thugs,en reeds in Oetober 1835 waren 1562
personen als Thugs veroordeeld.Ten behoeve
der geregtsdienaarsdeed deregêringhetboek:
Ramaseeana,ora vocabulary ofthepeculiar

language used by the Thugs(1836)''terperse

tegen Plrlells voort.
leggen, hetwelk een helder licht verspreidt
Tltneydides, een uitstekend Grieksch ge- over het doen en laten van die booswichten.
sehiedsebrjver,geboren in 471vô6rChr.in Tot hen behooren Hindoe'suitalle kasten en

het Attisch gewest Halimus. Htj was door Mohammedanen van alle seden.Zj spreken
zjn vader Olorns de afstammeling van een Hindostansch en geven aan hunne eigenaarvorsteljk geslachtuit Thracië en doorzjne dige taal den naam van Ramasi.Men heeft
moeder vermaagschaptmetM iltladestenwerd onderhen verschillenderangen.nameljk die
onderwezendoordoordenwjsgeerAnaœâgoras van spion,die van doodgraver, die van hanen doordenredenaarAntjplton.Hjvperdein denvasthouder en die van worger.De eerste

424 het opperbevel over eene afdeeling der sporen van dit genootschap vindtm en reeds
vloot in de Thracische wateren,doch omdat in de lode eeuw onder de Moham medaansche
hi
J- de verovering der stad Amphipolis door KeizersteDelhi,en zelven verbindendeThugs
de Spartanen niet k0n beletten,werd hj in bunnen oorsyrong metdealoudevol
kxsagen.
423 verbannen en keerde eerstin 403 ingun- Hun st
elsel1seenhuiverinqwekkendmengsel
stiger dagen naar Athene terug,en overleed van hebzucht en godsdienstlgebegrippen,z00kort daarna. Omtrent deplaats,den tjden dat zj de dool.hen t0t den d00d bestemde
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personen als eene oFerande beschouwen,aan Duitsch gchrjver, geboren den Qrsten Mel
de goden gebragt.
1738 te Schöneveld bj Leipzig,studeerde te
Thugut (FransMaria,vrjheervon),een Leipzig,werd in 1761 kamerlonker bj den
Oostenrjksch staatsman,geboren in 1734 te erfprins van &Jk.::l-CoA r.q, in 1768 geheim Linz,heette eigenljk Twnleotto,doch deze raad en m inister, keerde in 1782 t0t het
naam werd door keizerin M aria râer-l in ambteloos leven terug en overleed te Coburg
dien van Thu-qutveranderd.Hj studeerdete den 26sten October 1817.Zjnegezamenljke
W eenen indeOosterschetalen,zagzichin 1754 geschriften zjn in 1858 op nieuw in 8deelen
alsadjunct-tolktoegevoegdaanhetgezantschap uitgegeven,en daarvan verwierven:pW ilhelte Constantinopel,werd in 1757 tolk,in 1769 mine, oder der vermëhlte Pedant (Komisch

gevolmagtigde bj dePorte,in 1770 resident
en in 1711 internuntius aldaar. Op hetvredes-congrèsvan Fokslani(1772)legde hj als
Oostenrjksch gezant eene groote mate van
diplomatieke bekwaamheid aan den dag en
werd doorde Keizerin inden vrjheerenstand
opgenomen.D00r eene conventiemet dePorte
bewerkte hj in 1776 denafstandvan deBoekowina aan Oostenrjk.Nadathj aandeH0ven van Napels, Versailles en Berljn a1s
diplomaat was werkzaam geweest, vertrok
hj in 1780 a1s gezant uM r W arschau,in
1787 in dergeljkebetrekking naarNapelsen
in 1788 a1s Hofcommissal'is naarMoldavië en

W alachje, welke gewesten hj t0t1790 bestuurde.Hj nam daarop deelaan devredesonderhandelingen metde Portete Sigtowa en
leidde voorts teParjsdietusschen koningin
Maria zwfpldff:en Mirabea..Na zjnterugkeer in 1792 werd hjalsministergeplaatst
bj het leger van den prinsvan Cpàlrp,be-

egosin qroza,6de druk,1812)/'en pReise in
dle mittâgigen Provinzen v0n Frankreich
(1781-1805,10 d1n)''grootenroem.Tkûmmel
vertoont zich daarin a1s een gelukkig navolger van W ieland; eene ongemeene bevallig-

heid,eene fjneopmerkingsgave en eeneverregaande luchthartigheid reiken in die geschriften elkander de hand.

Thun, een landstadle in het Zwitsersche

canton Bern,telt omsfreeks 5000 inwonerB
en is de zetel van eene militaire sch00l.Het
is door stoomvaarten een spoorweg metInterlaken verbonden en merkwaardig door

zjne fraaje ligging aan hetThwnerMeer.Dit
laatste verheftzich 560 Ned.el boven de 0ppervlakte der zee, ontvangt onderscheidene

bergstroomen, 0.a.bj Thun de Kander,en

is door de Aare met het Meer van Brienz
vereenigd. In het Meer van Thun vindt men
veel visch, vooralfbrellen,alen,karpers en

snoeken, en zjne wateren worden dooron-

stemd om de verlorene Nederlanden te her- derscheidene stoombooten bevaren.
overen, - voorts den 27sten Mei 1793 als
Thun of Tltunll#Rohenstdn.Onderdezen

directeur-generaalbj destaatskanselarjonder nM m vermelden wj:
Eaunitz,terwjlhj na den dood van laatst- I'
riedréa ,graafvon73.1.eenOostenrjksch
genoemde (1794) zich belastte metdeporte- staatsman, geboren den 8iten Mei 1818 uit
feuille van Buitenlandsche Zaken. Hj was een rjksgrafeljk geslacht,hetwelk in Tyrol
met groote talenten toegerust, maar deinsde en Bohemen uitgestrekte goederen bezit.Hj
00k niet terug voor listen en lagen, om koos de diplomatieke loopbaan, was bj het
de spanning tusschen Oostenrjk en Pruissen Congrès te Frankfort aan de Main (9 Mei
te doen toenemen.Hj verhinderde Pruissen, 1850)Oostenrjkschgezantenvervolgensprezjne plannen omtrent Polen te volvoeren, sident van den Bondsdag,en verwisselde in
zonder hierdoor eenig Yoordeel aan Oosten- November 1852 deze betrekking metdie van
rjk te bezorgen,terwjlhj geduri! belem- buitengewoon gezantengevolmagtigdminister
meringen opwierp tegen het krachtlg d00r- aan het Pruissische Hof.Van 1854 t0t 1863

zetten van den oorlogtegen Frankrjk.Nadat
hj alzoo Pruissen en Oostenrjk van elkander verwjderd en den rampspoedigen aqoop
van den 00r10g veroorzaakt had,moesthj,
op uitdrukkeljk verlangen van Napoleon I
bj den Vrede van Campo Formio,in 1797

was hj Oostenrjksch gezant te Petersburg,

en is thans kamerheer en geheimraad te
sveenen.
abeo, graaf ran TAxs, een Oostenrjksch
staatssaan en een broedervan den voorgaande.

Hj werd geboren den 7den April1811,be-

d
eportefeuillenederleqgen.Hj vertrokdaarop kleedde vöör de bewegirg van Maart 1848 de
a1s gevolmagtigd minlster naar de pas ver- betrekking van secretarisbjdeHofkanselarj

kregene Italiaansche kustprovinciën. aan- en maakte zichbekenddoorzjnegeschriften:
vaardde in 1799 bj hetop nieuw uitbarsten pueber der gegenwârtigen Stand der böhmivan den oorlog weder het beheer van Bui- schenLi
teratur(1842)''ensDiestellupgderslotelandsche Zaken,maar trad reeds in Decem- waken in Ungarn beleuchtet (1843)u.In 1848
ber 1800 af en woonde vervolgens te Presz- washjeenigentjdgouverneurvanBohemen,en

burg en teW eenen,waarhj den zgsten Mei van 28Julj 1849t0toctober1860za4hjzich
1818 overleed.
belast met de portefeuille van Eeredlensten
Thuja,zieLevensboom.
Onderwjs, maakte zich verdiensteljk door
Thule iseen bjPtolemaewnvermeldeiland hervorming van het schoolwezen,stichtte de
vandenAtlantischeoceaan,hetwelk beschouwd Keizerljke Academîevan W etenschappen,die
werd als het noordeljkste punt der geheele hem het eerelidmaatschap aanbood,en bevorAarde. Sommigen meenen, dat de Shetland- derde het sluiten van het concordaat. Den
eilanden, anderen 4at Ilsland daarmede be- 18denApril1861werd hjlid voorlevenslang
doeld wordt.
vanhetHuisderHeeren,waarhjdebelangen

Thfimmel (Moritz August vnn), e0n der clericalen en feudalen vertegenwoordigt.

THUN- THURGAU.

In datJaar werdhjvoortsbenoemdt0tafgevaardigdd naar den Boheemschen Landdag en
voegde zich hierbj defeudale partj,en in
1865- 1866 was hj er rapporteur der meerderheid.Hj verzette zich zoowel tegen het
vergeljk met Hongarje als tegen dehuweljks-en ondexwjswetvan 1868.
Gwido,graafnonTJ.P,desgeljkseenOostenrjksch staatsman.Deze,geboren den 19den
September 1823,werd in 1859 gevolmagtigde
te 'sGravenhage, in 1863 te Petersburg,in

1865- 1866 gezantaan hetKeizerljk H0fte
Mexico,in 1866- 1867 bj deHanse-steden,en

in 1867- 1870 vertegenwoordiger dergrondbezitters in den Boheemschen Landdag en in
hetHnisvan Afgevaardigden.SedertDecember
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Thuret(Gustave),eenverdiensteljkkrnid-

kundige,geboren te Parjs den 23sten Mei
1817, studeerde in de regten,bepaalde zich
vervolgens bj de plantenkunde, vertrok in
1940 alsattachébj hetFransch gezantschap
naar Constantinopel, doch keerde reeds in
hetvolgende Jaar naar Frankrjk terug,om
er zieh onverdeeld tewjden aan een onderzoek der W ieren.IIj woonde t0t 1851 op
zjn kasteelReutilly bi
j Lagny,en verhuisde
daarna naar Cherbourg en later naar Antibes,waarhjeen botanischen tuin deed aanleggen.Hi
j overleed den loden Mei 1875.Belangrjk zjn zjne ontdekkingen overdebevruchting derFucaceën en Florideën,en hj
maaktede uitkomsten zjnernasporingen be-

kend in de pAnnales des sciences naturelles''
1872ishj 1id van hetHuisderHeeren.
Thunberg (Karl Peter),een verdienste- en in de werken van het natuurkundig ge1jk kruid-en dierkundige en een derbeste nootschap te Cherbourg.
leerlingen van D nnaeu werd geboren den
Thurgau, een canton in het noordeljk
llden November 1743 te Jönköping,studeerde gedeelte van Zwitserland,door de Bodensee
te W ex1
-ö' en te Upsala, reisde in verschil- en de Rjn van Badenj W tirtem berg en Beilende landen van Europa,WaS Van 1772 t0t Jeren gescheidenjteltop bjna 18 D geogr.
1775 geneesheer der Nederlandsche Oost-ln- mjl ruim 95000 inwoners (1876),nagenoeg

allen van Duitschen oorgprong. In AchterThurgau, van de M urg doorsneden, verheft
zich de bodem in den Hörnlitot eene hoogte
an 1135 Ned.el 00k hetgrootstegedeelte
kruidkunde te Ugsala en overleed op Tuna- v
berg in denabjhelddierstadden8stenAugus- van hetaan St.Gallen grenzende gebledheeft
dische Compagnie aan de Kaap,vertrok in
1775 naar Batavia en Japan,keerde in 1778
terug naar Zweden, werd hoogleeraar in de

tus1828.Hjschreef:pFlorajaponica(1784)'', eeneaanmerkeljkehoogte,terwjlde laagste
pl
cones plantarum japonicarum (1794- streken er gelegen zjn aan de Thuren aan
1805)'' - rProdomus plantarum capensium de Rjn.Tusschen de Thur en de Bodensee
(1794- 1800),: - rFlora capensis (1807- heeftmen eene breedehoogvlakte(Seeriicken),
1813)''- en pResa utiEuropa,Africa,Asia waartoe de Ottenberg (671Ned.elhoog)be(1788- 1793,4 d1n)'',alsmedeonderscheidene hoort. Aan deze gesteldheid van den bodem
verhandelingen en academische dissertatiën. beant#qoordt het landbouwend karakter van
Von &4p!# deed op Decima een gedenktee- het canton dat welis waar geen graan genoeg levertvoor de behoeftederingezetenen,
ken verrjzen ter zjnereer.

Thûnen (Johann Heinrich von),een ver- maar met betrekking t0tden ooft-en wjn-

diensteljk staathuishoudkundige,geboren den
e4stexzJulj 1783 op het vaderljk landgoed
Kanarienhausen bjJever,beoefendeonderde
leiding van Thaer den wetenschappeljken
landbouw.Nadathj in hethuweljk was getreden, kocht hj het landgoed Tellow in
Mecklenburg en w as hier w erkzaam t0t aan

bouw eene belangrjke plaats bekleedt.Ook

is er de vee- en varkensteeltvan grootbelang. De runderen w orden in Zwaben opgekochten in Thurgau gemest:00k maaktmen
er veel kaas, en de visehvangst is er voor

velen een middelvan bestaan,terwjl er onderscheidene fabrieken wordengevonden.Aan-

zjn dood (22 September1850).Hjoverdacht zienljke koopsteden zoektmen ertevergeefs,
gedurende al die Jaren de staathuishoudkun- m aar er is eene groote ooftmarkt te Frauendige grondslagen van den landbouw en wist feld,en er ztln druk bezochte veemarkten te
naauwkeurig boek te houden van e1kgedeelte Dieszenhofen Bischofzell,Am risw ylenW einvan den arbeid. Daaruit leidde hj belang- felden. Romanshorn heeft eene belangrjke
rjke gevolgtrekkingen afomtrentden invloed haven aan de Bodensee.I)e noordoosterspoorvan den grooteren ofgeringeren afstand der weg overschrjdt te Amriswylden Seericken

marktylaatsen opdebebouwingderlanderjen.
Om dlt onderwerp grondig te behandelen,
stelde hj zich een idealenstaatvoor,waarin
de boerderjen alleen verschilden door haren
afstand van de markt.Zoo ontstond ztln beroemd werk: pDer isolirte Staat(1820q3de
druk 1875)'',waarin deuitkomstvan zjn0nderzoek op eene duideljke wjzewordtmedegedeeld. In het tweede deel,hetwelk wei-

en looptdoor het dal der Thur langs W einfelden en Frauenfeld naar W interthur,en in
Achter-Thurgau heeftm en den spoorweg van
W interthur naar St. Gallen. R.Katbolieken
en Protestanten Vorm en 0r eene gem engde
bevolking, maar laatstgenoemden hebben in
getalverreweg de overhand.Eerstgenoemden
behooren t0thetbisdom Basel;kloostersworden er nietmeergevonden. Het schoolwezen

nige weken vöör zjn dood in hetlichtver- is er aanmerkeljk verbeterd;men heeft er
scheen,behandelt hj ,
htlt natuurljk bedrag 242 onderwjzers en 17000 leerlingen op de
van het arbeidsloon en komt hierdoor t0t de

lagere scholen en 26 leeraren en ongeveer

formule: oHet natuurljk bedrag van hetar- 700 leerlingen op de middelbare. Te Kreuzbeidsloon = tz'-a p,'' welke vervolgens op lingen is eene kweekschool voor onderwjzers en in Frauenfeld eene cantonnale 8eh00l.
zjnegrafzerk werd gebeiteld.
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De openbareboekerjen tellen er ruim 55000 monduren en van eenigestammen der Cherusdeelen,en na deinvoering derconstitutie van kers en behooren t0thetvolk der Herm ionen.
28 Februarj 1869 behoort Thurgau tot de Zj grenzen in hetnoorden aan de Saksers,in
zuiver democratische cantons. Hetvolk moet hetwesten aan de Franken en in hetzuiden
zjnegoedkeuring geven aan debesluiten der aan de Alemannen.Zj wordenvoortsgenoemd

W etgevende Magt, alsmede aan alle concor- onderde Duitschestammen,diein451Attila,
daten,aan alle uitgaven voor ééns van meer den koning der Hunnen,op zjn togtnaar
dan 50000 francs en aan allejaarljksterug- Gallië vergezelden.In het begin der6deeeuw
keerende uitgaven van meer dan 10000 francs. ontstond hetgroote ThiiringscheRjk,welks
De Uitvoerende Magt wordt regtstreeks door grenzen zich ten noorden t0t aan den benehet volk benoemd en kan,evenals de W et- denloop van de Elbe en ten zuiden t0t aan
gevende, sontslagen worden, wanneer 5000 de Donau uitstrekten.Hermanfried,doorzjn
stembevoegden daartoe een besluitnem en.De huweljk metAmalaberga deschoonzoon van
W etgsvende Magt is in handen vandenGroo- ??keoderik de Groote, verkreeg er de alleen-

ten Raad, welke vooreen tjd van driejaar heerschappj)nadathj zjne broedersBerthar
door het volk gekozen wordt. De boogste
Uitvoerende Magt is de Regéringsraad van

en Baderik uit den weg geruimd had.Toen
koning Tkeoderik I van Austrasië,die hem

vjfleden,die desgeljks driejaarzittingheb- daarbj de behulpzamehand geleendhad,het
ben.De leden van hetHooggeregtshof,zeven bedongen l00n niet ontving, verklaarde hj
in getal, worden voordentjdvan drieJaar metzjn broeder Cltlotaréns1 in 530 aan Rerbenoemd door den Grooten Raad.Het canton manfried denoorlog.BjBurgscheidungenweris verdeeld ill 8 districten ieder met een
distridsbestuurder, een districtsraad en een
districtsgeregt;elke gemeente heeftharen gemeenteraad meteen amman alsvoorzitter.In
1876 bedroegen er de uitgaven en inkomsten
ieder omstreeks1600000francs?enmenschatte

den de Thiiringers geslagen,en hun Koning,
die zich t0t het sluiten van den vrede naar
Austrasië begaf,werd op den muur van Zû1-

pichverraderljkvermoord.Hetnoordoosteljk

gedeelte van Thiiringen,tusschen de Unstrut

en de Elbe,werd daaroy prjsgegeven aan
deSaksers?terwjlhetzuldwesteljk gedeelte
In de middeneeuwen vormde Thurgau met bj Aust
raslëwerdgevoegd.Na dien tjd qaf
aangrenzende landen een landgraafsehap van men den naam van Thiringen aan hetgebled
erhetvermogen opbjna11mlllioenfrancs.-

het hertogdom Alemannië en kwam vervol- tusschen den Harz en hetThiiringerwoud,de
gens in het bezit der hertogen p
'ls Zöltringen. W erra en de Saale. Het zuideljk gedeelte
Na hetuitsterven van ditgeslacht(1218)ver- aaq de Main t0taan de Donau werd allengs
vielhet aan de graven van f:f/kr.g en daarna een Frankisch gebied en verloorzjnvoorma-

aan graafRwdol
f van A'
cùdàvrp.In 1460 ont- ligen naam yeheel en al.Dagobert I van
rukten de Vereenigde Cantons hetland van Austrasië verhlefR'
adolft0thertog van ThiiThurgau aan Oostenrjk en deden het door ringen (630). Deze Btreed dapper tegen de
een landvoogd besturen. In 1498 werd het
een canton der Helvetische Republiek,maar
erlangde eerst in 1803 de regten der overige
cantons.
Thurii,zie Sybaro.
Thûringen is de naam van hetland tusschen de W erra den voet van den Harz,
de Saale en hetThiiringerwoud en omvathet
grootste gedeelte van hetgroothertogdom Saksen-W eimar,hethertogdom Saksen-Gotha,de
vorstendommen Schwarburg-Rudolstadt en
Schwarzburg-sondershausen,een gedeelte der
hertogdommen Saksen-Meiningen en Saksen-

Slawen, kwam vervolgens in verzet tegen
M egbeet 111, koning der Franken, en bezorgde in 640 aan Thiiringen de onafhanke-

ljkheid. Reedsin de 7deeeuw zochten Britsche zendelingen deThiiringerstotChristenen
te maken, en men meent, dat de heilige
Kiliaan aan hertog Gozbert,in W iirzburg gezeteld,den doop heefttoegediend.Eene duurzam e bekeering der Thiiringers volgde echter

eerstin den tjdvanBoni
faciws,diehetklooster Ohrdruf en een bisdoma te Exfurt stichtte

(741),hetwelk hj later met dat van Mainz

vereenigde. Inmiddels was Thiiringen weder
Altenburg,hetPruissischedistrid Erfurtbjna genoodzaakt, de souvereiniteit der Franken

geheelen het westeljke gedeelte van hetdis- te erkennen.Dehertogeljkewaardigheidwerd
trid Merseburg. Met den naam van Tltûriny- voorts afgeschaft door Pi
pl
jn,die deafzondcAe Staten bedoeltmen alle landen tussehen derljkegewesten (Helmengau,Altgau,Eichsde Pruissisehe provinciën Saksen en Hessen- feld, W estgau, Ostgau, Lancwiza en ArnNassau,Bejeren en het Koningrjk Saksen, stadt) deed besturen door graven. Xarel de
nameljk:hetgroothertogdom Saksen-W eimar, Groote stichtte in 804,a1seen bolwerktegen

de hertogdommen Saksen-Meiningen,Saksen- de Serben,deThiiringscheMark aandeSaale,
Coburg.Gotha en Saksen-Altenburg. alsmede wierbestuurders onderLodewi;k deDlïft
scAdr
de vorstendommen Schwarzburg en Reuszjmet dentiteldroegen vanmarkhertogen (ducesS0eene gezamenljke oppervlakte van ruim 224 rabieilimitis),zooals Tl
takwl
f in 849 en RaD geogr.:ajl 0n omstreeks 1100000 inw o- dll
f in 876.Deze waardigheid werd 00k benerB,onder welke zich 14000 R.Katholieken kleed dûor den Saksischen hertog Otto de
en 3500 Israëlieten bevinden.
.Do
orllcAfi.g: en na hem door zjn zoon,later
In den aanvang der 5de eeuw ontm oetmen de Duitsche koning Hendrik1.Voortsontstonin het hedendaagsche Thiiringen een vroeger den er meer marken, onder welke de Sorbionvermeld gebleven volk, dat der Thiiringen sche(sedertdelldeeeuw Meiszen genaamd)
of Thi
iringers.Deze stammen afvan de Her- eene aanzienljke plaatsinneemt.Reedsmark-
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graafEekebart(985-1002)strektezjn gezag hj de ketters met afschuweljke wreBdheid

00k over Thiiringen uit en heeft bljkbaar vervolgde. Btj den dood van Lodewi
jk (te
eenigen ttjd den titelvan hertog van Thirin- otranto,11 September1227)teldezjnéénige
gen gevoerd.Nogmaalswerd onderde graven zoon Herman eerst vier jaren, zoodat zjn

Wilhelm en Otto ron Yei-t
zz (1016-1067) oom Heinrieh .2tx:p6 zich met het beheer beThiiringen met Meiszen vereenigd;doch 0m- lastte. In 1238 aanvaardde Hermann hetbestreeks dien tjd ontstond in Thiiringen een wind, m aax overleed kinderloos in 1242,
nieuw geslaeht, hetwelk eerlang de aldaar waarna hj doorgenoemden Raspewerd 0pgevestigde graven in magtovertrof.Lodewbk gevolgd. Deze overleed als tegenkoning van
de &eàJJr#:,volgens de overlevering een telg keizer I'
riedrinlt11 op den l7den Febraarj
der W est-Frankisehe Carollngen en een bloed- 1247 als de laatstemanneljke telg van zjn
verwant van Koenraad JT, koeht tusschen Huis.Reeds den 3osten Julj 1242 wasFrellcFl/ity:,markgraafvan Meiszen,
1031en 1039 van degraven vonf#ferzlàvqg, tferik de .lborl'
Gleol
ten en anderen eenige yoederen bj het een zoon van Jàèta,de halfzuster van den

Thiiringerwoud,hoofdzakeljkln deOmstreken laatsten landgraafvan Thiiringen,doorkeizer

van Altenberg enReinhardsbrunn,enverkreeg

I'rederik 11 m etditlandbeleend,ennuhaastte

daarenbovenvandenKeizernogeenuitqestrekt hj zich,hetin bezitte netaen.llaar echter
grondgebiedrondom denInselsberg,enelndeljk ook k%ophâa,de dochter van Lodewî
jkde.
& ïdoorzjnhuweljkmetCaeelliarpz
lk%angerhausen lùe en de gem alin van H endrik T, hertog
laatstgenoemdebezitting.Hj isdestamvader

Van Brabant, alsmede

der oudere landgraven van Thiiringen en

Megfried, graaf van

Anhalt en een neef van HeLnria Aldpe,
werd opgevolgd door Lodewbk 11 de ,
%Jï&-, hunne aanspraken deden gelden,ontstond de
Onder wlens bewind de Thiiringers den ver. Thiiringsche Successie-oorlog,die weliswaar
maarden Tienden-oorlog voerden tegen Meg- doorhetgevechtbj Mi
ihlhausen(11Februarj

frïe#, bisschop van Mainz.ln weerwilvan 1248) en door het tradaat van W eiszenfels
de beslissing der Kerkvergadering te Erfurt van 1 Jult
j1249 ter gunste keerdevan Hen(1073) weigerden de Thk'ringers op nieuw rik de lltlprlzycl.fke,maar toch eerst,daar
tienden te betalen en sehaarden zich aan de d
SPZF
JJ ran .
/KtZIJIJ den strjd vernieuwde,
zjde der tegenstandersvan Hendrik;'
lr,die na eene tweede beslissende overwinning
de bewerker wasgeweest van hunne ellende. van Hendrik bj W ettin (29 odober 1263)
ln die dagen van woeste geweldenarj verre- een eindenam dooreene overeenkomst,waarzen overalop de bergenvanThiiringenhechte door Hessen aan Dophia en Thiiringen aan
burgten,en 00k Lodewj;k deScliè'
r bouwde Hendrik werd toegekend.Deze stond in 1263
in 1067 den W artburg bj Eisenaeh, waar Thi
iringen afaan zjn zoon Albreekt.Laatsthj zieh vestigdein 1076.In 1085stichtte htj genoemdegeraaktein strjdmetdezonenvan
hetkloosterReinhardsbrunn.Hjwerdin1123 zjne eerste gemalin en verkochtin 1294 ThiiOqgevolgd door zjn zoon Lodewnk1II,aan ringenvoor12000markzilveraankoningAdolf
.

w len koning Lotlbarlqs in 1130 de waardig- '
tlcs Nassan.Dientengevolge werd hetlandgeheid opdroeg van landgraaf van Thiiringen. tei
sterd dooraldegruwelen van den 0orloqt

O0k verwierf hj,als zoodanig Lodewj;k I
genaamd, door zjn huweljk uitgestrekte
bezittingen in Hessen.Zt
jn zoon Lodewqk 11
de I.
h eren, door zjne gemalin Jlffl m et

daar laatstrenoemde zich gewapenderhand ln

het bezit wllde stellen van hetgekochteland,
en al die ellenden keerden terug, toen na

den dood van Adolfzjn opvolger,keizer2J-

keizer Frederik Barbarossa vermaagtschapt, breclttT,zjneregten deed gelden.Dûch nadat
nam deelaan de veltogten van laatstgenoemde Frederik de Gebetenezieh van den W artbuxg
naar Italië en overleed in 1172.Zjn zonn en meester gemaakt en de Keizerljke troepen

opvolgerLodewl
jk11I deZccFzfzzloedèevoerde btj Lucka geslagen had (13 Mei1307),stelde
in 1173 ten behoeve van zt
jn oom , keizer hj zich in het bezit van Thiiringen en werd
Frederik 1, oorlog tegen de zonen van 2I- door keizer H endrlk V1I daarmede beleend.
breeld de .& er van Brandenburg,dem pte een Hj overleed in 1324 en werd Opgevolgd dnor
oproerteErfurt,hiely Hendvik deZeef
zzobe- zjn zoon I'
rederlk11defrA
l.
sfAl/'
ïke.In1342
strjden en verkreeg ln 1180 het pfalzgraaf- ontstond tusBthen dezen en de graven van
schap Saksen. In 1189 vergezelde hj keizer Orlamqnde en Sehwarzbnr.q de Thiiringer
Frederik 1 op den kruistogt en overleed ge- Graven-oorlog.W élhersteldekeizerLodemj;k
durende de tprugreis kinderloos op Cyprus de.peïjdrden vrede,doch deBtrjdontbrandde
in Mei 1190.Hj werd opgevolgd doorzjn op nietlw en eindigde eerst in 1345,doch ter
broeder H erman T. wiens weifelen tnssehen

gunste van den Landgraaf, die den 18den

twee elkanderbestrjdende koningen Thiirin- November1349overleed.Vanzjnedriezonen,
gen met rampen overlaadde.Gedurendezjn dieaanvankeljk gemeensqhappeljk regeerden
bestuur was de W artburg een verbljf van (de vierde,Lodewbk,werd '
m 1381aartsbisminnezangers en het tooneelvan den beken- schop van Magdeburg), wisten Frederik 1II
den zangstrjd.Hj werdvervangen doorzjn de Gedfrdp'
: en Balthasar hun gebied te ver-ç
tweeden zoon,Lodewi;k de S'
eî!ù:,diemet grooten,veroverden met hun brûeder W ill6m
zjne gemalin de heiligeFlïzll:fi (ziealdaar) de F/lpp-çk: anderebezittingen en herkregen
door de sage verheerltjkt is.Noodlottig was in 1365 dûor aankoop de stad Sangerhausen.
de bemoejing van Koenvaad '
plg
z Marburg Nadat met den Landgraaf van Hessen een
nietalleen voor de vrome Landgravin)maar verbond gesloten was,had na den dood van
0ok voor geheelThtiringen en Hessen,waar Frederik de Gedfrelpe (1382)eene verdeeling
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plaats, waarbj Thûringen aan Baltltasar, gesteenten.De eenehelft,hetnoordwesteltjk
Meiszen aan Willem en het Oosterland met
Landsberg aan de zonen van Frederik ten
deel viel. laltltasar werd in 1406 oygevolgd
door Ikederik JF de .rd4'
pt)v#ï.t/e)dle echter

g
edeelte,vormteenesmalle,meteen hoojen
kam gekroonde bergketen met een stellen

wand aan de noordzjde en eene Qaauwere
helling naar het zuiden; zj bestaat hoofdhet bewind grootendeels overliet aan zjn zakeljk uit porfer,daalt in terrassen afen
schoonvader,graaf Gûnther rtll Sekmarzburg,
. bezit op eene beperkte ruimte (75 Ned.mjl
hjverkreeg doorhetovexltlden van zjnogm lang en 15-22 Ned. mjl breed) methare
W m em ook een groot gedeelte van Meiszen. diepe, digt met bosch begroeide dalkloven

Na zjn dood (1440) viel Thiiringen ten eene reeks van bekoorljke natuurtooneelen.
deel aan keurvorst Frederik 11 de ZlcFzf-oedige en diens broeder W illem 111. De verdeeling tusschen deze beiden gaf aanleiding
tot een broeder-oorlog, die echter door den

Vrede van Pfbrta bj Naumburg (1451) een
einde nam.Toen daaroy Willem in 1485kinderloos overleed, vervlel Thiiringen aan de

zonen van Frederlk de ZtlcAï-oetfke, Ernst
en Albert, die den 26sten Augustus 1485 het

land onderlinq verdeelden. Sedert dien tjd

Hier heeft men onderscheidene badplaatsen,
alsmede de hoogste en drukst bezochte top-

pen,zooalsdeInselsberg (914 Ned.elhoûg),
de Groote Beerberg (984 Ned.elhoog),de
Schneekopf (978 Ned.elh0oy), de Finsterberg (947 Ned.elh00g)jde Glckelhahn (861
Ned. el h00g) enz. De zuidoosteljke helft
vertoont zich als. eene nagenoeg evenzoo
lange, maar 40- 50 Ned. m'
lll breede, g01vende,hoofdzakeljkuitleisteen engraauwak

valt de geschledenis van Thiiringen zamen bestaande hoogvlakte, met een steilen wand
met die van hetSaksische Hertogenhuis der aan de zuidzjde,metvlak gewelfdekoepels,
Ernestjnsche ljn,en die van den Thiiringer die zich Blechts weinig boven de algemeene
Kreits, zooals het gedeelte derAlbertjnsche kamhoogte verhelen, en metlange,eenvor-

ljn genoemd werd,metde geschiedenisvan mige, dooreenenjverebevolking bewoonde
Keur-saksen en sedert 1815 met die van dalen.Hier zjn de hoogstetoppen:deKiePruissen.
ferle(868 Ned.elhoog),de Bleszbj Eisfeld
ThûringeN oud (Het) is de naam van (865 Ned.elh00g),de W urzelberg (837 Ned.
eeneboschrjkebergketen in Midden-Duitsch- elhoog)en de W etzstein (829 Ned.elhoog).
land, voortloopend tusschen de Thiiringsche Het woud bestaater hoofdzakeljk uit grove
Vlakte ten noorden en Franken ten zuiden, en ënedennen,terwjlmen in denoordwesvan de W erra bj Hörschel, niet ver van ljke helft 0ok velelûofboomen aantreft.De
Eisenach, in zuidoosteljke rigting t0t aan hoogste bewoonde plaatsen zjn er: Igelshieb
Berg W etzstein bj Lehesten,maarmethet (835 Ned. el h00g) en Oberhof (811 Ned.el
Frankenwald t0taan Blankenstein in Reusz, h00g). Uit een geognostiscb oogpunt behûort

waar het door de Saale van het Fichtelge- het Thiiringerwoud tot de merkwaardigste
bergte gescheiden wordt. De lengte van het streken van Duitschland,nietalleen wegens
gebergte,overwelks kam een merkwaardige, de groote verscheidenheid zjnerrotssoorten,
overoude grensweg,de Rennstieg,loopt? be- maar o0k wegens zjne eigenaardige vormin-

draagt150 Ned.mjlen zjne breedte wlsselt gen,welke bjkansalle groepen van gesteenaf tusschen Q0 en 50 Ned.mjl.Langs de ten, van de oudste t0t de Jongste,vertegenwestzjde van hetThiiringerwoud stroomtde w oordigen.Daarom hebben ook de voortreFeW erra,diehetafscheidtvanhetRhöngebergte, ljksteaardkundigen,zooalsHeim,von SOF,
en in het oosten vormt de sterk kronkelende I'
reiesleben, von zlcA, Hofmann, Cotfa,
Saale zjne grenzen.Het proflvan dezelange Credner enz-,hunne aandacht op ditgebergte
bergketen met hare talrjke fraai-afgeronde gevestigd.Hetnoordwesteljk,smaluitloopend
koepels en zadelvormige passen vormt eene einde van dit gebergte bestaat uit groote
zachtgolvende1jn,diemd grootereen klei- massa's roodliggend, waar men btlEisenach
nere bogen zieh nu eens naar de zjde van den tunnelvan den W erra-spoorw eg doorheen
Thiiringen,dan w eder naar die van Franken
uitstrekken en vooral in het noorden een
schilderachtig voorkom en hebben. De kam
zelf verheft zich op glechts weinige plaatsen

hooger dan 900 Ned.el, terwjlde hoogte
van zjne uitloopers van 200 Ned. el (bj
Eisenach en Saalfeld)t0t490 Ned.eltbj 1lmenau) bedraagt. In het algemeen kan men

geboord heeft. Verder naar het oosten vbrm eerdert de verscheidenheid der uitbarstingsgesteenten, zoodat m en van Ruhla totTam bach glimm erlei,graniet,porfer,groensteen)
m elaier enz. aantreft,tusschen welke steenkolen- en roodliggendelagen zich t0t aan
den kam verheFen. Verder naar het zuidoosten heefthetporqer de overhand en vormt
er a1s veldsteen- en groensteen-porqer de

het Thi
iringerwoud in twee helften verdeelen,
welke met betrekking tot haar uitwendig hoogste toppen.Daaxna verdwjrendemassavoorkomen en van haren geognostischen toe- gesteenten meer en meer en de afdeelingen

stand aanmerkeljk van elkander verschillen.
Waar zj zich vereenigen of liever, waar
zj door een melaierdam gescheiden zjn
(omstreeks tusschen Eisfeld en Amtgehren),

der graauwakvorming treden te voorschjn.
Hier, waar het gebergte opgestuwd, maar
niet gescheurd is, heeft men vooralleisteen
m et enkele koepels van graniet, porfer en

hebben niet alleen de wateren, welke van groensteen. De zechsteen (schachtsteen),een
het gebergte naar drie hoofdrivieren afdalen, zoom vormende rondom het Thiiringerwoud
hunne gemeenschappeljke bronnen,maarmen en van groot belang voor de staal-industrie,
vinds er oQk eene bonte vergchei4enhei; van bepaalt de geognostisehe grenzen tussehen

THPRINGERwOUD-THUSNELOA.
het gebied der uitbarstingsgesteenten en de
aangrenzende heuvelstreek,waar bonte zandsteen, op vele plaatsen met muschelkalk en
keuper gedekty de overhand heeft. Hier en

4:1

oprukte t0t aan W eenen. Na den slag aan

den W itten Berg, waaraan hj deelnam ,
vlugttehj naarBethlenGaborinSiebenbi
irgen.
In 1626 voerdebj bevelovereen kleinkorps

daarzjn basaltkegelsdoordezewatervormin- in Silézië, begaf zich daarop naar koning
gen heengebroken. De wateren van het Thii- Gustaaf Adolf van Zweden en streed bp
ringerwoud stroomen naar de Noordzee en Leipzig(1631)enLiitzen(1632).Na'
sKonings
behooren t0t hetstroomgebied van drierivie- dood vertrok hj met een Zweedsch korps
ren,nameljk t0tdatderElbe,metdeSaale naar Silézië, knoopte er vruchtelooze onder(met de Selbitz),de Loquitz,deSchwarza, handelirlgen aan met W allenstdn en werd in
de 1lm en de Unstrut(met de Gera),- tot October 1633 metzjn 2500 Zweden bj Steidat van de W eser, met de W erra (met de nau aan de Oderomsingeld,zoodathj zich
Schleuse),de Hasel,de Schmalkalde,deDruse moestovergeven.Wélwashj spoedig weder
en de H örsel, - en t0t dat van de Main opvrjevoeten,maarhj stierfkortdaarna.

(Rjn),metdeRodach endeItz.Merenzoekt
m en er te vergeet'
s, m aar men vindter des
te meer minerale bronnen. T0t de vermaardste badplaatsen behoorener:Arnstadt,Berka,
Blankenburg, Elgersburg, Friedrichroda?I1m enau, Köstritz,Kösen,Liebenstein,Lobenstein, Ruhla,Salzungen,Ronneburg,Rudolstadt,SchmalkaldentSchleusingen, >ul
' za en

Thal.De mjn-ontginning,dieervooralin de
16de eeuw bloeide, is in den laatsten tjd
zeer achteruitgegaan. De goudmjnen en de
goudwasscherjen zjn geheeltotstilstand gekomen;ook w ordt er w einig zilveren kobalt
verkregen.Zelfsdejzer-industrie,welkemen

Thurn en Taxis is de naam van een

oud-adelljk geslacht afkomstig van de Mila-

nésche famille della Torre,w elkevan 1237-

1277envan1302- 1311teMilaanheerschappj
voerde. Verjaagd door de Viseonti,vestigde
zich Lamoraal I in 1313 op hetgebied van
Bergamo en ontleende aan den berg Tasso
den naam van del FJ.S.:t),later in Tassis en

Tazisherschapen.Zjn kleinzoon RoyerItrad

in dienst van keizer Frederik 1II en bragt

omstreeks 1460 de eerste posterj in Tyrol
t0t stand (zie onder Posterl
j). Uitgestrekte
goederen,in 1785 doorKarlAn8eln '
pps Taœis

aangekocht, werden in hetvolgendejaarals

in het geheele gebergte aalltreft, is wegens e0n Rkksgraafschap erkend eD verschaften
de duurte der brandstofaanmerkeljk vermin- aan hunne eigenaars zitting en stenz 0P de
derd.Intusschen verkrjgtmen ern0g steeds vorstenbank in Zwaben.Daarenbovenverwierf

eenegroote hoeveelheid bruinsteen(mangaan- ditgeslachtaanzienljkegoederen alsschadeerts);voortsleverthetgebergte:nikkel,anti- loosstelling voor de later afkestane posterjj
monium , bismuth, vitriool, aluin, kaolien, terwjl het voorts onderscheidene heerljkkalk-, vloei- en zwaarspaat, albasten mar- heden bezit in Oostenrjk, Bejeren, M'iirmer! mergel en gips (Mariaglas) en onder- temberq en België, - alles met eene gescheldene half-edelgesteenten. Voorts vermel-

zamenlpkeoppervlaktevan34% D geogr.mjl.

d van dit geslacht is tegenwoordig
den wj de leisteengroeven bj Lehesten#de Het hoof'
zoutebronnen en de zoutlagen.T0tde takken

prins Maœimiliaan e lrig,geboren den 24sten

vannjverheidbehoorener:dejzerbewerkingin Junj 18622 thans regérende onderde'
voogharen geheelen omvang,de porseleilltàbrieken djschap zjnermoeder, prinsesRelenay heren pottebakkerjen, de ver&aardiging van togin van Bejeren.
speelgoed envanpapiermaché,demeerschuimThflrbez, een Honçaarseh comitaataan
industrie,de glasblazerj,de verzameling van deze zjde van de Thelsz en omgeven door
hars enz. Uitmuntende rjwegen bevorderen de comitaten Trentsjinj Arva,Liptau,Sohl,
er het verkeer, terwjl men langs de noord- Bars en Neutra, heeft eene uitgebreidheid
zjde den Thi
iringer spoorwegtten Oosten den van nagenoeg 21 D geogr.mjl, is van alle
Saal-spoorweg en langs de zuideljke helling zjden door uitloopers der Carpathen omsloden W erra-spoorweg aantreft,die hunne tak- ten en heefteengolvenden,vruehtbaren bodem.
ken uitstrekken tot diep in hetgebergte.Het ln het noordoosten verrjst e.rhet boschrjke
Thiiringerwoud eindeljk behoort t0tPruissen, Fatra-gebergte ter hoogte van 1500 Ned.el.
Saksen-Meiningen, Saksen-W eimar, Saksen- Doorhetnoordeljk gedeeltekronkeltdeW aag:

Cobtlrg, Gotha, de beide Schwarzburgen, w aarin de rivier de Thûröcz, in het zuiden
des lands ontspringende, zieh uitstol't. De
Reusz en Beijeren.
Thurn (Heinrieh Matthias,graat'von),een voornM mste voortbrengselen ZI
@*n er*
J
@ gerst,
der aanvoerdersvan den Boheemschenopstand haver,rogge,papavers,vlasenpeulgewassen,
onder Ferdinand 11 en geboren in 1580 van doch de hoeveelheid koren is er niet v01Prot
el
st
Rw
do
fant
11sche ouders, ontving van keizer doende voor de behoetten der inwoners.W ewegens diensten, in een veldtogt lige weiden begunstigen ervooraldeveeteelty
tegen de Turken bewezen,de betrekkingvan bepaaldeljk deschapenfokkerj.Van demine-

burggraafvan Karlstein inBohemen.Hjwas rale bronnen vermeldenwjdewarmewateren
een bevorderaarderuitreiking vandenmajes- van Stubnya. Het aantal inwoners bedraagt

teitsbriet'en zag zich door de Standen be- er ruim 43000) en de hoofdpluts is Szentnoemd t0t een van de D ertig Verdedigers des Martolz.

geloofs. Hj gafden 23sten Mei 1618 het sein

Thusnelda, de dochter van 8egestes en

t0t den opstand der Protestantsche bevolking degemalin van Arminius,die haar heimeljk
in Bohemen en w erd er gekozen t0taanvoer- wegvoerde uit de vaderljke woning,werd
dervan hetleger,wMrmedehj inJunj1619 door Segentes wederom aan haren elhtgennot
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THUSNELDA- THYMOL.

ontrukt en in 15 na Chr. uitgeleverd aan zaadlobbige plantenfamilie uit de orde der
GermanLeus, die haar met haren zoon TA - Thymelaïnen.Zj omvat heesters en kleine

- lït'
l: medenam naarRome,om aldaarzjn boomen en enkele éénlarige kruiden, met
verstrooideofafwisselende,enkelvoudige,gave
triomfteverheerljken.
bladeren zonder steunbladen en volkomene of

Thyestes,zie onder Atreus.

Thym (Thymus L.) is de naam van een door misgewaséénslachtige bloemen,dieeindplantengeslacht uit de familie derLipbloemi- ofokselstandig,alleen ofintrossen,hoofdjes
gen (Labiatae). Het omvat halfheesters of of aren geplaatst en w e1 eens van een 0m kleine heestersmetkleine,gaafrandige,tegen-

windsel voorzien zjn. Hetenkelvoudig, gekleurd bloemdek is afvallend of bljvendj

overstaande bladeren, een klokvormigen,
tweelippigen kelk m et 3 kortere,driehoekige
tanden aan de boven- en 2 priem vormige,
langere,gew imperde tanden aan de onderlip,
eene kelkbuis, die na den bloeidoorharen
gesloten is, eene Flippige bloemkroon met

buisvormir en aan den zoom met4 of5sliypen voorzlen.Demeeldraden zjn in de buls

of in de keel van het bloemdek geplaatsten
hun aantalisz00 grootals datder bloemdekslippen,doch 00k we1eens kleinerofdubbel
z0o groot. D e

eeneregte,bjna

vlakke,gave of
uitgesnedene b0Ven- en eene
uitgespreide, 3lobbige onderlip,
4 meeldraden,
doorgaans boven
de kroon uitstekend,een breed,

helmdraden zjn

#

korten dehelmknoppen tw eehokkig en overlangs opensprin-
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soorten noemen

wj:S ldeTâym
(T. serpyllum

t!J

L.),een heesterachtig plantje
met dunne, liggende stengels
en takken, gesteelde,gaafrandige, aan hun
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mige
soorten
heeft men boven
de meeldraden
bloembladachtige schubben
in de keel van
het bloemdek.
H et bovenstandig, éénhokkig
vruchtbeginsel
heeft een enkelvoudigen,meestal zeer korten

stjl met een

kopvormigen
stempelenbevat

gewoonljk

slechtséén zaadknop, zelden
â
twee of drie.
voet metlanpe,
I)e doorgaans
kleurlooze w lmThym (Thymuseulgldz).
éénzadigevrucht
pers bezette blais eene steenbes
deren en eindelingsche bloemkluwens, - en gewone Thym ofeene noot. H et zaad bevat geen ofslechts
(T.vulgarisL.
), een lagen halfheester met w einig vleezig kiemwit en de regte kiem
een opgaanden,vertakten stengel,ljn-lancet- heeft vleezige, plat-bolle zaadlobben en 0en
vormigetot langwerpigeivormige,m etklieren naar boven gekeerd worteltle. Deze fam ilie
bestippelde, kort behaarde of onbehaarde telt ongeveer 350 soorten, verdeeld over 20
bladeren.die aan den rand omgerold zjn, geslachten, die meestal in de w arme landen

i.
,*0,
j
/5

en witte of roode bloemen. De takles be- van hetzuideljk halfrondgroejen.Velesoorvatteneeneaethérischeolie.W jjeven hierbj ten behooren t0t de geneeskrachtige oft0tde
in a de afbeelding van eenbloejend takjein V0rWSt0Q0Ver0nd0 g0WaSS0n.
natuurljke grootte,in bvan eene bloem met Thymol (Cl:HI4O? of tkymkamfer bem eeldraden en de punt van den stamper,en
in c van een kelk.

vindt zich in de aethérische olie van de gewone thym ,alsmede in de olie van Monarda

Thym elaxnen is de naam eener orde der pundata en van PtychotisAjowan en wordt
Tweezaadlobbigen in het natùurljk planten- daaruit gewonnen door die olie m et natronstelsel. Zj onderscheidt zich door bladeren loog om te schudden en dit m engsel met
zonder steunbladen 2-of4-ledige bloemkran- zoutzuur te verzadigen.Zj vormtkleurlooze
sen,een buisvormig,gekleurd bloemdek,het kristallen, riekt naar thym ,heeft een scherontbreken der bloemkroon,perigynischemeel- pen, specerjachtigen smaak, is gomakkeljk
draden en een bovenstandig, éénhokkig, oplosbaar in alkoholen aether,moejeljk in
meestaléénzadig vruchtbeginsel;zj omvatde water, smelt bj 44O C., kookt bj 2300 C.,
fàmiliën der Thymeleën,Elaeagneën en Pro- lost op in w aterige alkaliën, maar wordt
daaruit afgescheiden door koolzuur. Thymol
teaceën.

Thym eleën is de naam van eene Twee- wordt in plaats van carbolzuur bj hetver-

THYMOL- TIBBOE.
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binden van wonden, als geneesmiddel, t0t Yiees, Yiaardoordieverzameling gestadig vermondspoeling en t0t het goedhouden van zaeerderd k0n worden.Hiertoe werd in 1654
vleesch enz. aanbevûlen.Zj werkt antisep- een huis op de Grûene Hazegrachtte Leiden
tisch, maar is niet z0o nadeelig voor het aangekocht,waarzieh vermeldeboekerjn0g
gestelal8 carbolzuur.
altjd Onder den naam van sBibliotheca Thp
Thyrsus noemt men den met klimop en siana'' bevindt. Haar eerste catâlogus is ln
wjngaardmnken versierden en meteen den- 1677, haar laatste in 1852 in het liehtgeappel gekroonden staf van Baeelt%s en zi
jne geven.
medgezellen.
Tiara is bj Mer6dotus de naam van het
@*
Thysius.Onderdezennaam vermelden Wp:
hnofddeksel der Perzen. Voorts geeft men
Antonins n t
ydil:, een Nederlandsch god- dien o0k aan de driedubbele kroon van den
geleerde, geboren te Antwerpen den 9den Paus.Zj hedl de gedaante van eenehooge
Augustus 1565. Hj studeerde achtervolgens muts met drie boven elkander geplaatste goute Lier,te Antweryen,te Leiden,te Gent, den, m et diamanten versierde kroonen,M n
te Genèveen eldersln Zwitserland,teStraats- den t0p voorzien van een b0l,waarop zich
burg,te Heidelberg,te Cambridge en te Ox- een kruis verhett.De tiara is ingevoerd d00r
ford, werd in 1590 beroepen a1s predikant Clemens VXI
(fI131
(f4)
13e
4n
2).
volgensanderendoor
te Haarlem , deed verschillende reizen naar .fezldtficfld
Duitschland en Frankrjk en aanvaarddeden
Tibboe (De), Tiboe of Teboe vormen een
16den Augustus 1601 een hoogleeraarsam btte Afrikaanschen stam in hetoosteljk gedeelte

Harderwjk - voorts den loden December derSahara.Hunne westeljkegrenzen loopen
1619te Leiden,waar hj den idenNovember ongeveer langs den grooten karavanenweg
1640 overleed. Hj was een geleerd man en van Tripolis over M oerzoek en Bilma naar
1id der Synode van Dordreeht,waarmenhem Koeka, denoordeljkelangsTripolitanië,de
t0t plaatsvervangend opziener der vertaling zuideljkelangsKanem en W adaien de00sde8 Ouden Verbonds benoemde.Van zjne teljke langs de Libysehe Woestjn.Terwjl
geschriften vermelden wj:pAnglicanascripta Rol
tl
fsen anderenhen t0tdeNegersrekenen,
de praedestinatione (1613)'5, - rlueere ende wkstNael
ttigal hun eene plaatsaan onder de
order der Nederlandsche zo0 tluytsehe en Berbers.M en kan intusschen nietontkennen,
W aalsehe gereformeerde Kercken in één lig- dat zj metde Negersvermengd zjn)zooals

chaam vervat (1615)/', - rBeljdenisse der
Gereformeerde Nederlandsche Kercke (1617)''
,
logia
0neju
Ds
Pa
qure
aes
nte
us
dii
soS
ceaRpeo
sr
sa
et
ni
d
oode sacra theo(1620)':.

trouwens bljkt uit hunne taal.W elligtzjn
zj nakomelingen der aloude Garamanten.De

kleurvan hunne huid en de vorm van hun gelaathouden hetmidden tusschen dentypusder
A ntoniws Tâydiv,:,een zoon van den voor- blanke Caucasiërsen den Negertypusmetkroes

gaande en geboren te Harderwjk omstreeks haar.Meestalzjnzj bleek-geeltotroodachtig
hetjaar 1603.Hj studeerdeen promoveerde bruinvankleurjterwjlzjnagenoeggeenbaard
te Leiden in de regten en werd er in 1637 hebben.Zj behoor@e
n totde dweepzieke M0*
buitengewoon hoogleeraar in de dichtkunde, hammedanen en Zll
n ill hetmaatschappeljk
in 1640 in de welsprekendheid en in 1653 leven in d klassen gescheiden)nameljk de

gewoon hooyleeraar in dit laatstevak,ver- M aina of edelen, waartoe de sultans behoovolgens bibllothecari: der Académisehe boe- ren ,hetoverigevolk en de smeden,dieeene
kerj,en in1658historiesehrjvervandeStaten soort Van paria's uitmaken.De njverheid
van Holland.Hj overleed den 25EtenJanuarj staat er Op een zeer lagen trap;de vrouwen
1665. Van zi
jne nOg altalrjke geschriften vleehten matt:n uitpalm vezelsen de m annen
vermelden wj: rExeercitationes miscellaneae loojen huiden tot zakken en vervaardigen

(1639)'',- yGullielmi Postellide republica zadels. Hunn6 w oningen, welke zeer zindes
eu magistratlbusAtheniensium liber(1645)''
, 1jk zjn, bestaan uitrotsholen en ronde,van
pcom pendium

historiae Bataviae a Julio

Caesare usque ad haec tempora (1645)''
1-

steenen opgetrokken huizen en hutten, die
van hout opgetimm erd en met matten gedekt

XM emorabilia celebriorum veterum retum pu- zjn. Hunne kleeding is heteenvoudig katoeblicarum (1646).', - mltoma illustrata sive nen gewaad van den Soedan. De knapen
antiquitatum Romanarum breviarium (165T)'' loopen tothun tiendejaar naakt.Hunne walistoria navalis siveeeleberrim orum proe- pens zjn:zwaard,spies,boog en een hoekig
pl
liorum ,quae mariab antiquissimistemporibus werpmes (sjangermangor)j zooals men 00k

usque ad pacem hisganicam Batavifoedera- bj de Niam-Niam vindt.Daarzj geenegetique Belgae,utplurlmum victores,gesserunt, schrevene wetten hebben,beruster hetregt
luculenta descriptio (1657)'', - alsmede on- op herkomsten en na de invoering van den
derscheidene uitgaven vanklassiekeschrjvers Islam 00k op den Koran.De Sultans worden
en ljkredenen op Dpankdm,Fr- ,,D.X6is- voor hun leven uit de klasse der Maina
#iv.
ç en Barlaeus.
gekozen, en de inkûmstên van deze geJoannes Fly,
Wlé', in den ouderdom van n0g deelteljk gevonden uit den buit, bj roofgeen 30 Jaar te Leiden overleden.Hj had togten verkregen.Hun gezag iszeer beperkt.
bj uitersten wi1 bepaald,datzjneaanzien- De Tibboe vorm en geene natie en ook geen
ljkeboekerj,in een afzonderljk huisendoor Htaat, en zelfs waaronderscheidenegewesten
een daartoe aangesteld persoon beheerd,op onder denzelfden heerscher vereenigd zjn,
gezette dagen voor alle letterkundigen z0u heeft men nagengeg geen onderling verband
openafmnn,terwjl hj tevens eene som M n- der ingezetçnem
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TIBER- W BERIUS CLAUDIU8 NERO.

Tiber (De),21 7'
eereen bj deRomeinen een Romeinsch-Grieksch voorkomenj bezat

Tibero,de hoofdriviervan Midden-ltalië,aan
wier oever Rome zich verheft,ontspringtin

een amphitheater,een renperk enz.,en deelde
om die reden niet in de gunstderIsraëlieten.
de provincie Arezzo,18 Ned.mj1ten noor- Na de vernietiging van den Israëlietischen

den van Pieve San Stefano,bj den Monte Staat was zj eeuwen aanéén de zetelvan
Fumajolo, tot de Toscaansche Apennjnen eene beroemde Israëlietische académie en het
behoorend, stroomt aanvankeljk zuidwaarts m iddelpunt van het Israëlietische volk. Het
en zuidwestwaarts door de provincie Peru- Christendom vond er weinig bjval.In 637
gia, wendt zich bj den mond der Paglia vielde stad in handen der Arabieren ,en genaar het zuidoosten en loopt over eenigen durende de Kruistogten was zj eene van de
afstand evenwjdig aan de Tyrrheensche Zee, gewigtigste sterkten der kruisvaarders;doch
totdat zj zich weder zuidwestwaarts voort- den 4den Julj 1187 leden de Christenen bj
spoedt naar de Zee, de provincie Rome be- Hattin niet vervan Tiberias eene beslissende

reikt en 38 Ned.mj1 beneden Rome met nederlaag,zoodatdeze stad in de magtkwam
twee'armen (van welke de noordeljke,die van Saladl
jn.Thans heet zj Tabarieh en is
van Fiumicino eeu gegraven kanaalis)zich eene armoedige, morsige plaajs met een ver-

uitstort in de Tyrrheensche Zee.Hetdal der vallen kasteel en 3000 inwoners,van welke
Tiber,in haarbovenloop langsdeApennjnen de helft t0t de nakomelingen van Abraham
eene woestebergkloof,gaatbjMonted'Oglio behoort.op het kerkhof van deze,1/: uur
overin eene vlakte;het vernaauwt zich we- gaans ten westen van de stad,vindt men de
der bjCittadiCastelloen verandertbjharén graven van beroemde geleerden en Talmudismiddenloop in een breed hoogdal,waarna de ten,zooals M aimonides,Akiba enz.
Tiberius Claudius N ero, een R0rivier met talrtlke kronkelingen rondom den
berg Soracte slingert.Hare oevers zjn over meinsch keizer, geboren in 42 vöör Chr.en
haregeheelelengtevrjhoogenharezj-dalen de zoon van een evenzoo genoemden vader
hebben meestal een woest voorkomen.Alleen en vanIA ia Drl:ï!!J,voortsnahethuweljk

de dalen bj Riétien Folignomaken daarop van deze met keizer Auglb.ntu.g(38) de stiefeene uitzondering, Bj Nazzano bereikt de zoon van laatstjenoemde, bragt met zi.jn
rivier de golvende Campagna di Roma. De broeder Drwsu ln 16- 15 de Rhaetiërs en
beide monden, van welke de noordeljke Vindelidërs t0tonderwerping,dempte in drie
(Fiumicino) bevaarbaar, maar de zuideljke veldtogten (12- 10) een opstand derPanno(Fiumara) verzand is, omsluiten het Isola niërsen Dalmatiërs,en vielin 8 in het land
Sacra (Heilig eiland), eene met bosschen en derSicambriërs,diehjversloeg envanwelke
moerassen bedekte delta.De Tiberheeftmeer hj 40000 naarden linkeroevervan deRjn
dan 40 zjrivieren;deaanzienljkstevandeze deed verhuizen. Hg was in hetJaar 12,na
zjn:op den regteroeverdeSovara,deNes- den dood van Agri
ppa, in hethuweljk ge-

tore,de Paglia,de Ricana en de Gateria,- treden met Jwlia, de dochter van Au-qnstu ,
en op den linker oever de Carpino,de Chi- en werd in 6 voor den tjd van 5 Jaar be-

ascio, de Paglia, de Nala, de Nera en de kleed met de waardigheid van tribunus. In
Teverone. De regtljnige afstand van haren hetzelfde Jaar echter zag hj zich door de uitm ond t0t aan hare bron bedraagt 200, de spattingen van Julia en door den najver van
:en I-eius Cledcrgedwongen!
lengte van de rivier 370 Ned.mjl.A1szj de A'aggtst%s,CJJW.
stad Romebereikt,wM rzj overeenelengte zich tegen den w i1 desKeizers naar Rhodus
van 4400 Ned. el doorheen vloeit,heef
t zj in vrjwillige ballingsehap te begeven. Eerst
eene breedte van 75, verder naar beneden
van 52, beneden het Tiber-eiland van 103

in 2 na Chr. keerde hp vandaar terug en
werd, nadat Ca.iwsen O cïfx.
s Caenar gestorNed.el bj eene diepte van 5 tot 13 Ned.el. Ven W aren) in 4 door A'
apnstu a1s Z0On
en
al
zoo
t
ot
dl
ens
opvolger op
Berucht zjn de overstroomingen, welke zj aangenomen
bj hetsmelten van desneeuw ofbjaanhou. den keizerljken troon bestemd.Voorts werd
dende regens te Rome veroorzaakt. Men is hem hettribunaat wederom voorvjfjaren en
van plan,deze te voorkomen door eene regte in 9 voor levenslang opgedragen.Alzoo viel
doorsnjding van de Ponte Molle langsden hem , nadat hj van 6 tot 9 een nieuwen,
Monte Mario naar de Engelsbrug,verbonden langdurigen en moejeljken 00r10g in PannoDeteen nieuw stelselvan bedjking.DeTiber nië en Dalmatië gevoerd en in 11 de grenzen
is van den mond der Nera afbevaarbaar,en Van de Rjn tegen de Germanen beveiligd
van Rome afook voorkleine stoom bootellen had! in 14 na den dond van A '
ugu tu.ghet
zeilschejen. H aar waterstand is afhankeljk bewlnd ten deel,dathj gedurende 23 jaren
van het weder; het water heeft wegens het met kracht en beleid, maar tevens met geslib der bedding eene peelachtige kleur,en strengheid en wreedheid voerde.In de eerste
de w einige visschen, d1e zich daarin ophou- Jaren van zjn bestuurwerd hj totgematigdheid gestemd door Germanieus?den zoon van
den,zjn naauweljkseetbaar.

Tiberias, eene stad in Palaestina (Gali- zjn broeder Dru.
îw.
s, dien hj op last van
ast0tzoon had aangellom en,maar die
laea) op den westeljken oevervan hetmeer A'agust'
Gennesareth, ook we1 het meer van Tiberias door tw ee schitterende veldtogten tegen de
geheeten, wsrd gesticht door den tetrarch Germanen zjne achterdocht had opgewekt.
:, die haar ter eere van den Germanicns overleed in 19,en menvermoedde,
Herodes A ntf'o.
Romeinschen keizer Tiberius dien naam gaf dat hj als een slagtoFervan '
sKeizershaat

en er gewoonljk zjn verbljfhield.Zj ha; door vergif was omgebragt. In 23 vond 7ïr
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berinneen gewenschtenhandlangerinDqiann ,
den bevelhebber der Praetoriaansche benden,
die deze laagten in een versterktlegerkamp
binnen Rome vereenigde, om daardoor over
de stad te heerschen. Nu vsrmeerderden de
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de grootste rivieren van Zuid-Azië,nameljk
deDihong (deandere bronrivierderBrahmapoetra),de Loekiang (Sal0eën),deLanthsang
(Mekhiong) en deMoeroessoe,laterBritsjoe
geheetenj de bronrivier der Jantsekiang.De

vervolgingen der aanzienljkste mannen,die Indus loopt westwaartsen deSedledsj zuiddoor verklikkers (delatores) werden aange- westwaarts. Het klimaat wordt er bepaald
klaagd, waarna de slaafsche Senaathen ver- door de vereeniging van de grootste gemid-

oordeelde.W é1werd k
%qianv.
nten va1gebragt, delde hoogte des aardbodems met de grootste
die, om voor zich zelven een Yieg te banen gemiddelde droogte der lucht.In den winter
naar de heerschappj,reedsin23Drnnun,den heerschen er koude, ongeloofeljk drooge
zoon van Tiberins, door vergif uit den weg winden. Op de hooggelegene steppsn nam
had doen ruimen,- die in 26 Tiberiushad Prs
jewalskl
jeenekoude waarvan 25?C.,en
overgehaald,zich naarCaprea (Capri)tebe- teLhassa (3566 Ned.elh00g)iszjvoorzeker
geven,en 00k gelegenheid had gevonden zich
van het grootste gedeelte der familie van
Germanous te ontdoen. Intusschen vermeerderde dit slechts het aantalteregtstellingen,

niet geringer. Sneeuwvallen en sneeuwvlagen

daar allen,die indeaanslagen van k
%qjanws
betrokken waren, op last van Tiberiwsmoesten sterven, totdat deze eindeljk den 16den
Maart 31, reeds met den dood worstelend,
door Maero,den opvolgervan Dqianws,onder

geçn regen. In hetgeheeleJaarbedraagtde
neerslag uit den damkpkring naauweljks25

komen er gedurig voor.De lentebljftguur
t0t aan Mei en de zomer bezitop den middag een hoogen warmtegraad,maar brengt

Ned.streep.De herfst1s n0g warm ,ennevels
komen er zelden voor. T0tde schatten van
den bodem behoort goud; voorts heeft men
er borax en m uskus. M en wint er goud in
een kussen werd gesmoord.
Tibet Tkibet of T%bet, een van China hetnoordwesten en zilver in hetnoordoosten,
afhankeljk land, ten zuidwesten van dat wjders0ok koper,zwavel,vermiljoen,l00dj
keizerrjk tusschen de Himalaya-keten ten kobalt, zout enz.Het plantenrjk is erarzuiden en den Sjoega (hetBoeddha-gebergte) moedig;bosschen ontbreken ergeheelen al,
ten noorden oftusschen 28- 360NB.en 79- en het hout van populieren en wilgen levert
95O0.L.van Greenwich gelegen,heefteene ereen gebrekkig timmerhout,terwjldierljke
uitgebreidheid Van 47000 C) g0Ogr. mp**j en uitwerpselen er tot brandstofdienen.Ooftboovormt een groot lengtedal ter hoogte van m en vindt m en er slechts op die plaatsen,
4600- 3000 Ned.elboven de oppervlakte der waar eene voldoende besproejing aanwezig

zee,terwjl de toppen der Himalaya-keten is. De graansoorten van noordeljk Europa
zich verheFen t0teenehooytevan 8800Ned. worden errjp t0teenehoogtevan3000Ned.
e1. In dat lengtedalontsprlngen de Brahma- el,maar de opbrengst is nietvoldoende voor
poetra, hier Tsangpo geheeten,de Indus en de behoefte der bewoners,en men verbouwt

de Sedledsl.Voortsheeftmen eronderschei- rtjst in sommige dalen van hetzuidwesteljk
denemeren,zooalsde Mansarowar(Mapang) gedeelte.De steppen leveren den ijnstenrhamethetRakastal,waarde Sedledsjdoorheen barber. Veel meerverscheidenheid hèeftmen
stroomt,en de Dsjangdogtso meteen groot er in hetdierenrjk:deyak (Bosgrunniens)
eiland.Ten noorden van hethoofddalverheft leeft in groote troepen op de hooggelegene
zich eene reeks van evenwjdigebergketens steppen in het veld,alsmede eene soortvan
endedalentusschendezeztjngevuldmetbezon- paarden (Equushemionus)enhetwildesehaap
kenelagen ter diktevan 1000Ned.e1.Deberg- (Ovis Argali) met groote horens. W jders
ketens vertoonen zich om die reden minder zjn er antilopen, muskusdieren, wolvenj
hoog en de rivieren kunnen daarin w egens sjakalsen vossen.Vogelsdaarentegen zjn er
gebrek aan water geene kloven vormen. In- w einig en zangvogelsin het geheelniet. Tot
tusschen zjn velen daardoor t0t de dwaling de merkwaardigste huisdieren behooren er:
vervallen, dat Tibet eene groote hoogvlakte de yak, hetpaard,degeit,die eene keurige
vormt. De Tibetaan geeft aan die metgras w01 geeft, en het schaap. De honden verbegroeidç gewesten den naam van rrhang keeren er in een verwaarloosden toestand en

(Steppel''en aan de nog onbekende reeksvan

zjn daarom meer t0t last dan totlust.De

o
osten looyende hoogdalen tusschen de
Tsangpo-rivler en het Kuënlungebergte dien
van pDslangthang (NoordeljkeSteppel'',doch
aan de oosteljke bergketensvan Tibetdien
van p'
rhangla (Steppenpasl''.In dezehoogge-

van ontwikkeling; dehuiseljkeindustrie le-

breede, van het noordwesten naar hetzuid- njverheid bevindt er zich op een lagen trap

legene steppen ontm oet men onderscheidene
meren,en hetgrootste van deze isdeNamtso

vert er grof linnen, laken en vilt,doch de

qjnere voortbrengselen der eigenljke handwerkslieden onderscheiden zich doorlevendige
kleuren ensmaakvollevormen.Dehandelwordt

erhoofdzakeljkdoorruilinggedreven.Behalve
theeinplaatsvangeldzjneralspasmuntChi-

(80 Ned.mj1lang en 25-40 Ned.mj1breed) nésche Koperen munten en Indisch zilvergeld

in het oosten, de Namoer in het westen en in omloop, dat veelal t0tklompen zamengede Tsomognalariaan de grenzen van Ladak. sm olten wordt. De koopm an kan er groote
A1s hoofdrivier strpomt er door het groote winst doen, vooral door het verkeer met
lengtedalde Tsangpotsloe,welkethansalge- China, daar de Chinésche regéring steeds
meen a1s de bronrivier der Brahmapoetra moejeljkheden in den weg legtaandenhanwordt beschouwd. Uit den Thangla komen del metIndië.Doorhethoofddallooptuithet
40
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noordwestent0taan degrenzenvanSetBloean
eenbetrekkeljkgoedondrrhoudenheirweg,die
ten oosten van Lhassa de gletschersderzjdalen overschrjdt, terwjlmen natusschenruimten van 30- 110 Ned.mjlpoststations
aantreftmetpaarden en dragers.Zeermoejeljk en verstoken van alle openbarehulpmiddelen van verkeer zjn deverbindingswegen
met Mongolië en China en vooral 00k die
metKhotan en Jarkand,maargemakkeljker
en minderlang diemetAssam (overTaoeong
of door Bhoetn),met Bengalen over Dardsliling, door Nepal, Kamaon en Kasmir.
De voornaamste koopsteden voor het karavanenverkeer zjn er Lhassa 0n Gartok.De

hiërarchie stichtte, welke 00k het bewind

o
ver maatschappelj'ke aangelegenhedrn aanvaardde.Het opperhoofd iserdeDala%-Lama,
in wien Tsjenresi(Padmapani),degoddeljke
ylaatsvervanger van Boeddha,op Aarde bellgehaamd is;hjhoudtzjnverbijfteLhassa.
Op dezen volgtdePants
jenAiwzpfj/e,die te
TasliLhoenporesideerten aldaarhetoppergezag heeft in een klein district.Deze beide

hoogepriesters worden gçkozen onder den invloed der Chinésche rege'ring.Aan den DalaL-

Lama zjn deabten derkloostersenM ndeze
de priesters(lama)onderworpen,welkeallen

t0t een ongehuwd leven gehouden en in ver-

schillendeklassen verdeeld zjn.De kloosters

binnenlandBche handel en het verkeer met (
gonpa) zjn ruimegebouwen,rjk metvaste
China is er in handen van de klcosters en goederen begiftigd,en vormen weleenB eene
van deaanzienljkendeslands.Debevolking, door muren omgevene stad.Gemiddeld levert
t
evoren geschjtop5 t0t6millioen,bedraagt ieder huiggezin een priester. De monniken
volgens de bengten derFransche zendelingen zjn er zeer onbeschaafd en tevens 10svan
naauweljks4 millioen.Dezebestaatvoorhet zeden.De godsdienstige gebruiken en plegtig-

grootste gedeelte uitBodya ofeigenljkeTi- heden bevorderen er hetbjgeloof,en het1'B
betanen,een Midden-Aziatlsch volk van M0n- bekend, dat men ereen gebedenrad ofeene
gonlschen Btam , hetwelk vaste woonplaatsen bidmaehinetebaatneemt.Bjdevoornaamste
heeft. Daarnaast vindt men er Mnngolen gebeurtenissen in den fàmiliekring komtgeen
(
S0kpa),Turken (H0r) en Kirgisen in het priester te pas,maar men roept hem te hulp
noorden en Mohammedanen, Chinézen en a1s geestenbezweerder, en hj l
rgt daarbj
ernigeIndjërsteLhassaenindesteden.De eene groote mate van behendighm; aan den
T

lbetaan 1s klein van gestalte (1,58- 1,
60 dag.De eigenljke sodsdienst heeft erd00r
raalj muziek en wlerook een geestbedwelNed.el)en heefteen laag,maarbreedvoor- pme
nden invloed.Een zendelingenBtation,door
hoofd! zjne Jukbeenderen zjn breed, zjn
kin is Bmal en hetneuszadelvlak en diep; de Franschen tusschen 1861 en 1870teBonga,
zjne oogen zjn schuinsgeplaatst,zjn haar ten zuidoosten van Lhassa,gestichtjwerdver-

is donker en borstelig en zjne gelaatskleur nietigd.Hetbewind wordterqevoerd in den
geel,doch blank bj de aanzienljken.Hj is naam van den Keizervan Chlna door Tibe-

onderdanig en kruipendjeyenszjn meerdere, tanen, die hunne aanstelling ontvangen uit
maarruw en heerschzuc.
htlg Jegenszjn min- Peking. De Dalai-Lama houdt zich slechts
dere!de vrouw iserbj allevrjheid de sla- bezig met zaken van godsdienst; voor de

vin van den man en hare huweljkstrouw
laat veel te wenschen over. Bj de rjken
heerscht er veelwjverj en daarentegen bj
het volk wegenszjnearmoedeveelmannerj.
Op maatschappeljk gebied is de bevolking

staatsaangelegenheden zorgtzjn plaatsvervanger, die in den laatsten tjd gekozen wordt
uit de m onniken van een der voornaamste
kloosters te Lhassa. Het hoogste regéringsligchaam bestaatuit4 m inisters en 16 andere

in twee grootegroepen gescheiden,nameljk ambtenaren, die geBteld zjn over burgerljke
die dergeesteljken en d1ederleeken,en bj en militaire zaken!over de regtsbedeeling en
deze laatsten onderscheidt men ambtenaren, deinanciën.Zj zlln gevestigd teLhassaren

kooplieden, arbeiders, herders en bedelaars. de plaatsell
jke ambtenaren zjn aan hen 0nHun voornaamste kleed is een lange rok, derworpen. Chinésche ambtenaren hebben te

doorgjans rood ofgeelvan kleurjmeteen
gordelom de lendenen vastgeBnoerd,en daaronder wordteenjak en een broeltgedragen.
De laarzen zjn in hetoosteljk gedeelte van
leder en in het westeljk gedeeltevan vilt.

Lhassa,mandarjnen indeprovinciënhettoezigt op alle aangelegenheden en zjn ondergeschikt aan den gouverneur van Setsloean.
Trouwens Tibet wordt als een gedeelte van
deze provinde beschouwd.Hd bestuur en de

De Tibetanen bedekken het hoofd met eene reptspraak iser afhankeljk van degrootste
pelsmuts of meteene lakensehe muts zonder w lllekeur, want de ambtenaren,met uitzonklep. Het haar wordt lang gedragen en ge- dering der leden van hethoogBte regéringsvlnchten.Deljken wordennee
-rgelegdalsaas ligchaam , ontvangen geene bezoldiging,z00voor de gieren en wilde dieren.Degod:dienst dat zj genoodzaakt zjn in afpersing hun
is er het BneddhaïsmqB, dat er intusschen onderhoud te zoeken. Het gezag van China
vele wj*zigingen heeftondergaan.De merk- wordt'er gehandhaafd 400r eene MandqjoeNiaardigste van deze is de stelling, dat de afdeeling van 4000 man, die in een aantal
hoogste godheid in ligchameljkegedaantein kleine garnizoenen iB verspreid.Daarenboven
Tibet leeft, waardoor dit land een theocra- heef
tmen rrn0g inlandsche krjgslisden.
tische Staatis geworden.De grondleggervan
In de Tlbetaansche kronieken vlndt men
den Tibetaanschen vorm van hetBoeddhaïs- vermeld, dat het oudste aldaarregérende gemus is de monnik Tsonkhapa(1458-1419), Blaeht van kcningen afstamde van dat der
die alles, wat men weten en doen moet,in Rakia, waaruit in de 7deeeuw voor Chr.de

acht gebnien zxmenvat/ en eenegeesteljke stichter van het Boeddhaïsmus gesprnten is.
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Men saeent, dgt een Indiër, BoedA ei gena
amd, de pKleine Koningen''in Tibetaan
**
ZPn
gezag onderworpen heeften eene halve
eeuw vöör Chr.als de eerste gGroot-koning''
is opgetreden. Het rjk droeg in diedagen

Mongolen op tegen de Mandsloe,magr k0n

111 na Chr.deden de Chinézen er invallen, zoodat de Koningen van Tibet gedurig
verder naar het westen trokken.Binnenlandsche oorlogen werden er gevoerd t0t 507,
toen de groote veroveraar Namri Srpl-çï.vgzi

dood bragten,'iaarna onder goedkeurlng Van
China een andere DaW -Lama werd aan ge-

wegens de nederlaag van eerstgenoemden de
gewenschte zelfstandigheid nietverwerven en

schreef, op bedreigingen van de zjde van
China, eene nieuwe verkiezing uit (1705).
den naam van Jarlung (Hoogdal)en strekte Deze geschiedde,mMr was oorzaak.datde
zich uit over de oeverlanden van deJarlung- Chosjot-MongolengewapepdnaarLhassatrokrivier en van hare zjrivieren.Tusschen 94 ken en erden DalaL-Laeaen den reyentter
6n

steld.DeDsongarenechter,dieinKaslgar,Ili
en Jarkand heerschappj voerden,gedoogden

niet,datChinazichmetdekeuzevanhunkerk-

vorstbemoeide;zjbelegerdenLhassa,zochten
698) de Btichter van het Boeddhaïsmus,de hetvruchteloos stormenderhand in te nem en,

optrad.Voortswerd Srongtsan Gampo (629-

uitvinder van hetTibetaansch alphabeten de maar bemagtigden het den 3osten November

bevorderaarderletterkunde;00k wisthj 0nderscheidene nieuwe provinciën aan hetRjk
t0e te voegen en knoopte doorzjnhuweljk
vriendschappeljke betrekkingen aan methet
Chinésche Keizershuis. Hj verplaatste zjn
zetel naar Lhassa. Onder Kri Srpl-ç& fdcl
(744-786)klom Tibett0thettoppuntzjner
magt en boezemde t0t aan den Moestag ontzag in aan Turken en Mongolen;hj onder-

1717doorverraad,waarnazjereenvreeseljk

bloedbad aanrigtten.Nu werd de Chinésche
keizer Kangli door de Tibetanen te hulp ge-

roepen; zjn leger,in vierkorpsen verdeeld,
trok derwaartsen versloeg datderDsongaren,
waarnahjTibettenvolleaandeheerschappj
derMandsjoeonderwierp(1720).Eenopstand,
in 1727 uitgebarsten, werd met kracht van
wapens onderdrukt, alsook in 1750 eene

wierp de Himalaya-landen, sloot met China poging van denregentt0thetherkrjgenzjner

een verdrag over de grenzen des Rjks en onafhankeljkheid.Nu bleefin Tibetde xust
grifelde dit op eene gedenkzuil te Lhassa. bewaard t0tin 1791,gedurendewelktjdperk

het Chineesch bewind meer dan éénonbekwam en waardigheidsbekleeder door middel van
vergifuitden weg ruimde.De weigering der
Tibetanen eene billjke overeenkpmst met
Nepal omtrentde munt te sluiten werd oordeed een oproer ontstaan; de Koning werd zaak van een oorlog tegen dezen Staat,doch
vermoord, de vreemde eeredienst afgeschaft, China zond hulptroepen en de krjgsliaden
en Oost-Tibet verdeelde zich in een aantal van Nepal werden verslagen. Tusschen 1837
kleine rjken,zoodathetopen lagvoorChina. en 1844 deed de heerschzuchtige regentdrie
Gedurende deze verwarring werd door leden Dalai-Lama'sombrengen,dochwerd eindeljk
van hetKoninkljk geslachteenedynastieder zelf verbannen.Vooralwerden voortsde aanzjljn in W est-TibetgestichtendaarnaLadak zienljken des lands wrevelig over de bepam etde M ngrenzende gewesten t0thet Boed- ling,dat in hetvervolg de regent uitsluitend
dhaïsmus bekeerd. In 1206 en 1227 deed uit den priesterstand zou gekozen worden,

00k Ralpatfan (806-842) was een magtig
vorst;hj deed degewjde schriften in twee
verzamelingen bjeenbrengen en overwonzjne
vjanden,onderwelke zlch 00k deChinlzen
bevonden.Zjne begunstiging van den clerus

Ds
jengo-Kl
ban den Tibetanen schatting beta- terwjl de priesters van hunne zjde zich
len, en in de 14de eeuw trad Tsonkltapa op ontevreien betoonden,omdatten gevolgevan
als hervormer der leer en als grondlegger der den opstand der Tai
pinq gn Doenganen de
priesterheerschappj. ln 1566 deden de Oost- gewone b/dragen der Chlne'sche schatkistten

M ongolen een invalin hetnoorden van Tibet, behoeve der kloosters uitbleven.In 1864 onten in 1624 verscheen de eerste pater der stond er een oproer tegen de Chinésche
Jezuïeten,Andrada,als Christeljk zendeling mandarjnen; de grondbezitter Pets
jk Yierd
in het zuidoosten van Tibet,maar het zen- aanvoerder der ontevredenen, verwjderde
dingstation in Tslaprang in hetdalderSed- den regenten regeerde zelfzonder zich veel
ledsl'bestond enkelin naam .Eene groote om- ODA de mandarjnen te bekreunen. In 1869
wenteling w erd voort's teweeg gebragtdoor echter werd hj door vergif omgebragt en
den togt der M n den Koekoenoor gelegerde de voormalige regent met geweld van wapeChoslot-Mongolen,welkeop verzoek van den nen w eder op den troon geplaatst.O0k in
Dalai-Lama het land binnentrokken.De aan- 1871 ontstond er een bl
oedige strjd, doeh

zienljken des lands, tegenstanders van den het sehjnt1dathetoverljden van den DalaiDalai-Lama,werden om hetleven gebragten Lama in 1875 geene ongeregeldheden veroorlaatstgenoemde doordegeloovigeMongolen tot zaakt heeft. HetvaltM n China zwaar,zjn
heerdeslandsuitgeroepen.Doch deDalai-Lama gezag in Tibette handhaven,en vermoedeljk
gevoelde zich ongetwjfeld niet zeker van za1 het vroeg of'laat voor den invloed van
zjneheershappj,wantreedsin 1642huldigde Engelandmoetenonderdoen.- Sedertheteinde
hj het gezag van de Mandsjoe en in 1651 der 13de eetlw t0t 1870 is hetslechts veerbegaf hj' zich naar Peking om een bezpek tienmalen aan Europeanen gelukt, in Tibet
te brengen aan den Keizer.In 1682 overleed door te dringen en sleohts zevenmaal bereikdezesdeDalai-Lama.Zjneerzuchtigewereld- ten zj Lhassa.Van dezjdevan Indië mag
ljke plaatsbekleeder, de regent,hield zjn geen Europeaan erdegrenzen overschrjden.
dood 16 Jaren geheim, rokkende de Oost- Het Tibetaansch is eene Oost-Aziatische,
40*
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éénlettergrepig.
e taalen onderscheidtzich door

Tibwllns en een groot gedeelte van hetvierde

het zeldzame verschjnsel, dat het, schoon aan eene zekere Snlpoia moettoekennen.Zj
reeds 12 eeuwen geleden eene schrjftaal, zjn 0.a.uitgegeven door Vosz(1811),Laeltten gevolgevan eene afgodischevereering van mann (1829), Haupt (3de druk, 1868) en
het geschreven woord t0t nu t0e onveranderd Roszbaelten dikwerf00k gezameljk metdie
bleef,hoewel stjl en woordvoeging eenige van Catull'usen Propertius.
wjzigingen hebben ondergaan.Daarom ont- Tibur, in Latium op een heuvel en op
waaî't men er ill schrift en uitspraak een den zuideljken oevervan deAnioten oosten
grootverschiljevenalsinhetFransch.Alphabet van Rome gelegen, w as eene der oudste en

en schrift(van deregternaardelinkerhand) magtigste steden van den Latjnschen Bond,
zjn afkomstig van het Oud-lndisch, doch die zlch eerst in 335 vôôr Chr.aan de Ro-

zaen heeftin gedrukte werken een staand en
een loopend schrift. De letters worden fraai
gegraveerd ill blokken hout, en hiermede
drukt raen; beweegbare letters zjn er niet
in zwang. In hetschrift heeftmen zamengestelde consonanten,evenals in hetSanskriet,
maargeene tweeklanken.In het rribetaansch

meinen onderwierp, m aa'r in naam onafhan-

Deverbuiging geschiedtgewoonljk doorvooren achtervoegsels bj den stam.Erzjn twee
wjzen,de onbepaalde en degebiedende,en drie tjden, de tegenwoordige,volmaakt
verledene en toekomende:Hetwerkwoord is
in den regelonpersoonljk,en de bedrjvende
en ljdende vorm worden nietonderscheiden.
Hethandelend onderwerp van een bedrjvend
werkwoord staatnietin den eersten naamval,
daar men in plaatsvan:sik d0ç''gewoonljk
zegt: pdoor mj wordt gedaan''. Men heeft
eene Tibetaansche spraakkunstvan denzendeling Dchröter (1826,met een woordenboek),
van den Hongaar Csoma (1833, desgeljks
met een woordenboek),van J.F.k hmidt
(1839-1841),van Foueauœ(1858)enininzonderheidvan Jöschke(Shortpradicalyrammar
of the Tibetan language,1865),dletevens
een pTibetan-Englisch didionary,romanised
(1866)'' en een groot: pstellenwörtenbach
der Tibetsprache (1871- 1875)1' in het licht

aangeziytspjn en den ficconlmlsif,eene3an-

ken een paar verzamelingen Vorm en Van
eenige honderden dikke deelen. Ook heeft
m en in het Tibetaansch vele verhalen, gediehten en geschiedkundi
geboeken,maarzj
zjn n0g welnig bekend.Enkele Tibetaansche

1807 te W eckelsdorf in Bohemen, liet de
studie der natuurkunde varen,waaraan hj

keljk bleef. In haren bekoorljken Omtrek
verhieven zich vele villa's van aanzienljke
Romeinen,van welke wj deprachtige Villa

Hadriani vermelden. Thans draagt die plaats
den naam van Tivoli.
Tic beteekent eigenljk eene spiervertrekheidttw ee
heeftmen 30consonanten,enbjhetschrjven king van het gelaat.M en onderse'
scheidt men elke lettergreep door een ptlnt. ziekten van dien naam den fic doulegçreuœ of
aandoenlng van den nervus facialis of gelaatskramp. Laatstgenoemde ongesteldheid

komt dikwjls voor bj hystérische Of door

ingewandswormen geplaagde personen. O0k
gemoedsaandoeningen en zucht t0tnavolging
rekentm en onderdeoorzakenvanticconvulsif.

Bjna altjd worden uitsluitend despierenvan
de eene gelaatshelftzamengetrokken.De ljders hebben snelafwisselende envoortdurende
gelaatsvertrekkingenqzj rimpelen het v00rhoofd en de w enkbraauwen, knippen met
de Oogen,bewegen de neusvleugels,vertrek-

ken de mondhoeken enz.Deze verschjnselen
treden plotselt
jk te voorschjn,om o0k even
spoedig weder te verdwjnen en na eenekorte

tusschenpoosterugte keeren.In den beçinne
is de ziekeljke helftvan hetgelaatpjnljk

aangedaan,doch later houdt de pjn op.Deze
ongesteldheid isgewoonljk eeneaanhoudende,
hoewel in den aanvang eene transpiratiekuur
gaf. - De Tibetaansche letterkunde bestaat enhetgebruik van pisdrjvendemiddelenwe1
wat het godsdienstig gedeelte betreft,hoofd- eens goede diensten bewjzen.
zakeljk uit vertalingen uit het Sanskriet, Tichatsjek (Joseph Aloys), een bedie meteenige weinige oorspronkeljkewer- roemd tenorzanger,geboren den llden Julj

te W eenen zich wjdde, om zich onder de

leiding van Cieeimara t0t tooneelzanger te
vormen.Hj betrad in 1834 te Graz als s0logeschriften zjn in Europa uitgegeven en ver- zanger het tooneel en verbond zich in 1838
Kald.
aan den Hofschouwburg teDresden:waarhj
Tibullus (Albius), de voortreFeljkste vervolgens bleef. Vanhier verspreldde zich
Romeinsche elegieëndichter,geboren te Rome zjn roem door geheelDuitsehland en hj veromstreeks het Jaar 54 vöör Chr., had in vulde gastrollen in de voornaamste steden.In

de burgeroorlogen zjne goederen, met uit- 1867 ontving hj pensioen. Hj was een der
zondering van een klein landgoed tusschen
Tibur en Praeneste! verloren,vergezelde in

eerste zanqersin destukken van Wagneren
schitterde ln pRienzi'') DTannhëuser en rLO-

31 vöörChr.zjnvrlend Mensalaopeenveld- henqrin''.

Tlcino,zie Tessino.
Ticknor (George), een verdiensteljk letaehter.Hj overleed in 19 vöör Chr.Van terkundige,geboren teBostondenlstenAuguszjne gedichten zjn vierboeken metelegieën tus 1792,studeerdeaan hetDartmouth-college
bewaard gebleven, die zich door een diep in de regten,maarl
ietdezestudievaren en
gevoelj door eenvoudigheid en bevalligheid vertrok ln 1815 naarEuropa,waarhj 5Jaar
onderscheiden. Scherpzinnige beoordeelaars lang te Londen,Göttingen,Parjs,Genève,
van den laatsten tjd zjn van meening,dat Rome,M adrid en Lissabon vertoefde,en zag
men het derde boek M n een navolger van zich na zjn terugkeert0thoogleeraarin de
togt naar Gallië en later op eene reis naar
Azië, maar werd te Cercyra ziek en bleef
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tweestrjd bj hetbruiloftsmaal(1864,in het
musêum teLeipzigl'',- rDebruidskroon der
grootmoeder (1865, in hetmusôum te CarlBruhel'',- rDe dweeper: (1866)''
1- rvier
tafereelen u1t het volksleven (1870,voor de
KroonprinsesvanDenemarkenl'',- pAfschei;
van een stervende (1872)/',- pEen bruiloftsTidem an (Joannes),geborenteAmsterdam stoet, door eene beek trekkende (1873,in

Fransche en Spaansche taal en in defraaje
letteren aan de Harvard-universiteitbenoemd.
Hjmaaktezich vooralberoemddoorzjnvoortreFeljk werk:p'
rhe history ofSpanish literature (1849,3 dln,4dedruk,1872)''.Voorts
leverdehj biographieën van Lafayetteen van
Preseott,en overleed den 26stenJanuarj1871.

den 12den Odober 1807, werd doctor in de hetbezitvan denheerForbesteLondenl,''letteren en in de godgeleerdheid, w as van en drie groote Lltaarstukken voor kerken in

1830 t0t1850predikantbjdeRemontrantsche Noorwegen,nameljk:rDedoopvan Christus
gemeente te Rotterdam en zag zich daarna (1869)'', - mDe opstanding van Christus
benoemd t0thoogleeraar aan het seminarium (1871)'* - en ,,DeChristlls(1874)/'.00k 1eder Remonstranten te Amsterdam ,welke be-

verde hj meermalen stolaçe op de stukken
W aarnam t
van andere schilders? en ln het laatst van
t
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hj
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derscheldene godgeleerde werken schreefhj: zjn leven hield htjzlch bezig meteen groot
XBiographische naamljstderRemonstrantsche historiestuk : oDe stichting van Christiania''
Broederschap (1847)''- KDe Rem onstrantie voorstellend.
en het Remonstrantism e (1851)''
1- pFrede- Tidore, een eiland in Oost-lndië,behoort
rikstad aan de Eider en hare Hollandschege- t0t de Molukken, ligt aan de westkust van
meente (1852)''
1- pDe hoogleeraar A.des
Amorie van der Hoeven door ztjn opvolger
herdacht(1856)'',- mGedenkrede bj deviering van het Qso-jarig bestaan der Remonstrantsche Broederschap (1879)''
,- rDestichtingde<RemonstrantscheBroederschap(18711872,Q dln)'', - en pllet seminarium der
Remgnstranten teAmsterdam (1872)''
Tldem and (Ad0lf),eenuitstekendgenreen historieschilder,geboren den 14den Augustus 1814 te Mandal in Nooxwegen,bezocht
de Académie van Schoone Kunsten te Kopenhagen, m aar vertrok in den herfst van 1837
naar Diisseldorf,w aarhj zich oefende onder
de leiding Van Hildebrandt en Sehadow.Na

Dsjilolo,heefteeneoppervlaktevanomstreeks

15ô D Ned.mjl,bezitonderscheidenevuurspuwende bergen en een vruchtbaren, goed
bebouwden bodem en vormt het middelpunt
van een van deNederlandseheregéringafhan-

keljk sultanaat.Debevolkingwordtgeschatop
11000 zielen,bjnaallen Mohammedanen.Men
verbouwt er koffij, katoen, muskaatnoten,
tabak en verschillende boom- en aardvruchten, - voorts heeft men er een overvloed

van herten,wilde zwjnen,geiten,gevogelte
en visch. Onderseheidene beken besproejen

er den grond.De Tidorézen hebben een ;er
en kloek voorkomen en een goed karakter,
en men vindtSonder hen bekwam e sm edenj
devoltoojingvan zjn stuk:pGustaat'W asa, mandenmakers,wevers,pottepakkersenkalksprekende tot de Dalecarliërs in de kerk te branders.Zj drjven een aanzienljkenhandel
Mora''vertrok hj naarMiinchen,vervolgens op Ternate en brengen inzonderheidveelvisch

naarItaliëenkeerdetoennaarNoorwegenteruy. derwaarts,- 00k leggen zj zich t0e opden

Hier schilderdehj eenige doeken voor de unl- landbouw.De Sultan,de tweede in rang 0nversiteitteChristianiaenverzameldestudiënuit der de Moluksche Vorsten, heeft de Nederhet volksleven in de bergstreek.Van 1845 t0t landsche kleederdragt aangenomen en houdt

1846bevondhjzichwederteDiisseldorf,daarna
nogmaals in Noorwegen en sedert 1849 vertoefde hj gewoonljk deswintersteDiisseldorf en des zomers in Noorwegen.HtJover-

zjn verbljfin dehoofdstad,welkedesgeljks
den naam draagt van Tidore.- In 1521 vestigden er zich de Spanjaarden, maar deze

Hj wist eene ongemeene bevalligheid met
ernst te paren4 zpn coloriet is levendig en
frisch en zjne penseelsbehandeling breed en
stol
rt.Menheeftvanzjnehand voortreFeltjke

en veroverde er de vesting,waarnahj aan
de Spanlaarden enPortugézenverlofgaf,naar

werden in 1521 door de Portugézen verdreleed te Christiania den 25sten Augustus 1876. ven,die in hetvolgende Jaar op hunne beurt
In 1869 verkreeg hj van den Koning van door de Spanjaarden verjaagd werden?doch
Pruissen den titelvan professorloOk washj Tidoxe weldra heroverden.Den 54en Mei1605
lid van onderscheidene academlën en in het verscheen er de Nederlandsche ondervlootbezit van vele ridderorden en prtjsmedailles. voogd Cornelis Sesldfitztzzldzot?zlm et5 schepen

tafereelen uit het volksleven en uitmuntende

altaarstukken.Van zjnekunstgewrochtenvermelden wj:rKatechisatie van een kosterin
eene dorp8kerk (1857, in het,bezitvan den
Koning van Zwedenl/',- mEene namiddagsgodsdienstoefening der Haugianen (1848,in
hetstedeltik muse'um teDi
isseldorfl'',- rllet

Manila tevertrekken.Later maaktendeSpan-

jaarden uit Manila zich weer meester van

Tidore en Ternate, doch in 1654 sloot de
landvoogd de Flt
x-l# vrede metdeTidorézen

en Spanjaarden, waarop laatstgenoemden de
M olukken verlieten, welke er vervolgensin
het bezitbleven derNederlanders.

Tieck.Onderdezen naam vermeldenwj:
Johann .
rl#'
z# Tieek,een dichterderro?
leven de< bgeren in Noorw egen'' eene reeks mantiBche school en geboren te Berljn den
van 10 stukken Op zink in de eetzaalvan BlstenMei1773.Hj studeerdeteHalle,GBthetkasteelOscarshalbjChristiania(1851),- tingen en Erlangen in de geschiedeniB en in
1De gewonde beerenjager(1856,in het Be1- de oude en nieuweletteren en keerdein 1794
vedère te W eenenl'', - ,De bediening van terug naar Berlt
ln, waar hj aanstonds a1s
gver optrad met de verhalen en romans:
het Avondmaal in eenehut(1860)'',- sDe schr-
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Lovell (1795- 1796j 3d1n)M,- en rAbdal-

lah (1796)'', waarop hj,zich volkomen aan meeningen te verkondigen. Tot eerstgemelde
de romantiek aansluitend, zjne sprookjes: soort behooren:srDie Gemâlde'',- pDie Rei-

3
XVo
dlnk)rrz
rchen v0n Peter Lebrecht(1797,
in hetlichtgaf.Nadathjin 1798te

Hambyrgmeteenedochtervandenpredikant
Albert%gehuwdwas# vertoefdehj in 17991800 te Jena, waar hti vriendschappeljke
betrekkingen aanknoopte met de gebroeders
Bchle-gel,metHardenberg (Novalis),Brentano,
M elde en Saelling en ook Göthe en Deliller
leerde kennen.In 1801vestigdehj zich met
I'rledria rpl &AI:#:I te Dresden,en Bedert
1803 woonde hj bj afwisseling teBerljn en
op Ziebingen,het landgoed van graafA nken:fdis bj Frankfortaan de Oder.Derwaarts
begafhj zich 00k, toen hj van eene reis
naarItalië terugkeerde,werwaart:htjgetrok-

senden'' - pDer Alte v0m Berge'' - pDie
Gesellschaftauf dem Lande/',- pDie Verlobung'', - pMusikalische Leiden und Freuden''
1 - XDes Lebens Uebeë usz'' enz., en t0tdetweede:pDerGriechischeKaiser'',PDer T0d des Dichters'',- en rDer Aufruhr
m 4en Cevennen''.In aldie novellen bewon-

deren wj nietalleen den bevalliqen verhaal-

trant,maar 00k de verscheidenheldvanmerkwaardige karakters en den diepen zin van

het daarin vervatte dichterljke denkbeeld.
Ook in deprozaïschenovellen legde hj ztjne
uitstekende gave van verhalen aan den dag.

Zjn laatste werk vanaanmerkeljkenomvang:

XVittoria Accorombona (1840)ontstond onder

ken was, om oud-Duitsehe handschriften op den invloed van deJongste Fransche romanhet Vaticaan teru dplegen.Inmiddelsleverde tiek en liet,in weerwilvan zjneschitterende

kleuren,een pjnljken indruk achter.O0k in
andereopzichtenwaszjneletterkundigewerkzaamheid gedurende zjn verbljfteDresden
van grooten omvang.In 1826belasttehj zich
metdeuitgave en voltoojingvan devertaling
der werken van M aknpere,door A. W .4)
0.
Seklegel begonnen, - voorts derd hj de
nagelatene werken van von fldldf in het
lieht verschjnen,gevolgd door de pGesammelte W erke (1836,2dln)''vap diendickter.
rDie Insel Felsenburg (1827)'',- pLenz'
XFrauendienat'ivan Ulr'
gcl
t'
tl
nsIuolttenstein,- gesammelte Schriften (1128)'',- en pshakeeene keurvan oud-Duitsehedmmatische stuk- speare'sVorschule (1823- 1829,2 dln)''werken onder den titelvan rDeutsches Theater den van voorredenen en uitmuntende ver(1817,Qd1n)'',- eeneverzamelingvansprook- handelingen voorzien,terwjlhj dMrenbnven
Jes enz.onderdien van pphantasuB(1812- de rDramaturgischen Blëtter'' in het lieht
1817,3dln;2dedruk,1844- 1845,3d1p)'',- gaf.In 1841 riep koningInriedria G ilAel- IY
en hetdramatischesprookle:pFortunat''.Tal- hem naarBerljn,waarhj,doorziekeljkheid
rjke sprookles,zooalB:sDergetreueEckart'', aan zjne woning geboeid en doorden d004
nagenoegallebloedverwantenberonfd,wel
bDiyElfen'',pDerPokal'',pDerblondeEck- van
D
ert'enz.,werdenmetgrootenbjvalontvan- is waar een eervollen en onbezorgden,maar
gen.In hetonrlogglaar 1813 bevond zich de tevens een eenzamen levensavon; doorbragt
dichter te PrM g, en na den vrede ondernam en den 23stenApril1853overleetl.ZjnepKrl
'hj reizen naarLonden en Parjs,vooralten tische Sehriften''verschenen in 1848 in 2 deebehoeve van zjn uitgebreid werk over M ak- 1en en zjne sNacbgelassene Schriften''in
spere, hetwelk hj niet mogt voltoojen.In 1855 desgeljks. De strjdige elementen in
1818 zeide hj delandeljkeeenzaamheidvaar- dezen schrjverontwikkelden zich nietalleen
we1 en vestigde zic'
h te Dresden,waarhj door de gestadige worsteling van hetrationahj:pprinz ZerbinooderdieReisenach dem
guten Geschmack (1799)''1,-- pFranz SternbaldB W anderungen (1798 , en nRcmantiscbe Dichtungen (1799- 1800,2 dln)'', alsmedehettrenrspel:rLebenundT0dderheilige
Genoveva (1820)''en het bljspel: oKaiser
Odavianus (1804)'' - voortseene vertaling
vanden rDonQuyote(1799- 1804,4dln)''en
van een aantaltwjfelachtigestukkenvanSkakspere onder den titel:rAltenglisches Theater
(1811,Q d1n)',- eene bewerking van den

ta1 van geschriften opstelde.In weerwilvan lismu: der 18de eeuw met de mystiek der
de groote klooftusschen degeestesgaven van romantieke rigting, maar o0k door menigen
Tieck en de onbeduidendbeid der letteroefe- toevalligen en voorbjgaanden invloed van
naars te Dresden, slaagde hj er in,door buiten, waardoor de zuivere uitvoering van
dramatische voorlezingen allengs een kring zjne letterkundige ontwerpen doorgaansbeom zich heen te verzamelen,welkehetgezag lemmerd werd.
erkende van zjnebeschouwingen op hetge- Cltristéan Frldrïc/zTieek, een beeldhouwer

bied van kunst.Voortserlangdehj'alsdra- en een broedervan denvoorgaande.Hjwer;
maturg van den Hofsehouwburg een invloed, geboren te Berljn den 14denAugustus1776,
diezjnetegenstanderBenbenjderst0tonaange- vormde zich onder de leiding van Raadomj
namelisten en zamenspanningenaanprikkelde. voorts te Parjsonderdie van Danid en was
Alsdichter bepaaldehpzichsedertzpnekomst sedert1801werkzaam teW eenen bj de verte Dresden sehier uitsluitend bj de novelle, siering van het nieuwe kasteel.Onder andeen zjneverzameldenovellen (1852- 1854,12 ren modelleerde hj het borstbeeld van Göthe,
dln)geven doorslaandebljken van een onge- dathjlatervoorWalhallainmarmerbeiteldg.
meen verhalen;talent.Vonrtsschreefhjwe- In 1805 vgrtrok hj metzjn broederLwd'
an.
q
zenljke kunstgewrochten,waarin een dich- naar Italib, waar hj onderscheidene voorterljk vraagstuk Goorzuiverdichterljkehulp- treleljkebnrstbeelden,Q.a.4atvanAleœandr
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von A- bI#fj leverde. Van 1* 9- 1812 ver- op zjn realistisch gezin; gemoe; weinig

tnefde hj in ZwitBerland en bleefvoortBge- indruk maakten.Eene rriBn%rPaNBbral
ruimen tjd te Miinchen,waar hj deborBt- hem in kenniB met Cwmer, K-y, GdoFrny
beelden van den Krnonprins, van Dohellin.q, Ralnt-kilaireenz.Doorden invloed van Röw
van F.Jacobien van L. Tïeck vervaardigde. -drrïpy zaghj zichin 1806 beroepenalBproTeCarrara,waarhjzieh vervolgenBophieldj fessorlndedier-enontleedkundeaandeuniverontBtonden de borBtbeelden van Lesninwq, van siteitteLandshut.Hieronderscheid4ehj zich
A anmu van Rotterdam ,van Kngo d6 Geoof, alsleeraarenalBschrjverdooreeneBngemeene
van Kcd- ,van B* 9
r,van W allenstdnenz., werkzaamheid.Wj vermelden alsvrqchtdaar.6
en hj vervaardigde voor madame de Sfl/l van:zjnepzoologie(1808-1810,3dln)'',een levenBgront standbeeld van Neeker. In zjne rAnatomiedeBFiBchherzenB(1809)'',1820 Mnvaardde hj de betrekking vanpro- en eene4n0rde FranscheAcadémiebekronnde
fessnr aan de Académie te Berljn en werd verhandeling over de anatomie der straaldieer 1id van 4en Académischen Senaat,- later ren. Hj vermeerderde zijn roem door de
directeur van de gaanderj van beeldhouw- AnatomiederkopQosen Misgeburten(1813)'',
werken.Zjneborstbeeldenûndersc,
heidenzieh alsmede door de rAnatomie und BildungBgedoor eene eigenaardige opvatting en dooreene schi
chte desGehirn: (1816)''.In 1816 wer;
zorgvuldige bewerking.Voortsvermelden wj hj hoogleeraar te Heidelberg en Bchreefer:
van hem : de in 1829 in brons gegoten groe-

XPhyjologiedesMenschen(1830-1836,G11
pen van paardentemmerB op het Koninkljk en 3)',- rDas Hixn desNegers verglichen
muBéum te Berljn,- vdftien mythologische mitdem desEuropëers(1837)'',- pvnn den
statuëtten voor dr studeerkamer der Kroon- Dtw erneyschen und Bertholinischen DriiBen
prinsesj - nNiol8' en hare kinderen''in den des W eibes (1840)'', - sueber Verengung
gevel van den nieuwen Bchouwburg,- het und Schliesznng derPulsadernin Krankheiten

standbeeld van IFand in deconcertzaalvan (1843)'',- en pvon lebenden W iirmen nn4
den schoqwburg,- het standbeeld van k0- Insekten in denGeruchtsorganendeBMenBchen
ning FrLek oh <iJ1:!- 11 te Ruppin, - (1844)''.Na de omwentelinginBadenin 1848

onderscheidene borstbeelden enz. Zjnlaatste en 1819,waaraan 00k tweevan zjnezonen
kunBtgewrocht, een Btandbeeld van Dehinkel, deelgenomen hadden, nam hj in lutBtgevoor den voorhof van hetMuséum ,bleef 0n- noemd jaar zjn ontslag als hoogleeru r,en
voltooid. Hj overleed te Berljn den 14den woonde in afzondering eerst teFrankfertaan
Mei1851.
de Main en daarna teMiinchen,waarhjden
Tiedem ann. Onder dezen naam vermel- 22sten Januarj 1861 overleed.Eene vrucht
den wj:
van zjnambteloozentjdwaB:oGeschichtedes
Dietroh 7'
1&-cu ,een Duitsch wjsgeer, Tabacks und :hnlicher GenuBzmittel(1854)''j
geboren den 3den April1748 te Bremervörde een Ferk,datmetbjvalontvangen we
Drj.
bj Bremen.Hj Btudeerde teGöttingen,wer;
Tledge (ChriBtoph August),een mtsch
in 1776 leeraar aan hetCarolinum te CaBsel dichter,geboren den 14den December 1752 te
en zag zich in 1786 benoemd t0thoogleeraar Gaxdelegen,werdin 1776 huis-nnderwjzerte
in de wjsbegeerte teMarburg,waarhj den Ellrich in hetgraafschap Hohengtein,kneopte
1- ,gravin
Q4sten September1803overleed.Hjvereenigde er kennis aan met Göekin-qk, GIe'
eene uitgebreide letterkundige kennis met h'lisa r0s dee A ck: enz.,vertrok in 1782 op
eene uitmuntende gave van opmerking en met uitnoodiging van Gleim naar HalberBtadt.
p in 1792 secretaris werd van 4en
een gekuischten gmaak.Ook washtleen der waar hweimgetegenstandersvan dewjsbegeertevan domheer von ffe/ rl, en begaf zich na den
Kant.BehalveeenM ntalbelangrjkeverhande- dood van dezen met dienB familie n> r een

lingen leverdehj:rsyjtem derstoischenPhilosophie (1776,3 d1n)'',- puntçrsuchungen
iiberden MenBchen (1773,3 d1n)'',- pGriechenlandserste Philosophen (1780)'',- pEmpirische Psychologie (1804)'', - en oGeist
der Bpeculativen Philosophie (1791- 1796,6
41n)''.
Feiedroâ Tiedemann,eenverdiensteljkont-

landgoed bj Quedlinburg.Na hetoverljden
van vrouwe Ton &e#el waB hj opreisen
woonde bj afwisseling teHalleenteBerljnj

gaande.Hj studeerde te Marburg en legde
zichvoornameljk t0eopanatomie,yhysiologie
enchemie.Vporzjneverderevormlngbezocht
hj vervolgenB de hospitalen te Bamberg en
teW irzbutg,wMrna htlin 1804 teMarburg
promoveerde en zich aldaar alB privaatdocent
vestigde.Hierlashj 0.a.overdeschedelleer
van Gall.Eierep begafhj zich wedernaar
W iirzbtlrg, waar hd zich bepaaldeljk toelegde ep de kenniB van het zenuwBtelsel.0ok
bezocht hj er devoorlezingen van 8chellin.
g
over ienatuurljkewjBbegeerte,4ieevenwel

der wjsbegeerte van Kanthetgeloofaan de
onsterfeljkheidin vloejendeverzenverdedigde
en verheerljkteyzoodat hj door de weinig

vergezelde in 1805- 1808 vrouwe mol *
Recke op een togtdoor D uitschland,Zw itser-

land en Italië en bleef sedert1819 bj haar
te Dresden, waar hj den 8sten Mu rt 1841

overleed.Hj verwierfalsdichtrreen gneden

leedkundige, geboren te Cassel den 23sten naam doorhstleerdicht:ruranl
a(1800;18de
Augustus 1781 en een zoon van den voor- druk, 1862)'7, waarin hj'op den grondslag
ontwikkelde menigte metgeeBtdriR werd begroet. Van Zgn
**e overiqe gedichten vonden
de XElegieën und vermlschte Gedichte''den

meesten bjval.Zjne XWerke''zjndnnrA.G.
m erltardt(4dedrqk,1841,1041n)qitgegeven.
Tieftrunk (Johann Heinrich),een wksgeer uit de school van Kant en gebcren te
Stove b/ Rostock ixl 1759,stuieerde in de

letteren,go4geleertlheidenwjBbegeerte,werd
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predikant en vervolgens rector der schoolte het leger der ill opstand gekome! Bel
gen.
Joachimsthalin de Ukermark en daarna pro- Eerstgenoemden behaaldendeoverwlnningbj
Au
fessor in de wjsbegeerte te Halle,waarhj Hasselt(8Augustus)enbjLeuven(12 gusden rden odober1837overleed.Hj schreef: tus), doch moesten voor de overmagt der
rEinzigmöglicherZweck Jesuausdem Grund- Fransche troepen, onder aanvoering van den
gesetze der Religion entwickelt (1789; 2de maarschalk G'
erard,terugtrekken.
druk, 1792)''
, pcensurdesChristlich-pro- Tlenden noemtmen de opbrengstin natestantschen LehrbegriFs nach den Principien tura,welke reedsbj de oude Israëlieten ten
der Religionskritik (1791-1794,3 d1n)'',- behoeve van den Levietischen priesterstam
rDie Mil
'ndigkeitderReligion (1800,2 d1n)''
, van land en vee geheven werd,omdat deze
osophische Untersuchungen iiber das stam verstoken was van grondbezit. Later
- rphil

Privat- und öFentliche Recht (1797- 1799, heeft de Christeljke geesteljkheid evenzeer

3 dlnl''!- pphilosophischenUntersuchyngen
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de tiendheëng ingevoerd, eerst onder den

dwang van kerkeljke, daarna 00k van wereldljkewetten.Intusschen bleven deleeken

XDie Denklehre in rein deutschen Gewande zich op vele plaatsen daartegen verzetten,

(1825)''
, - en pDas W eltall nach mensch- zoodat er groote onlusten ontstonden en inlieherAnsicht(1821).
zonderheid in DuitschlandvelegoederentiendTiel,een stadlein den Tielerwaard,welke vrj werden verklaard.Doorvervreemdingvan
zich tusschen de W aalen de Linga van Tiel land zjn vele kerkeljke tienden allengshet
t0t digt bj Gorinchem uitstrekt,iseenear- eigendom geworden vanwereldljkepersonen,
rondissements- en kantonshoofdplaats,ligt op
den linker oever van de W aal, werd reeds
in de 9de eeuw vermeld en dreefin de llde
eou:i e0n bel
angrjken handel. Zj telt 0mstreeks8000inwonersenheefteeneHervormdej

die alzoo hetregt verkregen,grooteen smalo

DAugustusBorneman endezjnen.Eqneerste

Bovenlanden,behoorende totdeafdeeling Ba-

fll# van alleveldvruchten en krl
jtendefïdzld
van allevoortbrengselen van hetvee teinnen.
SedertdeGrooteOmwentelingzjninFrankrjk de tienden afgeschaftjen sedert,eenige
R.Katholiekeen Lutherschekerk,eenesïna- Jaren geleden,in 0ns Vaderland deafkoop
goge,eenehoopereburgerschoolmetvjfjamgen van tienden bj dewetisgeregeld,heeftde
cursys,en bezltonderscheidene fabrieken.
landbouw zich bejverd,dat bezwaar nageTlelerOnder dezen naam vermelden wj: noeg geheelen alop te ruimen.
Cornelis Tefrl.
s Téele, een verdiensteljk
Tien K oty's, een landschap op de westNederlandsch godgeleerde,geboren te Leiden kust van Suma'tra, in de Padangsche Bovenden 16denDecember 1830.Hj studeerde aan landen en uittweedeelen(deZesendeVier
het Remonstrantsch seminarium te Amster- Kota's) bestaande, aan weerszjden van het
dam , w erd in 1853 predikant te M oordrecht meerManindjoegelegen,telt36000 inwoners.
en in 1856 te Rotterdam ,en zag zich in1873 Er wordt veel k0ëJ verbouwd, - voorts
benoemd t0t hoogleeraar aan het,Remon- heeft men er rjst, klapperboomen enz.strantsch seminarium te Leiden.Hj schreef: O0k een ander landschap in de Padangsche
roman (1852)'',- rGedichten(1863)',- pDe ti
pT
or
,draag!dien naam.
godsdienst van Zarathustra bj de Perzen
lentalhg stelselnoemtmen eenereeks
(1863)'',- pDegeljkenisvan hetvaderhuis, van getallenj waarin elke volgende eenheid
practisch toegelicht (1864)''
, - rDe gods- tienmaalzoo veelwaarde heeftalselke voordienst der liefde (1868)'',- svergeljkende gaande.W j rekenen gewoonljkmethettiengeschiedenis der oude godsdiensten: 1. Ge- tallirjtelsrl.Zie00konderMatenenu
çe/
lt
li
.
gfdp.
schiedenis van den Egyptischen godsdienst
Tlbntzln ,eenevoorEuropeanengeopende
(1869)42.De godsdienst van Babel en Assur haven in de Chinésche provincie Petslili,aan
(1870); 3.Dq godsdiensten van Fenicië en de Peiho-rivier en aan den mond van het
Israël(1870)',- voorts:leerredenen,rede- GrooteKanaal,45 Ned.mjlvan dezeevervoeringen,ogstellen in tjdschriften enz.O0k wjderd, telt3-tot 500000 zielenjwordt bebezorgdehj ln 1868 eene uitgavedergedich- schouw d a1s de poort naar Peking en is de
ten van de Gel-fdf.
zetelvanonderscheideneconsulsZj beziteen
Pieter HXJO/ Tiele, een verdiensteljk bi- Chineesch garnizoen, op Europésche wjze
bliograaf, geboren te Leiden den 18den Ja- ingerigt en onderwezen, en is eene belang-

nuarj 1834.Hj waseerstwerkzaam aan de rjke stapelplaats,nietalleen voordenW estEuropéschen handel ter zee,maar 00k voor
den Pussiseh-chinéschen handelte land. De
Takoe-forten, aan den mond derPeiho gelegen,werden den 23stenMei1858 ennogmaals
den zlsten Augustus 1860 door de Franschen
en Engelschen veroverd,waarop de inneming
dekkingsreizen sedertde 15deeeuw.Vrj van Peking en de bekrachtiging der verdrapont

stadsbibliotheek te Amsterdam en is sedert
1866 conservatorvan deAcadémischeboekerj
te Leiden.Hj leverde: pcatâlogus van de
bibliotheek der stad Amsterdam (1856- 1858,
4 stukkenl'' - rBiblietheek van Nederlandsche pam:etten (1858- 1861,3 dln)''
,- en

bewerkt naar Vivien de St.Martin (1867)'', gen van26en27Junj 1858volgden.Nadien

alsmede onderscheidene opstellen in tjd- tjd zjn de oude forten verbeterd en met
nieuwe vermeerderd;o0k iser een grootversch
Trltfete
n. gsche veldtogtnoemtmen den st
ndaa
erkt legerkamp aangelegd en van reusach-
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tige Krupp-kanonnen voorzienj om Tiëntsin

zooveelmogeljk te beveiligen.
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Tiepolo (Giambattista),een beroemdIta- ren rang,eenebelangrjkeopenbareboekerj,

liMnsch schilder, geboren te Venetië den wetenschappeljke vereenigingen,een kabinet
5den Maart 1693, was een leerling van Gre- voor natuurljke historie, een natuurkundig
:i0 Lazmrini en behoordeaanvankeljk t0t observatorium ,een botanischen tuin en eenige
.ç0
d
e
volgelinyen van Piazzetta,maar werkte fabrieken.Voor den handelis Tiiis van veel
vervolgens m de manier van Paolo Ferpxe.se. belang wegens den kunstweg over den CauHj verwierfdoorzjne fresco'sgrootenroem casus en den spoorweg naar Poti.De stad is
en vertoefde van 1750 t0t 1753 teW irzburg, in 450 na Chr,gesticht, was geruimen tjd
om het kasteel aldaar met reusachtige muur- de zetel der Koningen van Georgië, maar
schilderingen te versieren. In 1760 of 1761 werd ten gevolge der Aziatische volksverhuibegafhj zich voorts naarhetKoninkljk Hof zingen meermalen verwoest.In hetbegin der

van Spanje en ontwikkelde hier eeneOnge- lTdeeeuw kwam zj in hetbezitderTurken,
meenewerkzaamheid.Htioverleed teMadrid maar werd door den Georgischen koning
den 27sten Maart 1770.Men besehouwtdezen Roestoem (1636- 1658) heroverd en van veskunstenaar als den laatsten schilder der Ve- tingwerken voorzien.In den aanvang der18de
netiaansche school. Hj onderscheidde zich eeuw maakten de Turken zich nogmaals van
door eene vaardige penseelsbehandeling, door haar meester,doch zj werden in 1735door
een schitterend coloriet en door groote ver- sjach Nadirverdreven,waarnadeGeorgische
seheidenheid van vormen,maarzjne teeke- koning Theimoeras den troon beklom.Onder
ning was niet corred. ln diepte van opvat- dienszoon lrakli(Heraclius)bereiktedestad
ting bleef hj beneden Veronese.In Venetië hettoppuntvan bloei; maarin 1795verjoeg
vindt men n0g vele muurschilderingen Van een Pers,Aga M okammed genaamd,denkhan
zjne hand, voorts te Wiirzburg en in Irakli,legde de stad in asch en voerde 30000
Spanje.In den Jongsten tjd heeftmen ztjne menschen a1sslaven mede.Eennieuw tjdperk
vlugtig bew erkte stukken in olieverfduur be- van opkomst voor Tiiis begon in 1802 m et
taald.O0k heefthj keurige etsen nagelaten. deheerschapgj van Rusland overGeorgië.
Zjne beide zonen Lorenzo en DomennoohebTiglat-pllèsar is de naam van twee
ben desgeljksonderscheideneschilderstukken Assyrlschekoningen.Tiglat-pillsarI (1130enTeller
sens-q
elat
ever
1100 vöôr Chr.) ondernam veroverinystogten
et
od
f.derden dfcltsnoemdemenin na
arArmeniëenSyrië,- en Tkqlat-lhllsar11
Frankrjk vöôr de Groote omwenteling het (745- 727),eenzoonvanAnswrnirarII,breidde
volk in vergeljkingmetdenadelen degees- degrenzen van zjn rjk uitoverIran t0taan
teljkhrid,a1sdebeide bevoorregte standen. dePerzischeGolfennaardezjdevanArabië
Tifls, een gouvernement van het Russi- en bragt in onderscheidene veldtog.ten Syrië
8che stadhouderschap Caucasië,teltop 734,4 t0t onderwerping.Hj verhief,nada
t Pekak
D geogr. mjl omstreeks 663000 inwoners, vermoord wasjHoséa tot Koning van Israël,
van welke hetvierdedeelde Mohammedaan- voerde vele aanzienljke ingezetenen alsgesehegodsdienstbeljdt,en strektzich uitaan Vangenon xaede en veroverde in ;32 Dam asbeidezjden van deKoera-riviernoordwaarts CUS, waar hj den koning Rezin deed ter
t0taan den kam van hetCaucasiseh gebergte dood brengen.De daden,door de boeken des
en zuidwaarts t0taan de hoogvlakte van Ar- Ouden Testaments aan koni
ng Plt'
ul toegeménië. Alkeen in het midden heeft men er kend,zjn eigenljkdoorTiyla
tpillsarverrlgt.
vlakten en steppen,maar hetis overhet geTigrânes, kûning van Arménie (95-60

heel eenevruchtbare bergstreek metveelwjn- vöör Chr.),veroverde Atropatene,Mesopotamië, het noordeljk gedeelte van Syrie en
vermaarde minerale baden.Het westeljk ge- Caypadocië, stichtte de grootschevorsteljke
bouw , onderscheidene petröleumbronnen en

deelte wordt doorsneden door den spoorweg
Poti-Tiiis, en het gouvernem ent is verdeeld
in 8 arrondissementen.De evenzoo genoem de

resldentie Tigranocerta en noem de zich Ko-

ning der Koningen.Toen hj weigerde zjn

schoonvader M itltrldates aan de Romeinen uit

stad telt ongeveer 92000 inwoners (behalve te leveren, werd hj in 69 doorLuenll'
usbj
een garnizoen van 13000 man);zj isamphi- Tigranocerta overwonnen en t0tArtaxata vertheatersgewjs gelegen in een naauw da1 aan volqd?vanwaar deze veldheer wegensmuibeide zjden van de Koera.Men vindt in den ter) ln zjn lçger moest terugtrekken.Nadat
bouw tranten in de levenswjsderingezetenen voorts Mithrfdafes nogmaals de nederlaag
een mengsel van Aziatische en Europésche

geleden had in den slag tegen Pompej'
as,on-

zeden en gewoonten.Zj isinzeswjken ver- derwierp hj zieh in 66 aan de Romeinen en
deeld, en de Europeanen wonen er hoofdza- zag zich hersteldjgnderde souvereiuiteitvan
keljk in de fraaje Sololaki-wjk,waarzich laatstgenoemden,in zjne Koninkljke waaronderscheidene paleizen verhefen, en in de digheld!maarmoestafstand doen vanalzjne
Koeki-wjk aan de andere (linker)zjde der ver
Ti
overlnqen.
rivier. T'
/K: iB de residentie van den stadgelllnus (Sophronius), teAgigentum
houder van Caucasië,alsmede van dehoogste uit geringen stand geboren, werd ln 39 na
militaire,burgerljke en geesteljke waardig- Chr-; door Cali-qnla w egens ongeoorloofden
heidsbekleeders in dit stadhouderschap.Men Omgang met Agri
pplna en J'
ulia verbannen,
heeft er onderscheidene kerken en kloosters maar door ClaIbdius teruggeroepen.Hj ver2 moskeeën, verschillende Russische schûlen wierf door het dresséren van paarden voor

van hoogeronderwjs,onderscheideneChriste- den wedstrjd degunstvanNeroen nam deel
ljke en Mohammedaansche scholen van lage- aan diens verregaande uitspattingen,terwkl
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jj** hem tevenB t0t ie grontste wreedheden

bergkloofbj Til dJn oosteljken av (thanB

aansponrde.Na 4en 4004 van 2-:- (6Q) de Bohtëntsai), dle ten zuiden van W an
werd hj praefectu:praetorio,woedde vooral ontsprinqten waarin dederde bronrivier,de
teqen de zaâmgezworene volgelingen van Bitlistsal,zich uitstort.Vandaarafbehnudt
P%&o,verrM dde den opstand van Galba tegen de Tigrisin hetalgemeen eenezuidoosteljke
N-oen moestvnoreeneaanzienljkeB0m zi
jn rigting.Zj spoedtzich metgrootekronkelin-

leven koopen van Viniun.Niettemin werd àj gendoordeAssyrischevlakte,hetoudeAssyrië

dnor Otho ter d0n4 veroordeeld en bragtzich van Mesopotamlë scheidend,langs Mosoel en
te Sinuessa in een bad om hetleven.
Bagdad, nadert aldaar t0t de EuphrM t,
Tigré ef ngrW is de naam van hetnoor- waarmede zj door onderscheidene kanalen
deljk geieeltevan AbeBsinië,hetwelk gedu- verbonden is, t0t op een afstand van ongerendeeenigen tjdeenafzonderljkrjkvormde veer 30 Ned.mjl, ontvangt voor haar beenuitdelandschappenHamasen)Saraë,Adiabo, nedenloop den naam van Amâra en vereenigt
gl
Siiré,Agamé,Endertaen eigenljk Tigrébe- zich na een loop van ongeveer 500 Ned.m-

siond.De voornaamster'
lvierendeslandszjn bj KornametdeEuphraatt0tderivierSlat-

de Mareb en de Takazzié(zie voortsonder el-Arab, welke na een loop van 150 Ned.
Abessinië).De bewoners deslandsbehooren mjl hare wateren uitstort in de Perzische
tot den Aethiopischen stam en onderscheiden Golf.Bjdevereeniging vandiebeiderivieren
zichvan hunnezuideljkenaburenvooraldoor is de Tigris veel beter voorzien van water
hunne tM l.Dezeiseene dochtervan het0ud- en veel sneller van stroom dan de Euphraat.

Aethiopiseh (Geez),maarwordtnietgeschre- Van hare talrt
jke zjrivieren vermelden wj:
ven.De hoofdsà; deslands is Adoa.De zelf- de Zibenetsai,de Batmantsai,de Chaboer,
shndigheid de:Rjkswerdden 9denFebruarj twee die den naam van Zab dragen,en de
1855 door den slag bd Debela yernietigd; Diala.De vereenigde rivier ontvangtvoortB
dââr werd de laatste Vorst,O6bLe'genaamd, de Kercha en de Kâro8n.DeTigriswordtbj
donr den gelukzoeker Kasai, later koning Mosoel bevaarbaar voor schepen, bj DiarTâeodorun TJ, overwonnen en van den troon

bekir voor eene eigenaardige Bonrt van vlot-

gestnoten.O0k nnder deopvolgerBvan laatst- ten, op met luchtgevulde vellen van dieren
genoemde, die, door Engeland onderstelmd, drjvende;zj isbreeden diepjmaar00k gehun gezag handhu fe n,bleefTigré metAm- vaarljkwegensvelerotsklippbn.Devereenigde

hara veyeenigd.
Tigrl(GiuBeppe),eenItaliaanschschrjver,
geborentePistola den QzstenDecember1806,
omhelsde den geesteljken stand,wjddezich

rivier is o0k bevaarbaarv09r grooteBchepen,
maar aan den mûnd wordthet binnenloopen

doorzandbanken bemoejeljkt.Deoeversvan
de Tigris,te voren de zeteleenerongemeene
als abbate geheel en al aan de wetenschap beschaving,die erzich in aanzienljkesteden
en stichtte na 1830 eene school, welke t0t ontwikkelde, zjn thanB woest en worden,
in 1850 bleefbestaan.In 1861 volbragthj met uitzondering van Diarbekirj Mosoel en
eene reis d00r Zwitserland,Duitschland,Ne- Bagdad, Bchier uitsluitend door z'iervenëe
derland, België, Engeland en Frankrjk en horden bewoond.
w as vervolgens w erkzaam als inspecteur der
T%d (De) is eene opvolging of aanéénscholentePistolaen San Miniatoenalsdirec- schakeling van oogenblikken en de duur der
teur van onderwjs te Caltanisetta,alsmede gebeurtenissen. T0t bepaling van dien duur
als bibliothecaris der biblioteca Forteguerri bezigen wj a1s maatstaf den regelmatigen
te Pistola.Hj Khreef:pLe Selve (1844!Qde loop der hemelligchamen. De tjd,waarin
druk,1868)'' een uitm untend leerdichtover onze Aaxde eene omwenteling volbrengt om
het kwöeken van den kastanleboom ,waarin hare as,noemen wj een etmaal,hetwelk
metleerzameaanwjzingen fraaje natuurtafe- wj in 24 uren verdeelen,en aan den tjd,
reelen en historische bjzonderheden vereenigd waarin onze Aarde haren llnp volbrengt om
zjn,engaf:pcantipopolaritoscani(bjher- de Z0n geven wj den naa:a van een Jaar.
halinguitgegevenl''in hetlicht'
.Voortsleverde Voorts bezigt men van ouds verschillende
hj: pIlmonhnino toscano (1860)'',- pLa werktuigen,om het verloopen van den tj;
BelvaggiadelVergiolesi(187042dedruk,1876)'', of liever de onderdeelen van bet etmaal,de
- j,volontario esûldato (1872)'',- hetbe- uren (weder verdeeld in minuten en deze in
kronndewerk:pcnntraipreyiudiziipopolari, seconden) aan te wjzen,zonals den zonnele superstizioni,le alludnazlonietc.'',- Pis- wjzer, het wateruurwerk (clepsydra), den
tola e ilsu:territorip''
,- jrpesciaeisuoi zandlooper, de slinger-uurwerken en de zakuurwerken ofhorologiën.
GinTkr
n
i
(
1
8
5
4
)
'
'
e
n
z
.
lgris (De),van hetoud-perzisch woord Tkdrekeninç,zieAera.

t
igra (pjl),iBeene dervoornaamsterivieren TkdvereFem ng noemtmenhetverschil
van Klein-Azië en na de Euphraat,metwelke tusschen den tjd, dooreen naauwkeurig en
zj Mesopotàmië omBluit, de grootste van regelmatigloopenduurwerk,en dentjd,dûor
Aziatisch Tnrkje.Zj ontspringtuittweeof de z0n aangewezen.De lengte van het eene

drie bronrivieren, aan de zuideljke helling etmaal,besloten tusschen twee zonsculminavan den TauruBin Kx rdistan.Dewesteljke, tiën ,iBnietvolkomen geljk aan hetandere,
Didslle ofSlat geheeten,neemt haren 00r- omdat de loopbaan der Aarde geen cirkelisj
sprong niet ver van de grootste bogt van de maar eene ellips. en om dat het vlak van
Euphraat, stronmt langs Diarbekir, wendt hare l
nopbaan (ecliptica)eenhoekmaaktmet
zich oostwaarts en nntvangt in eene naaqwe M tvan haren evenaar(equator).W egeng4en
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elleptischen vorm harer loopbaan heeft de waarin de letters C D,1,M,V en X (R:Aarde grnoter snelheid (isdus de schjnbare meinsche cjferB),bj elkander npgetelG,een

beweging 4er Zon sneller),wanneerzj zich bepaaldJaartalaanduiden.
in haarperihelium (hetdigtstbjdeZon)be- TMger of konin-qstnger (Fe'
lis Tigris Z.,
vindt.Djaruit volgt, dat de qren van ieder zie b-pgaande afbeelding) is de naam van
etmaal nlet steeds dezelfde lengte hebben, een zoogdier uithet geslachtder Kptten.Dit

weshalve deaanwdzing van den zopnewjzer
verschilt van die van een goed uurwerk.Men
heeft zieh dus voorgesteld, h0e de tjd z0u
zjn,wanneer de Aarde zich meteenparige
Bnelheid in een cirkel om de Z0n bewoog,en
dnxraan den nMm gegevenvanmiddelbavenfjd.
Detjd,tusschentweezonsculminatiën verloopen,noemtmen daarentegen zonnetl
jd,en
4ie tusschen twee culminatiën eener vaste
sterdraagtdennaam vansterretl
jd.Delengte
vanden zonnedag isgeljk aan den sterredag,
vermeerderd metden tjd,dien het boogje,

vreeseljk roofdieronderscheidtzich doûreen

slanken, krachtigen ligchaamsbouw en dnor
eene fraai geteekende huid. De volwassen

manneljke tjgerheeftvan den snuitt:tMn
het puntje Van den staart eene lengte van
::5 t0t 29 Ned.el, en die van den stu rt
bldraagt8ôNed.duim.Hetwjfjeiskleiner.
Zjn haariskorten glad,dochaandewangrn
bj wjze van baard verlengd.Op den rug 1s
die roestgelekleurqonkerderenaan dezjGen
l
ehter,en aandebenedenzjde4esligchaamB,

aan den binnenkant der ledematen, a&n de
hetwelk de z0n in één dag aflegt, noodig lippen en onder aan de Wangen wit.Van
heeft om door den meridiaan te gaan.Doeh den rug loopen onregelmatige, gedeelteljk
de .tjd, wel
ken 4it boogje daartoe hehoeft, Qubbele, zwarte dwarsstrepen BchuinB n>r
'
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Dekoningsti
jger(Felisfïgrï,s).

isgrooternaarmate de z0n zich digterbtlde
pool des hemels bevindt.Die tjd,gevoegd
bj de lengte van den sterredag,bepaaltdie
van den zonnedag,welke derhalve dageljks
verandert en op zoodanige wjsvermeerdert
en vermindert, dat de vereFening na volein-

de borst en den buik.De staart iB liehter
Van kleur dan de romp en m etdonkere ringen versierd; de knevelis wit,en de ronie

oogan zjngeelachtigbruin.Detjgerbewoont
Azië van 80Z.B.t0t53ON.B.(a1z00t0tin

hetzuiden van Siberië)en van den Caucasus

tot aan den benedenloop van de Amoer.
Vooral vindt men hem in Vöôr-en AchterIndië en op Bommige derSoenda-eilanden,voorts in Tibet, Perzië en de uitgebreiie
Steppe tllsschen Indië, China en Siberië t:t
16 minuten.Volgens een uurwerk, dat den aan den Ararat,in het weaten van Armenië,

diging deBJaarsvolkomen is.Immersdezonnedag kan op den eenen tjd 50 seconden
langerduren dan op den anderen tjd,enhet
verschiltusschen den zonnetjd (waren tjd)
en denmiddelbaren tjdkanklimmen t0truim

middelbaren tjd aanw/stzgaat de Z0n van noordwaartst0taan BoecharjeenDBongarje
7 t0t 11 Februarj 15 mlnuten lateren van en oostwaartsvan hetBaikalmeerdoorMan423 Odober t0t 13 November IG minuten sjoerjet0tinKûreaaandezeekust.InChina
Vroeger door den meridiaan. O0k voor alle houdthj i
n nagenoegalle gewesten zjnverandere tjden des Jaars is de tjdverelening bljf, maar in de hooggelegen atreken van
Mongolië en in de kale vlakten van Afghain erp tabélvastgesteld.
Tudvers noemt men een kort gedicht, nistan zoekt men hem te vergeefs. In den
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Indischen Archipel bewoont hj bepaaldeljk
Java en Sumâtra,en hj verschuiltzich z00welin dedslungelsofdigtbegroeidebosschen
van rieten kreupelhoutalsin de wouden van
opgaand geboomte,maar steedsbljfthj beneden eene bepaalde hoogte boven de oppervlakte der zee.In zjne gewoonten geefthj
duideljke bljken van den aard der katten.
Hj isongemeen snelen vaardig in zjnebew egingen;zondereenig geraas temakensluipt
hj voorwaarts, doet geweldige sprongen,
klimt m et gemak in de boom en en zwemt
over breede rivieren.Hj doolt rond op elk
uur van den dag,maar het m eest kort vôör
en na zonsonderqang.De tjger is een veel
gevaarljker roofdler dan.de leeuw.Hj besluiptzjne prooi metde kronkelingen eener
slang,zoektzichpjlsnelmeteenigespronren
van haar te bemagtigen en slaat met zjne
klaauwenvreeseljke,veelaldoodeljkewonden.
Mist hj zjne prooi,z00 zalhj,evenalsde
kat, haar niet langer vervolgen. O0k bezit
hj eene verbazendespierkracht;een mensch
en zelfseen paard ofbuFeidraagthjinzjn
muilwej zonderzjnlo0ptevertragen,enalleen de grootste zoogdieren,zooals de olifant,
de rhinoceros en de wilde buffelzjn tegen
hem opgewassen. In Oost-lndië staan sommige bergpassen en kloven wegens zjne
bloedgierige roofzucht in een kwaden reuk,
en hj heeftuitveledorpen de inwonersverJaagd.D00r herhaalde drjfjagten is hj in
sommige streken,bjv.op èeylon,bjna geheelultgeroeid!op andere plaatsen ishj n0g
altjd in grooten getale voorhanden:bjv.in
Goedsjerate,waarmen desnachtsnletveilig
reizen kan zonder'lans- en fakkeldragers,
trommelslagers enz.,ja,menigeplekiswegens het gevaar van t'
jgers ontoegankeljk.
Heefteen tjgereenmaalmenschenvleesch geproefd, dan geeft hj hieraan de voorket
lr.
Hj zwemtmetdriestheid debooten achterna

lubrina i
nnocua).Zi
J onderscheidt zich door
een lang ligchaam ,0en ronden staart,e0n
langen snuit, ongegroefde tanden,beginselen

en dringt door in bew oonde plaatsen, om
menschen te rooven. Op Singapore worden

1350 is eene fabel.

jaarljks ongeveer 400 Chinézen doortjgers
verscheurd, en op Java bedraagt hetaantal
slagtoFers in het Jaar gemiddeld 300. De
tjgerin draagt 105 dagen en werpt 2 of 3
jongen.In menagerieën heeft men o0k eene
bastaartsoort van leeuwen en tjgersverkregen.Bj de oude Grieken %asde tjgerwei-

naam van een plantengeslachtuit de familie
der Colchiceën. Het om vat planten meteen
trechtervormig bloemdek en eene zeer lange

van achterste ledematen en in twee rjen
geplaatste staartschilden.De elgenlî
jkef?
)#:r-

slany (Python molurus Gray)is7 of8 Ned.
el langj.aan het vôörste gedeelte van den
kop met regelmatige schilden, aan het achterste gedeelte metschubben bedekt,graauw-

vleeschkleurig aan den kop,lichtoljfbruin

op den schedel en aan het voorhoot'
d, van
onder w it en op den rug m et groote,vierkante, bruine vlekken m et donkere randen

geteekend.Zj bewoontAziëvan dekustder
Arabische Zee t0t in het zuiden van China
en noordwaarts t0t aan den Himalaya, alsmede de Soenda-eilanden.Vandezelfdegrootte
is voorts de nehlan.q(P.reticulatus Gray)op
het schier-eiland Malacca en Op alle eilanden
der Iudische Zee.Beide soorten voeden zich

met kleine zoogdieren, Ja,wel eens met
speenvarkensen hertekalveren.Zjleggeneen
groot aantal ejeren, waarop zj maanden
lang broeden. Hier en daar heeft m en deze

slangen in huisOm ratten te vangen,terwjl
zj eldersmetschrik en afschuw worden aanschouw d.

Tijl Uilenspiegel is de naam van een

volksroman,die btJheteindigen der middeneeuwen schjntontstaan tezjn.Althansv0lgens de nasporingen van Lappenberg bevat
dit boek eene verzam eling van allerlei aardigheden en van avonturen van reizende

handwerkslieden enz.,bjééngebragten uitgegeven in 1819 te Straatsburg door Thomas
.rf
xr??er.Dat boelt genoot eeuwen lanq de
volksgunst,werd algemeen verspreid en ls in
verschillende talen overgezet. Toch schjnt
m en den hoofdpersoon te m oeten houden voor
e0n landbouwer uit Kneiiingen in het land

van Brt
lnswjk;maarwatmen vermeld heeft
van zjne grafzerk te Möln met het Jaartal

Tijloos (Colchicum) of T%
jdeloos is de

buis,waarop aan de binnenzjde de meeldraden zjn ingeplant. De drie stjlen zjn zeer
lang, de zaaddoos is driehoekig opgeblazen

en de zaden zjn bolrond meteene glanzige,

nig bekend, en zelfs AeistJJ:I.
: weet nage- gestippelde zaadhuid. De Tjloozen komen
noeg niets van hem mtlde te deelen.De R0- sterk overeen m etde Lelieachtigen,m aar 0nmeinen,diehem indentjdvanVareoleerden derscheiden zich van deze o. a. daardoor,
kennen,bragten hem meermalen naar Rome, dat de zaaddoos niethok-,maarschotverbreen men vermeldt zelfs, dat keizer Helioga- kend openspringt. De Tjloozen bloejen in

Iclvd een wagenbezigde,metgetemdetjgers het najaar en dragen vruchten in hetvôôrbespannen. N0g heden ten dage laten Indi- jaar. In ons Vaderland wordt dat geslacht
sche Vorsten,vooral0ok op Java,gevangen vertegenwoordigd door de herfst-ti
.
iloos (C.
tjgerstegen andere dieren vechten.De tjger autumnale),meteen vleezigen b01,langwerkan tam gemaakt worden,maar bljftsteeds pig-lancetvormige bladeren en roode1 trecheen gevaarljk dier.Tjgervellen,dieoverEn- tervormige, van eene zeer lange buzs voorgeland en Rusland in grooten getale in den ziene bloemen.D eze laatstenkomentengetale
handel worden gebragt,dienen hoofdzakeljk van 1 tot3 uit een koker van vliezirescheeden te voorschjn, zjn G-slippig en bevatten
tot pqarde-en slededekken.
Tugerslangen (PythonidaeDnm.et.
Bibr.4 6 meeldraden met bewegeljke helmknoppen
is de naam van eene slangenfamilie uit de en één stamper.De ejerstok van dezen is
*wiens schjfhj
onder-afdeeling deronschadeljkeslangen (Co- verborgen in den b0l, dool
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gedragen wordt;hj gaat naarboven overin
3 vrje stjlen,welke in een donzigen stempe1eindigen.De vruchtent in MeiofJunj
rjpende,hebben degrootteeener hazelnoot,
springen schotverbrekend open en bevatten
vele bruine zaden.
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ken en in iederh0k veel ofweinig anatrope
zaadknoppen. D e stam pers, overeenkom end

met het aantal hokken,zjn zamengegroeid

en metalleenstaande ofzamengegroeidestempels voorzien.De vruchtissom sgladensom s
00k borstelig, stekelig,geribd ofgevleugeld

Til(Salomon van),een verdiensteljk Ne- en kan eene zaaddoosofeenesteenbeszjn.

derlandsch godgeleerde2 geboren te W eesp
den 26sten D ecem ber1643 studeerdeteUtrecht
en te Leiden en 'vas aehtereenvolgens predikant te Huisduinen? Rjp, Medenblik en
Ilordrecht, alwaar hj tevens, V00r het bedanken voor een beroep naar Amsterdam ,de
w aardigheid verkreeg van hoogleeraar aan

De zaden hebben eene vliezige of eene korstige of 0ok wel eene gevleugelde schaal,
vleezig kiemw it en in hunne as eene regte
kiem , met platte, bolvormige zaadlobben.
D eze familie telt omstreeks 300 soorten in
30 geslachten, van w elke de meeste in de
keerkringslanden, doch het geslacht Tilia

dedoorluchtiqeschool.In 1702werdhjhoog- (lindeboom) in de noordeljke gewesten te
leeraar te Lelden en overleedaldaarden3lsten huis behooren. Sommige worden als geneesOdober 1741.Hj was een geleerd en wel- middel,andere als groenten gebruikt,terwjl
sprekend man,eenvolgeling van Coeeqiusen van n0g andere de sappige vruchten en de
een jverig aanhangerderCartesiaanschewjs- oliehoudendezaden eetbaar zjn.
begeerte.Van zjne talrjke geschriften noe- Tillandsia L. is de naam van een Planmen wj:popusanalyticum (1720;2dedruk, tengeslaeht uit de fàmilie der Bromeliaceën.
1827, 2 dlnl''1 - een doorloopenden com- Het omvat meerendeels kleine kruiden, die

m entaar op het rEncheiridion Biblicum '' van
Heideqyer, - rDigt-, zang- en speelkonst

in de warme gewesten van Amerika te huis

behooren, waar zj met dunne stengels als

z0o ker Ouden als bjzonder der Hebreën woekerplanten op andere boomen groejen.
szldoïtfdl L., vooral in Guyana te huis
(1692 en lat
.er)'', - PDe Tabernaculo Mosis T. ff,
(1714)'',- rlnleydinge t0t de prophetische behoorend, hangt met draadvormige, door
schriften (1682 en laterl'', rlletboek der elkaâr geslinrerde luchtwortels,ter lengte
Psalmen (1693 en later)'',- vCommentaria van onderscheldene Ned. el van de takken
analytica in varios libros propheticos'') -

der boomen.Die luchtwortels,van de opperhuid ontdaan, komen a1s bruine of zwarte
)
,Commentariëno?debrievenvanPaulusaande vezels ter lengte van 22 Ned. duim in den
handel (
Romeinen en Phllippensen (1T2 en laterl',,
boomhaar,erinvégétal)envervangen
Theologiae utriusque compendium ,cum na- hetyaardehaart0t hetvullen van matrassen.
turalis ttlm revelatae (1706)'',- pMethodus Tlllem ont (Sebastien le Nain de),een

)HetEuangelium Matthaei(1683 enlater),t-

concionandi(1665)''
,- talrjkeleerredenenenz. Fransch geleerde,qeboren te Parjsin 1637,
Tilburg N eene tlitgebreide iàbrieksplaats ontving zjne oplelding aan de school der

in de Nederlandsche provincie Noord-Brabant, Jansenisten te Port-Royal, vestigde zich te
door een spoorw eg m et Breda verbonden, Beallvais, vertrok in 1670 naarParjs,ontheeft een ltantongeregt,eene hoogere burger- ving de priesterwjding, maar aanvaardde

schoolmetvjfjariyen cursus, een fraaistad- geene kerkeljke betrekking. Hj hield zjn

huis, 4 R.Katholleke kerken, eene Protes- verbl
jfte Port-ltoyal,maartoen deregériny
tantsche kerlt,eene synagoge,omstreeks 300 in 1678dezewjkplaatsderJansenistenophiet,
fabrieken van laken en andere wollenstoFen, betrok hj het landgoed Tillemont,eenige
uren gaans ten noorden Van Parjs,en OVerlooTjr
rjen enz.,en ruim 25000inwoners.
lllaceën is de naam van eene tweezaad- leed aldaar den loden Jantlarj 1698. Zjn
lobbige plantentàm ilie uit de orde derColum- hoofdwerk is: rMémoires pour servir à l'hisniféren. Zj omvat boomen en heesters en toire ecclésiastique des VI premiers siècles
slechts weinig ltruiden, meestalmetafwisse- (1693- 1712, 16 dln)''. Voorts leverde hj:
lende,enkelvoudige,vindeelig oftandvormig Xllistoire des empereurs et des princes,qui
generfde gave of handvorm ig gelobde, ge- ont regné durant 1es VI premiers siècles de
kerfde, gezaagde of getande bladeren met l'église (1691- 1738,5 dln)''.

vrje, meestal afvallende steunblaadjes. De
bloemen zjn gewoonljk tweeslaehtig,oksel-,
zelden eindstandig, somtjds alleenstaand,
somtjds o0k t0t trossen vereenigd,diewe1
eens voorzien zjn van dekbladeren of van
een om windsel. D e kelk- en ook de bloem-

Tilloch (Alexander),eenEngelschgeleerde,
geboren teGlasgow den28stenFebruarj1759,

ontving 0en0 zorgvuldige opvoeding en bepaaldeziehaanvankeljk bjdeboekdrukkunst.
Hj werd de tweede uitvinder van de kunst

van stereotypdrukkerjen verkreegmetFplIï.
:
bladeren zjn 4 of5 in getalen afwisselend daarvoor odrooi in Engeland en Schotland.
geplaatst. De talrjke meeldraden zjn op Hj verhuisde daarop naar Londen en werd
den bloem bodem ingeplant en in den regel eigenaar van het avondblad: p'
rhe Star'.

allen vruchtbaar;zt
J
'hebben draad-ofpriemvormige, vrje of aan de basistûteen ring
zamengegroeide helmdraden en z-hokkige
helmknoppen,die gewoonljk overlangs open-

Vervolgensstichttehj er het pphilosophical
Magazine''
, en bj de redactie van dittjdschrift kwam zjne uitgebreide kennis hem
uitstekend te stade. Vooralwjddehj zjne

springen. H et bovenstandig vruchtbeginsel aandacht aan de verbetering der stoomwerkbestaat uit 2- 10 kransvormig geplaatste tuigrn,en overleed den 26stenJanuarj 1825.
vruchtbladeren en heeftdus evenzoovelehokTlllotson (J0hn),een uitstekendEngelseh
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kanselredenu ', geboren in 1630 te Sowerby
in hetgraafschap Yorkjwerd in de gevoelens
van het gestrenge Calvinismus opgevoed,
maar ging over t0t de Staatskerk en werd
eerst predikant in de St. Laurenskerk te
Lnnden, in 1691 aartsbisschop van Canter-

Keurvorstvan Saksen t0t een verbond met

G%ntaaf d#0!/'
,en voorbeidervereenigd leger
moesthj den liden September 1631het0nderspit delven bj Breitenfeld;hj zelfwerd
gewond,en zjn legerverstrooid.Daarop begaf hj zich jlingsnaar Halberstadt,alwaar
bury (Kantelberg),en overleed den zdenNo- hjversterking bje'énbragten trok vervolgens
vember 1694.Zjneverzamelde werken,groo- naar Bejeren,hetwelk door de Zweden betendeelsleerredenen,zjn in 1718 in 9deelen dreigd werd.Bj deverdediying vandenoverin hetlichtverschenen.
togt over de Lech bj Raln (5 April163Q)
Tilly (Joban Tserklaes, graafvan),een verbrjzelde een falconetkogel hem de regter
beroemd veldheeruitdenDertiglarigenOorlog dj,en hj overleed reeds den zosten Aqril
en geboren in 1559 op hetkasteelTilly in daaraanvolgende te Ingolstadt.Hj wasmldBrabant, werd in een klooster derJezuïeten delmatig lang en tevensmager,enzjnevurige
npgevoed,trad eerstinSpaanschekrjgsdienst, oogen, onder borstelige wenkbraauwen schit-

streef
l onder Aoœander t)J> Parma,ging ver- terend, verraadden reeds de wreedheid van
volgens in Gienstvan Lotharingen,Bchaarde zjn inborst. Hj haatte alle praal en alle

zich in 1598in deKeizerljkegelederen,nam uitwendigehuldebewjzen,achttehetbeneden
in 1600 a1sluitenant-kolonelin Hongarjedeel zich,een deelte ontvangen van den oorlogsM n den vel4togt tegen de opstandelingen en
de Turken, klom in 1601 op t0t kolonelj
voortst0tden rang van generaalderartillerie,
en zag zich in 1610 door M aœimiliaan I van
Bejeren belast met de reorganisatie van het

buit en handhaafdein hetlegereenegestrenge
tucht.Bovenaldoortintelde hem hetvuurvan

Geor.
q Fdeoie: von zldes-DyrlccFz en van

kerken,eene R.Katholieke kerk,eene synagoge, een gymnasium , eene reaalschoolvan
de eerste klasse, eene hoogere burgerschool

kerkeljken jver; de uitroejing der ketterj
in Duitschland was voor hem eenegewetenszaak en hj bevorderdehaarmetaldekracht
leger.Bjhetuitbarsten vandenDertigjarigen der dweeperj. In den laatsten tjd is zjn
O0r10g werd hj veldmaarschalk dûr R.Ka- standbeeld geplaatstin dezaalderVeldheeren
tholieke Liga, behaalde den 8sten November te M iinchen.
16Q0 deoverwinning in den slag bjdenW it- Tilsit, eene arrondissementshoofdstad in
ten Berg,rukte in 16Q1 cp tegen graafS nst het Pruissische district Gumbinnenj aan de
- . M ansfeldjveroverde de steden Elbogen, Memelen aan den mond van de Tilse,tevens
Pilsen en Tabor en vervolgde hem t0t in de aan den Memeler-spoorweg, die er eerstgeBoven-pfalz,voortst0tin deRjn-pfalz,maar noemde rivier overschrjdt,is de zetelvan
leed den z7sten April 1622 bj W iesloch van een paarregtbanken en heet: 3 Protestantsche

den graafvan Mannfeld de nederlaag,doch
overwon eerstgenoemde den 6den Mei bj
W impfen aan de Neckar en hertog C* otiaan
t*4 Brunnwl
jk den Qosten Junj bj Höchst,
waarna hj Heidelberg,Manheim enFrankenthal veroverde.svegens de beslissende zegepraalvan 5 en 6Augustus1623bjStadtlohn
in het land van Miinster op den hertog nan
zrxs- ï/k werd D lly door den Keizerinden
gravenstand opgenomen.Hj bleefnu aanvankeljk in Neder-saksen, waar hj deterag-

v00r meisjes,een kasteel(in1876atkebrand),
eene groote kazerne,een fraairaadhuis,eene
aanzienljke gapierfabriek, jzergieterjen en
machinenfabneken,glasblazerjen,lakenweverjen,verschillende stoommolens,veelecheepvaart,een levendigen handelin hout,graan,
steenkolen,vlas,olie enz.,alsmede (methet
garnizoen) ongeveer 20000 inwoners, onder

w elke zich 600 R.Katholieken en 520 Israëgave der Protestantsche bisdommen en kloos- lieten bevinden.D e stad isuit een geschiedters aan de R.Katholieke kerk en aan de kundig oogpunt merkwaardig door den Vrede
Jezuïeten met geweld doorzettl,versloeg den van Ti
lsit(7en 8 Julj 1807).
Q7sten Augustus 1626 Cltristiaan JT', koning
Tim aeus Loerns ofvan Loci,een wjsg
e
e
r
i
g
volgeling van Pytl
tdgoras, behoorde
van Denemarken,bj Lutter aan den Baren-

berg, veroverde met de Keizerljke troepen t0tdeleermeestersvan Plato,die éénezjner
onder W allennteLn Sleeswjk-Holstein en Jut- zamenspraken naarzjn naam heeftgenoemd.
land en nondzaakte den Koning den Vrede Timaeu.
nleefde omstreeks het jaar400 vöôr
van Liibeck te sluiten (12Mei1629).In1630 Chr.en bekleedde in zjne geboorteBtad de
volgde hj Wall-d6in op a1s generalissimus aanzienljkste waardigheden. Het aan hem
der Keizerljke troepen,belastte zich metde toegekend?maar onecht geschrift:polerde

uitvoering van het restitutie-edid in Noord- wereldziel'' i: in 1836 door de Gelder ln het
Duitschland en Bloeg daartoe hetbeleg vöôr lichtgegeven.- O0kandereGriekscheschrjMagdeburg. Het gelukte hem niet,het voor- vers droegen dien naam .
waartBrukken van GustaafAdolfin Pomme- Tim bre, eigenljk een stem pel of postren te beletten, maar Magdeburg viel den merk, is voorts de eigenaardige klank van

Qosten Mei1681 in zjnehanden,waarnadeze de mensc,
heljke stem ofvan eenemuziek-inrampzalige stad geplunderd en aan de vlam - strum ent.
T im boektoe ofToemboetoe,eenevanouds
men prka
''gegeven werd. Hg kon zieh intusschen aan de Beneden-Elbe niet staandehou- vermaarde koopstad in hetnoordwesten van
den tegen den koning van Zweden en deed den Soedan in Afrika,in naam t0t Massina

een inval in Saksen, dat hj tevuuren te (een Staat der Foelbe's) behoorend, maar
ywMu verwoeatl. Hier4oor bragt hj den onder het gezag 4er Toearegs geplaatst,ligt
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aan den zuideljken zoom derSahara op 305' grootste Engelsche dagblad. Het werd den
W .L.van Greenwich.Zj heeftruim een uur lstenJanuarj 1788 doorJohn WJI/e teL0ngaans in omtrek ,geplaveide straten en 0m- den gestichten behoortsedertlangen tjd t0t
streeks 1000 leemen woningen zonder verdie- deinvloedrjkstewereldbladen.Hetverschjnt
ping,maar metplatte daken,alsmedeeenige dageljks elken morgen en levertsedert1877
honderde hutten. Er zjn geene anderopen- 00k een weekblad.
bare gebouwen dan 3 m oskeeën,onderw elke
Timoer(jzer),00k Tùnor-A k(delamme
eene, die 80 Ned. el lang en 59 Ned. el Timoer),omdathj wegen:eenewondemank
breed is,met 12 beuken en een hoogen vierkanten toren. Het aantal inwoners bedraagt
er 13000,nagenoeg allen Mohammedanen;de
bevolking beataater uitSonray's,Arabieren,
Toearegs,Foelba'sen Bambarra-enMandingo-

ging, welke laatste naam verminkt is tot
Tamerlan,een khan derMongolen en geboren

in 1335 te Kesj niet ver van Samarkand,
noemde zich een afstammeling van Dfenu
qokhan. Aanvankeljk was hj in dienst van

Negers.De njverheid iservan geenebetee- den emir Hosein van Khorassan uitde Monkenis,maar de handelvan grootbelang.T0t goolsche dynasti
e der Dfagatak,kwam met
de voornaamstehandels-artikelen behooren er:
goud,kola-notenj zout,rood laken,matrassen , spiegels, messen,tabak en dadels,alsmede g0m ,was,ivooren slaven.Hetbestaan
dezer stad was sedert eeuwen een raadsel,

dezen in botsing en deed zich,nadat lM tstgemelde vermoord was, in 1310 t0t beheerscher des rjksuitroepen!wM rna hj Samarkand t0t hoofdstad verhlef.Van 1380 af0n-

dernam hj 35 veldtogten in de meest verhetwelk Europôsche aardrjkskundigen enrei- schillende rigtingen.Eerstonderwierp hj gezigers vruchteloos zochten op te lossen.De
Engelschman M nngoPark kwam in 1805 niet
verder dan t0tde havenplaats Kabara.Laing
bereikte uit Tripolis ill 1826 de stad,maar
&ierd weinige dagen daarna verbannen en op
deterugreisvermoord.BeterslaagdedeFranschman Caillil1die uitSiërra Leone in hetAfriku nsche binnenland doordrong en van 20
Aprilt0t3 Mei1828 te Timboektoevertoefde,

mM r zeer beperktbleefin zjnewaarnemingen, daar hj veiligheidshalve zjn verbljf

heel Perzië, in 1386 Georgië,rukte in 1394

voorwaartst0tMoskou,deedallengsderjken
van Midden-Aziëbukken v00rzjnemagten

veroverde in 1398 Hindostan van de Indus
t0t aan den mond van de Ganges,niets dan
bloed en puinhoopen achterlatende.Dnar den
Griekschen Keizer en door onderscheidene
Vorsten Van Iflein-kkzië te hul
y geroepln
tegen sultan Baje.
id 1,viel hj ln 1400 ln
Turkje, veroverde Sebaste en versloeg bj
Caesarea een Turksch leger, doch trok nu
plotseljkteveldetegendenSultanvanEgypte,
bem agtigde in 1401 Damascus, verwoestte

aldaar verborgen moest houden. De eerste
Europeaan, die uithet oosten t0t Timboekt0e doordrong,was keinroltWœrfA;deze ver- Bagdad, waar hj 90000 menschen deed omscheen er den 7den September 1853, werd brengen, en onderwi
erp geheelSyrië.Eindq-

door den gleik El WJH, vriendschappeljk
ontvangen en bleef in de stad en hare omstreken t0taan den 9den Julj 1854.
Deze stad werd omstreeks hetjaar 1100

1jk leverde hj den zostenJulj 1402 8a.16n%4

een beslissenden slag.op de vlakte van Angora in Natolië, waar 800000 Mongolen de
overwinning behaalden op 400000 Turken.
na Chr. door de Toearegs gesticht.M anssa Timoer stierf op een togt naar China den
X oe.
x#l, koning van het Mohammedaansche 19denFebruarj 1405.Schoon wreed en bloed-

rjk Melle (1311- 1331),veroverde in 1326 dorstig in den 00rl0g, was hj in vredestjd
ook Tlmboektpe, hetwelk zieh daarna, als een welwillend vorst, een wjs wetgeverj
behoorende tot een magtigen Staat,snel uit- een regtvaardig regteren een begunstigervan
breidde en eene koopstad werd van den kunsten en wetenschappen. Hoewel hj zjn
eersten rang. Tegen het einde der regéring oudsten kleinzoon tot zjn opvolger bad be-

van dien Vorst(1339)werd destaddoorden stemd,kwam zjn rjk kortna zjn dood in
Heidenschen Koning van den NegerstaatM ossi verval.Een zjner nakomelingenyBaboer gegrootendoelsverw oest,m aarreedsdoorM anssa naam dj veroverde in 1498- 1519 Hindostan
Sliman (Mansa Suleiman) in 1335 weder op- en stichtteerde heerschappj van denGrootgebouwd. Sedert dien tjd ontwikkelde zj Mogol.
zich voorspoedig door hare ligging aan het
Tim 6leon een edel en zachtmoedig burnoordeljkstepuntderhoofdriviervanSoedan, ger van Corinthe saaar doordrongen van een
op de grenstusschen hetdigt bevolkte zuiden Fewel
digen haattegen alle dwingelandj,deed
en het handeldrjvend noorden, terwjl zj ln 366 zelfs zjn broeder Tim6phanesydie
tevens t0tde heilige Bteden van denlslam be- naar het hoogste gezag streefde, ter dood

hoorde.ln 1591vielzj metdeNigergewesten
miden, een Mnzienljke tak der Toearegs,
in 1780hetmagtigerjk Haoessaopdennoordeljken oevervan de Nigerdeden verrjzen,

brengen en leefde daarop gedurende 20Jaren

in handen der Marokkanen,totdatdeAoelim- in afzondering. Toen de inwoners van Syra-

cuse hulp verlangden van die van Corinthg,
werd hj in 347 vöör Chr. met een kleln

leger derwaarts gezonden,maakte zich eerst
waaraan 00k Timboektoe zich onderwierp. meester van de stad Syracuse en in 343 o0k
In hetbegin der 19deeeuw trokkendeFoelbe van den burgt,dien hj deed sloopen,hernaar de Nigergewesten en maakten, na het stelde daarop de democratische constitutie en
verval der rjken in Soedan,zich in 1810 bestuurde de stad op eene regtvM rdige en
n0k meester van Timboektoe.
onbu tzuchtige wjze.00k noodzaaktehj de
Times (De Tjden) is de nMm van het Carthe era dQor den slag R n de Crimissus
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(340),Siciliëte verlaten,herstelde daaropin vogels,terwjlerin f
le wateren decachelot
de Grieksche steden van Sicilië het republi- veelvuldig voorkomt.De paarden zjn eruitkeinsch bestuur en vereenigde ze t0t een muntend,en buFels1geiten,varkensen schabond met Syracuse.Hj overleed in 337,en pen in m enigte voorhanden.
zjne levensbeschrjving iste vinden bj Plw
Tim or Laut, een van de ZuidoosterJcrcFll.
v en Nepos.

Eilanden,behoorende tot de Tenimbergroep,
Tim on , een Athener, heeftzich berucht liytop 78OZ.B.en 130054'0.L.van Green-

gemaaktdoorzjnmenschenhaat.Hj waseen
tjdgenoot van Sl
krates en bestreedmetbitteren spot de zedeloosheid zjnerstadgenooten,terwil hj zich aan allen omgang met
menschen onttrok. ImeLanws doet hem optreden ineenezjnerzamenspraken,enSltakspere
verhiefhem t0thoofdpersoon vanzjn drama:
Timon van Athene''.

wlch.Het is bergachtig en boschrjk entelt
o
p 88D geogr.mjlomstreeks10000inwoners.
00k een paar districten op het eiland
M adoera dragen dien naam .

Tim othpus. Onder dezen naam vermel-

den wi
j:

Thimothens,een Grieksch lierdichter,over-

leden in 257vôörChr.De fragmenten zjner

Tim or, het oosteljkste en aanzienljkste dithyramben vindt men in de rpoetae lyrid
der Kleine Soenda-eilanden in den Indischen graed''van Ber-qlt.
T'
MlzzoJk'
..
:, een Atheensch veldheer en de
Oceaan,heefteene oppervlakte van 5461/2D

geogr. mjl, is doorkoraalriFen omgeven en
heeft meerendeels steile, schier ontoegankeljke kusten.Over hetbinnenland loopt eene
boschrjkebergketen,wiertoppeneenehoogte
bereiken van 3600 Ned.el,tetwjlertalrjke

zoon van Conon,met wien hj in 393 naar
Athene terugkeerde.Hj onderscheidde zich
in den 00r10g tegenSparta,waarinhjCorcyra
veroverde en in 375 bj Leucasde Spartaanschevlootvernietigde.In 367bemagtigdehj

beken afdalen. H et klimaat is er warm en Sa/os,Sestos en andere steden,voerde met
aan de kustenongezond.Indenzomerheerscht Iphferates bevel in den Bondgenooten-oorlog
er vaak eene aanhoudende droogte,en dere- en werd,toen hjmetdezewegenseenstorm
gentjd duurter van November t0t April.De den slag verm eden had, in 355 van om koo-

njverheid iservan weinig beteekenis,maar perj en verraad beschuldigd.Nadatmenhem
van meer belang is er de handel, die er t0t eene boete van 100 Talenten veroordeeld
hoofdzakeljk gedreven wordtmetBataviaen had,begafhj zich in vrjwilligeballingschap
Banda.Totde uitvoer-artikelen behooren er: naar Chalcis,waar hj overleed.Men vindt
sandelhout,vee,was,schildpadden en meta- zjnelevensbeschrjving bj Nepos.
Tï-OJAd/M:,een medgezelen mede-arbeider
len (goud, koper en jzer),en er worden
voornameljk manufàcturen en jzeren votl1- van Paulus.Hj werd geboren in Lycaonië,
orzjnemoeder,eeneChristinuitdeIsraëwerpen inqevoerd.De bewoners,w ier aantal do
millioen bedraagt, zjn af- lieten,in vrome gevoelens opgevoed en door
ve
r
mo
e
d
e
l
j
k
l
h
stammelingen van de Papoea'senvandezemet Panlust0thetChristendom bekeerd,waarnahj
Malejers;voortsheeftmen erChinézen,Por- m et P awlus ofop last van dezen door Afaco
tugézen en Nederlanders. Hetnoordoosteljk donl
*e
@*en Griekenland reisde.Later kwam hj
gedeelte van heteiland is in het bezit der te Ephese en vervolgensteRom e,toenP aulws
Portugézen en het zuidwesteljk en tevens aldaar in gevangenschap verkeerde.Volgens
grootste gedeelte in dat derN ederlanders.De de overl
evering washj de eerste bisschog te
voornaamste havenplaats en de zetel van den Ephese en leed aldaar ten tjde van kelzer
Nederlandschen residentis Koepang.In 1610 Domitianns den marteldood. In den Bjbel
verschenen er de eerste Porttlgésche zendelingen, bragten in hetnoordoosten een groot
gedeelte der bevolking tot het Christendom
en verzekerden aan Portugal het bezit des
lands. In 1688 vestigden er zich de Neder-

vindt men tw eebrieven van Panlu ,aan hem

gerigt,maarvan zeertwjfelachtigeet
zhtheid.

Tlm sah-meer (Het) of Krokodillenmeer

ligt in Beneden-Egypte tusschen hetBallahm eer en de Bittere Meren. Het kanaalvan

landers in het zuidwesteljk gedeelte, maar Suezloopterdoorheen.Ophaarnoordeljkqn

de eigendom daarvan werd hun in de dagen
van Napoleon doo1' de Engelschen betwist.
O0k hier breidt de Mohammedaansche godsdienst zich meer en meeruitonder deinboorlingen. Het Nederlandsch gebied wordt door
M elrill'tlcp Carnbee geschatop 352 EEIgeogr.

oever verheft zich de pas gestichte stad Ism aïlia.

Tin (stannum ,methetscheikundigeteeken

Sn),een metaal,vindtmen nietin gedegen

toestand, maar met zuurstof verbonden als

tinsteen (met78,60/0tin),metzwavel,koper,
mjl.Degrootstelengtevan hetgeheeleeiland jzeren zink in zinkkies, doch wordtalleen
is ongeveer 85, zjne grootste breedte om- uit het eerstgenoemde gewonnen.Den tinstreeks 20 uur gaans.De geologische gesteld- steen treft men aan als tlnzand in secundaire
heid van Timor isoverhetgeheeln0gweinig lagen,hetzj in meerzuiveren toestand,hetbekend;erisveelkoper-en chroom-jzererts. zj vermengdmetmetalenofaardachtigedelfMen verbouwt er veelmaïs,hoewelderjst stoFen,in gangen oflagen.Terwjlhetmeer
er niet geheel en al ontbreekt;ook zjn er zuivere tinerts onmiddellijk totreductie van
onderseheidene soorten van nuttige palm en, het tin-oxyde in vlam -ovens w ordt verhit,
kajapoeti.
,tamarinde-enpisangboomen.W j- m oet het berg-tinerts vooraf eene zuivering
derskweektmen erkoëj,thee.indigo,tabak ondergaan, omdat anders het verkregen tin
enz.,en men heefterherten,wildezwjnen, d00rmetaalachtiye bjmengselenverontreinig;
wilde katten, apen, vledermuizen en vele wordt. Deze zmvering kan langs mechani-
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schen weg geschieden.Tin is een zeer nuttig tin en zink bereidt men hetonechte bladzil-

metaal, doordien zjne oppervlakte niet ligt ver,waarvan zich de schrjnwerkers bediewordt aangetast door vochtige lucht, maar
alleen haren glans verliest.Men kan hett0t
uiterst dunne bladen pletten: en het draagt
dan den naam van bladtin,tlnfoelie ofstan-

nen.Metantimonium ,waardoor hettinharder
en witterwordt,vervaardigtmeninEngeland

omgezet.In koud verdund salpeterzuur lost
het op zonder ontwikkeling van gasenvormt
salpeterzuurtin-oxydule,alsmedesalpeterzunr
ammonium ; door sterk geconcentreerd salpeterzuur wordt hetniet aangetast,en bj toevoeging van een weinig w ater ontstaat in het
salpeterzuur onoplosbaar metatinzuur.In k0ningswater, lost het op tot tin-chloride,en
met kaliloog verwarmd geeft het,Onder Ontwikkeling van waterstof,tinzuurkalium.Onderscheidene zouten,zooals salmiak,keuken-

t
in en 1 deel l00d).Vierstemqelig tin 4ebruikt men vooral voor orgelpppen en drle-

zout,wjnsteenenchloorkalium kunnengeringe
hoeveelheden tin oplossen,enditlaatstewordt
uit zjne oplossingen in kristalljnen vorm
neêrgeslagen door zink.Tin vormt metzuurstofeen Oxydule (SnO)en een oxyde(SnOc).

teelaarde bedekt en met bosch begroeid,
vindt men in Bohemen,in hetErtagebergte

driesoorten van pewter,nameljk platepewter (pleet),Queens-metalen Britannia-metal.
niol.Bj 100*C. laat het zich trekken t0t De eerste soort geljkt hetmeestop zilver,
dunne dradenjmaar deze zjn zeeronsterk. dient voor tafelgebruik en bestaat uit 100
Bj 2000C.kan men hett0tpoeder wrjven, deelen tin, 8 deelen antimonium , Q deelen
en 00k bj eenefellekoude(- 360C.)wordt bismuth en 2 deelen koper, - de tw eede
het broos en verandert ondrr aanhoudende soort uit 9 deelen tin,1 deel antimonium en
koude in een grjs poeder.Zjnverbindings- 1deel100d,- en dederdesoortuitgeljke
gewigt is 118 en zjn soorteljk gewigt7,
3; hoeveelheden tin, geel koper, antimonium
het smelt bj 2280C.en verdampt bj een en bismuth,waarbj men voortsn0g zooveel
zeer hoogen warmtegraad. W egens de week- tin voegta'ls noodig is om aan het geheelde
heidvan ditmetaalverdwjntzjn glanszeer vereischte kleurte geven.HetChinéschetheespoedig;bj hetsmelten bedekthetzich met l0od (calain) bestaat uit 17 deelen tin, 126
een grjs vlies en qaateindeljk overin tin- deelen 100d,1l/4dedeelkoprren een weinig
oxyde; btj witgloelhitte verbrandt het met zink.De verschillende 1ege'ringen der tineene witte vlam t0t tin-oxyde. Het lost in gieters zjn: vierstempelig tin (32deelen tin
zoutzuur onder ontwikkeling van waterstof en 1 deel 1
00d),driestempeligtin (5 deelen
op t0t chloruur en wordtdoor verdund zwa- tin en 1 deell00d),vjfpondig tin (4deelen
velzuur weinig aangetast, maar door gecon- ti
n en 1 deel100d),vierpondij tin (3 deelen
centreerdîzwavelzuur onderontwikkeling van tin en 1 deellood),driepondlg tin (2 deelen
zwavelig zuur in zwavelzuur tin-oxydule tin en 1 deell00d)en tweepondigtin (1deel

Hetdientvoor allerleihuisraad,scheikundige
toestellen,ketels en kannen,en voortst0thet

vertinnen van koper en jzer en in de ge-

daante van bladtin tot het beleggen en het
inpakken Van allerlei zaken, welke men
tegen uitdroogen wil beveiligen. M et koper

stempelig tin voor allerlei gereedschappen,

terwjl de overige soorten t0t soldeerlood

dienen.
Zeer veel tin-erts ligt niet m eer op de
plaats, waar het is ontstaan.Tin-aderen bevattend graniet werd ontbonden, en water-

stroomenvoerdendeoverbljfselennaarelders.
Aan den voetvan bergen,op hunne hdlingen

en in de dalen, dikwjls metvet,n ofmet
in Mexico en elders aanzienljke beddingen

van tinzand,in Duitschland Seifenzinn en in
Engeland streamtin geheeten. Dat tinzand
wordt gewasschen, om het zand en de klei
enz.te doen wegspoelen, en men geeft hieraan den naam van seifen, w eshalve ertsbevattende deltlviale gronden ook w e1m et dien

van Seifengebirgeworden bestemgeld.

Het tin was in overouden ttld reeds begeefthetbelangrjkelegéringen,zooalsbrons, kend. M ozes maakt er melding van (Numeri
klokkenspjs,kanonnenmetaalenz.O0kvormt XXXI:22), en in de dagen van den profeet
Net merkwaardige legéringen met l00d en Ezecliè'lwerd hettin metzilver,jzeren100d

zink. Door eene oplossing van tinzout met te Tyrustermarktqebraqt.De Ouden haal
eene goud-oplossing te vermengen verkrjgt den het van de Brlttanrlsche Eilanden,uit
men een rooden neêrslag, het goudpurper Spanleen Gallidë.Aristoteles (322vôör(ahr.)

van Cassiusgenoemden bj glas-enyorselein- spreektvan detinmjnen vanCornubia(C0rnschildersingebruik.Tin-oxyde,0oktlnzuuran- wallis). Tinbeddingen werden in Dnitschland
hydride en tln-aschgeheeten,geeft!in verschillende vloeimiddelen opgelost, hleraan eene
witte kleur en dient voor fayence,voor witporseleinen kagchelsenz.Door verhitting van
een mengsel van tin,zwavelen chloorammo-

eerst ontdekt tegen het einde der 18de eeuw
door Engelsche mjnwerkers.Intusschen bekleedtEngelschtinin Europaden eerstenrang,

terwjl de Oost-lndische soorten,afkomstig

van Banka,Biliton en Malacca,voordebeste

nium ,waarbj o0k we1kwik gevoegdwordt, worden gehouden. Het Banka-tin bevatv01verkrjgtmen een verbinding meteen eigen- gens de scheikundige ontleding van denhoog-

aardigengoudglans,bekendonderdennaam van l
eeraar Mulder:99,960/0 zuiver tin,0,0190/0
m usief gotld,hetw elk men t0tvergulding van jzer,0,
0140/0100d en 0)
0160/0 koper,terwjl
papier,hout,koper,bronzenengipsenbeelden Engelsch tinmet0,3 t0t50/0vreemdebestandgebruikt.Tin kan metzink inalleevenredighe- deelen verontreinigd is. Uit Banka werd in
den vereenigd worden en verkrjgthierdoor 1829 v00r het eersttinnaarEuropagebragts
eeneaanmerkeljkehardheid.Uitgeljkedeelen vandaar kwamen in 1872ruim 34000blokkenj
XIII.
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ieder van 35 Ned.pond, terwjlBiliton in
datJaar71 blokken opleverde.
Tinohloride(SpiritusfumansLibavii,SnClg)
ontstaat,w anneerm en chloorlaatwerken op
tin of tinchlorure en bj het verhitten van

zwarte kristallen, die zich bj verhitting in
oljfkleutige blaadlesverdeelen.Hetkan o0k

a1s een m enierood poeder verkregen worden,
v& andertnietin de lucht,verbrandtt0toxyde
en lost op in zuren, m aar nietin kaliloog.

zw avelzuur tin-oxyde met keukenzout. H et Tinhydroxydule(SnO:H:)wordtdoorkoolzuur
vormt eene kleurlooze vloeistof)rookt in de kalium uit tinchlorure neêrgeslagen,is kleur-

lucht zeer sterk, heefteen soorteljk gewigt l00s,ox/deert in de openeluchtbj deaanvan 2,
267,werktzeerbjtend,isbj- 20OC. wezigheld van water, geeft, met watergen0ç vloeibaar,kooktbj 1200C.,lostzwavel, kookten bj verwarming,tinoxydule,iBont-

iodlum en phosphorus 0?, verstjftmeteen
weinig watert0teene krlstalljnemassa (tinboter) en lostop in eene grooterehoeveelheid water. Men verkrjgt 00k oplosyingen
van tinchloridebjhetbehandelenvantinzuur

brandbaarjlostop in kaliloor eninzuren en

vormt met laatstgenoemden tlnoxydulezouten,

welke echterzeeronbestendigzjn.Dezeontstaan 00k bj hetOplossen van tin in zuren,
zjn kleurloos ot'geel, hebben een scherp-

m et zoutzuur en van eene oplossing van tin- metaalachtigen smaak , reagéren zuur, slor-

chloruremetchloor,- voortsbj hetbehan- pen gretig zuurstofop,waarbj tin-oxydezoudelen van eene metzoutzuur vermengde 0plossing Van tinchlorure met salpeterzuur en
bj het oplossen van tin in koningsw ater.
Deze laatste oplossing draagtin de verwerj
den naam van physiek. Eene oplossing van

tinchloride geeft bj het verdampen groote
kristallen met 5 moleculen kristalwater, en

de verdunde waterige oplossing wordt bj

verwarming ontbonden onder afscheiding van
tinzuur. Dampen van tinchloride geven met

waterdamp bjroodgloeihittetinzuuranhydride

ten ontstaan,werken derhalvezeerreducérend

en worden bj verwarming ontleed onderhet

vormen van tin-oxyde. In hunne oplossingen
doet kaliloog een witten,oplosbaren neêrslag
ontstaan. Zwavelw aterstof doet 00k uit zure
oplossingen donkerbruin zwaveltin neêrslaan.
Een door zwavelammonium veroorzaakteneêrslag lost in de meerdere hoeveelheid van het
hiertoe benoodigde middel 0p, wanneer dit
laatste polysulphureetbevat. Geelbloedloogzout doet tin-oxydulezouten wit, en rood

en met zwavelwaterstof tinsulphide. Ammo- bloedloogzout doetze,bj aanwezigheidvan

nium tinchloride (NH4):(SnCl6) ontstaatbj eenig jzerehloride,blaauw neêrslaan. Goudhet vermengen van geconcentreerde oplossin- chlori
de levert in zeerverdundeoplossinqen
gen van tin en salmiak als een kleurloos
een purperkleurigen neêrslag, en wit kwlk-

kristalljn poeder,datin 3deelen water0p- chloride doet de zouten uit kwikchlorure en
lost en bj sterkere verdunningtinhydroxyde vervolgensfijn verdeeldmetallischkwikneêrafscheidt. Het wordt onder den naam van

slaan.Zink en cadmium doen m etallisch kris-

pinkzout in de verwerj als bjtmiddel ge- ti
anb
lljonomti(
narbo
nerêJo
rsla
va
is
n),vowe
rme
lkB
n.kristallen den
bruikt.
Tinalcure (SnC1a) ontstaat bj het ver- Tinzuur (tinhydroxyde, SnOaH:) ontstaat
warm en van tin in chloorwaterstof; het is bj het verwarmen van eene verdunde tinwitofgrjsachtig wit, vetglanzig,kristalljn, chloride-oylossing,bj hetdoen neêrslaan van
smelt bj 2501C.en verdampt bj een hoo- dieojlosslng metammoniak,en van tinzuur
gerenwarmtcgraad.Tinvjlsellostopinwarm alkah met ern zuur a1s geleiaehtige,doorzoutzuur,en deze oplossing geeftbj hetver- schjnende neerslag. Het is na het droogen
dampen groote,doorzigtige Jtristallen metQ glasachtig, geljkt op Arabische g0m , lost
moleculen water. Dit tinzout wordt in het eenigermate op in water, reageert zuur,en
groot van tin en zoutzuur in koperen ketels lostop in salpeterzuur en zoutzuur, alsmede
bereid,is kleurloos,heefteen onaangenamen in kali- en natronloog. Onder bepaalde ommetaalsmaak, wordt bj 1000 C. geheel of standigheden gaat het tinzuur over in m eta-

bjnavrj van wateren levertbj eenesnelle tinzutlr (Sn,OIsHIc), hetwelk o0k ontstaat
verwarming t0t 1000 C.oxychlorure,waaruit bj hetbehandelenvan tinmetgeconcentreerd
men bj eene hooge temperatuur watervrj salpeterzuur. Het is kleurloos,reageert zuur

tinehlorure overhaalt. Het lost op in weinig en lost niet 0p in salpeterzuur en zoutzuur.
water, geeft met meer watex een zuur chlo- Na eene behandeling met zoutzuur lûst het
rure en een onoplosbaar, wit oxychlorure en echter op in water,en hieruitwordthetdoor
alleen bj aanwezigheid van zoutzuur eene onderscheidene zouten en na eene voldoende
heldere oplossing. De kristallen en de 0p10s- verdunning bj de kleinstmogeljke hoeveelsing nemen uit de lucht zuurstof t0t zich heid vrje zuren door verwarmingvolkomen
onder hetvormen van onoplosbaar,wit oxy- neêrgeslagen. Het lostin kali-en natronloog
chloride, hetwelk door zoutzuur en tin gere- moejeljkeropdantin,enbjverwarmingmet
duceerd wordt. W jnsteenzuur en salmiak eene grooteoverschietendehoeveelheidkaliumverhinderen de ontbinding van tinchlorure hydroxyde ontstaateene oplossing,uit welke
door water. Tinchlorure doet uit zilver-en zuren tinzuur doen neêrslaan. Met alkaliën
kwikzouten de metalen neêrslaan en redu- vormt tinzuur goed kristalliseerbare en het

ceertjzeroxydezouten totoxydulezouten.
metatinzuur moejeljk of in het geheelniet
Tin-oœydnle (SnO) ontstaat bj het ver- kristalliseerbare zouten. Uit de oplossingen

warmen van tinhydroxydule in koolzuur of van beide zouten Fordtdoorzwavelwaterstof
van eene oplossing hiervan ofvan tinchlorure geeltinsulphidenge
Argeslagen.
in kalilnog. Het vormt een zwart poeder of
Tinzu- czzAydrlA (tinoxyde,SnO:)bevindt
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ren in 1657 te Bear-Ferris in Devonshire.

(tinerts).Hetontstaatuittinchloridedamp en Hj studeerdeteoxfordinderegten,omhelsde
waterdamp bj roodgloeihitte, vormt kleur- de R. Katholieke gcdsdienst,verwierf daar-

looze kristallen met een diamantglans,met door de gunst van Jaeob TJ,maarkeerde 0neen soorteljk gewigt van 6,72,welke glas der W ill6m III t0t de Protestantsche Kerk

krassen,in zuren onoplosbaarzjn,maarzich terug.Tevensverkondigdehjzjnedeïstische
metovervloed van smeltendkalium-hydroxyde gevoelens.Terwjlhj aanvankeljk zjne% nverbinden.Amorphanhydride(tin-asch,dneres vallen slechts rigtte tegen degeesteljkheid,
Jovis) ontstnn,
t bj het verhitten van tin in tastte hj laterhetChrlstendom aanjbepaalde opene lucht,bj hetgloejen van tin4het deljk het begrip van eene goddeljkeopenis kleurloos of stroogeel,wordttelkens bj baring.Hj noemdeden Bjbeleeneoirkonde
het verwarmen bruin,is dik-vloeibaar,onop- der natuurljke godsdienst;het Christendom
losbaar in zuren en oplosbaar in kali-loog. was volgens zjne bewering z00 0ud alsde
Het dient t0tpoljstmiddel,alsmede t0tver- schepping, en de Kerk eene instelliny van
vaaxdiging van m elkglas, email en ondoor- den Staat.Hj schreefdan 00k:mchristlanity
zigtig glazuur. Van de tinzure zouten wordt as 0ld as the creation or the Gospela repnhet natriumzout(Na2Sn0s)inhetgrootbereid blication of the religion of nature (1730)H.
door tin met chilisalpeter te vermengen en llj overleed in 1143teOxforda1seenBorvan
de massa in water te laten trekken,alsmede

Al1 soulscollege.

9, baron Tindal, een Nederdoor het smelten van tinsteen met bjtend Ralph .D$Is#J.
natron,door behandeling eener oplossing van landsch krjgsman, geboren te Deventer in
loodoxyde in natronloog mettin,waarbjhet 1773.Reeds op twaalgarigen leeftjdtrad hj
l0od zich in sponsachtigen vorm afscheidt,en a1s kadetin dienst,werd tweeJaardaarna
door een regtstreeksch koken van loodoxyde vaandrig, m aar verliet daarop de gelederen
mettin en natronloog.Z00verkrjgtmen tin- om staatkundige redenen. In 1794 trad hj
zuur natrium ;ditvormtkleurlooze kristallen wederom in dienBtbj hetregimentvan Benm et 3 moleculen w ater en is in de warm te filck en werd er eerstvaandrig,daarna lqiminder oplosbaar dan in de koude.Hetnaeta- tenant. In het gevecht van Bergen (1799)
tinzuur natrium (Na:l1sSnsO1s) is wit, kor- gekwetst,zag htjzich totkapitein bevorderd
relig kristalljn,moejeljk Oplosbaarinwater en bj degardevan den Raadpensionarisgeen wordtbj eenematigeverwarming ontleed plaatst.In 1809 werd hj kolonelvan dat
in metatinzuur en water.Tinzuurkoperoxyde schooneregiment,enin 1812generaal-majoor.
wordt door tinzuur natrium uit eene 0pl0s- Hj nam deel aan den togt naar Rusland,
sing van kopervitriool neêrgeslagen en als werd oëciervan hetLegioen van Eer,adjudant bj de Jagerste voeten baron van het
groene verwstofgebezigd.
Tinswlql
ide is de naam ,dien men geeft Keizerrtjk.In 1813 woondehj develdslagen
aan verbmdingen van tin met zwavel.Enkel- van Llltzen,Bautzen en Dresden bj,werd
voudigzwaveltin (tinsulphureetSnS)ontstaat zwaar gekwetst en zag zich benoemd t0t
btJ het verwarmen van tin met zwavelals kommandeur van het Legioen van Eeren tot
eene loodgrjze, bladerig-kristalljne massa; divisie-generaalderKeizerljkegarde.In 1814
hetwordtdoor zwavelwaterstofuittinchloride verkreeghjztjn ontslaguitdeFranschedienst
en tin-oxydulezouten neêrgeslagen en is zwart en werd in Nederland luitenant-generaal en
van kleur4hetlostop insmeltend,watervrj inspedeur-generaal der infanterie. Na 1815

tinthlorure en kristalliseert bj afkoeling in werd hj opperbevelhebber der reserve-armee
blaadjes. Met zwavel verhit, geeft het tin- en zag zich in 1818 belastmethet6de,daarna
sesquisulphureet (Sn:Ss) als eene grjsachtig met het2de en eindeljk methet lstemilitair
gele,metaalglanzige massa,die metzoutzuur kommando. Hj overleed den 4den Augustus
zwavelwaterstof,tinchlorure en dubbel zwa- 1834.Hj was met den titelvan baron 00k
veltin levert.Dittinbissulphureet(SnS:)wordt in den Nederlandschen adelstand opgenom en
ook uittinchloride door zwavelwaterstofneêr- en versierd met het kommandeurskrui: der
geslagen, is eerst geel en na het droogen

geelachtig bruin,eenigzins doorsehjnend en

Militaire W illem s.orde.

Tinga (Eelco),een Nederlandsch godge-

waterhoudend. H et dient tot bereiding van

leerde, geboren te Leeuw arden den 25sten
November 1762,studeerde te Franeker en te
heT
tllnc
ove
n
v
e
r
me
l
d
mu
s
i
e
f
g
o
u
d
.
tuur noemt men een alkoholisch of Groningen, was achtervolgens predikant te
aethérisch aftrekselvan plantendeelen ofdier- Stavoren, Heerenveen en Vlissingen, waar
** tevenB het redoraat waarnam ,wee: 0nljke stolen.Men bereidttincturen a1smende jjP
fljn gemaakte zelfstandigheden in eene Qesch derBeheidene beroepen,o.a.naar Dokkum en

op alkohplofaether onder gedurig omschud- Amsterdam ,en een professoraatteHarderwjk
den omstreeks8daçen bj 15-200C.(mace- van dehand,maaraanvaarddeden3denJunj
ratie) ofbj 35-400 C.(digestie)laatstaan 1799 een hoogleeraarmmbt te Franeker met
en daarna uitperst en fltreert.Men heeften- eene poratio de commodis veraevirtutishac
kelvoudige en zamengestelde tincturen,en te in vita'',en den lodenMei1805 te Groningen
voren gaf men dien naam alleen aan licht met eene: roratio de Jesu Christo doctoxe

gekleurdeaftreksels,terwjldedonkereessentia 0.4.oJ'
&ô'âxrq)jminimeEsseno''.Hj had reeds
te Franeker eershalve de doctorale waardigwerdrn genoemd.
Tm dal.Onderdezennaam vermeldenwj: heid ontvangen,en overleedden 3ostenJul'
j
Mattltew Tindal,een Engelsch deïst,gebo- 1828.Vanzjnegeschriftennoemenwj:mve1'
41*
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handeling ten betooge voor degemakkeljkheid van de Evangelische plichten (1795)'',
bekroond door het Haagsch Genootschap,-

kBeschrjvingvanhetgodsdienstigynzedeljk

Tintoretto,zie Rob%di..

Tippera is dq naam van een vruchtbaar

en digt bevolkt dlstrid in hetBritsch-lndisch
presidentschap Bengalen, aan den mond van
een arm der Brahmapoetra. Hettelt op 125

araktervanJezusChristus(1798)/,brkroond
door de MaatKhappj t0t Nut van 7tAlge- D geogr.mj1ruim 11/:millioen inwonersen
meen,- en eenige leerredenen.
heeft Komela t0t hoofdstad.
Tinne (Alexandrine),heeftzich bekend
Tipperary,een graafschap in deIersche

gemaakt door hare reizen in Afrika en d00r provincle Munster,heefteeneoppervlaktevan
haar treurig uiteinde.Zj behoorde van moe- 78 1 geogr.mjl.De Shannon en hetmeer

derszjde t0t het geslachtran der Capellen, Derg vormen erdenoprdwesteljkegrenzen,

werd geboren te 'sGravenhage in 1839 en en ten oosten daarvan verheFen zich de Silvergezelde reeds in 1856 en 1858 hare moe- ver Mine Mountains. Het oosteljk gedeelte
der naar Egypte. Deze vestigde zich aldaar van dit gewest, besproeid door de Suir,is

in 1861, en in het volgendeJaarondernam

grootendeelsvruchtbaar.Aan deoverzjdevan

Aleœandrine met hare moeder en met eene deze rivier verrjzen wederom bergen,van
tante hare eerste groote reis naar den boven- welke de Gal
tymore (916 Ned.elhoog)en
loop van de Njlen bereikte Gondokoro.In de Knockmeald
wns (793 Ned. el hoog)de
@*o
voor
naa
m
s
t
e
Z
IJ11. D e veeteelt vormt ex de
Februarj1863aanvaarddezj,vergezeld door
Hewglin en Dtendner, uit Chartoem haren voornaamste bron van bestaan en meer dan
tweeden togt naar de Gazellen-rivier en de 800/ van den bodem i
s doorden landbouw

eenkolen
Dsloer, gedurende welken hare moeder en in leslag genomen.Er worden st
hare tante bezweken.In Julj 1864trok zj gewonnen,en men vindt er 00k koper,zink
van Chartoem over Saoeakin naar Caïro,be- en lood.De njverheid iserweinig ontwik-

zocht in 1868 Algérië en Tunis, en begaf keld, en het aantal inwoners,in 1851 n0g
zich in Januarj 1869van Tripolisop nieuw 331000 bedragende, was in 1871 reeds t0t
0P Weg'naar het Afrikaansche binnenland, 216000 geslonken.Van hen bel
tjden 950/0de
om over Bornoe t0t aan den bovenloop van R. Katholieke godsdienst. De hoofdplaats is

de Njldoorte dringen,maarwerd tusschen Clonnel.- DestadTipperary,aan eene zj-

Moerzoek en Ghatdoorhaargeleidevermoord.
Hare reis naar de Gazellen-rivier is beschreVen ill de Transactions of the historical
socirty of Lancashire (1864,16dedeell''.
Tlnos of Tenos,een eiland in den Griek-

rivier van de Suir,heefteen geregtshof,eene
schoolen omstreeks3000 inwoners.

Tippo Sahib,sultan van Mysoreen ge-

boren ln 1751, verving den loden December

1782ztjn vaderHyderdliopdentroon,streed
schen Archiyel,t0tden nomosderCycladen voorspoedig tegen de Engelschen en sloot in
béhoorend,llgtten zuidoostenvan Androsen Maart 1:84 met hen een verdrag, volgens
teltop bjna 4 D geogr.mj1ruim 11000in- hetwelk deze zjn gebied moesten verlaten.
woners. Over de lengte van het eiland loopt Daaropaanvaarddeh'
ddentitelvanppadisjah'',
eene bergketen, die zieh ter hoogte van 713 die hem aanspraak verleende oq de souvereini
t
ei
t
over
al
l
e
Vor
sten van HlndostanjterNed. el verheft;het is nietzeer vruehtbaar,
maar toch in telTassen zeer goed bebouwd. wjl htjtevens zjn Hofop een weelderigen

De inwoners leggen zich toe op wjnbouw voet inri
gtte. Doch in December 1789 veren zjdeteelt,zjdeweverj en veeteeltenheb- bondenzlch deEngelschenmetzjnenaburen,

ben wegens werkzaamheid en oppassendheid
een goeden naam.Inhetvruchtbaarstegedeelte
van heteiland ligt deFrancochora,bestaande
uit een aantal R.Katholieke dorpen.- De
evenzoo genoemde hoofdstad,op de zuidkust
gelegen, is de zetelvan een R.Katholieken
bisschop,heeft 2 R.Katholieke kerken,eene
kleine haven en teltQ000 inwoners.Tennoorden 4er stad ligt de vermaarde kerk Panagia

veroverden in 1790 en 1791 onderscheidene
vestingen in Mysore, belegerden hem in Fe-

gangers begeven.

naaste bloedverwanten werd de vesting Ve1-

bruarj 1792 in zjne hoofdstad Seringapatam

en noodzaakten hem , een hoogst nadeeligen

vare
d
de te sluiten.Typo X
VJM:verbond zich
arna in het gehelm metFrankrjk tegen
Engeland. Doch dit laatste kwam hem voor

en verklaarde in Februarj 1799 den oorlog;

het veroverde stormenderhand Seringapatam ,
Evangelistria,werwàartszich velebedevaart- waarbj Tippo z
gl/zïl sneuvelde. Aan zjne
Heteiland Tinos dxoeg

aanvankeljk dennaam vanOphiussaendaarna lor, later Calcoetta a1s woonplaatsaangewedien van Tenos.Alsbondgenooten derAthe- zen onder het genot van aanzienljke JaarnersstredenzjneinwonersbjPlataeaetegen gelden.
de Perzen. In 1207 kwam Tinos onder de
Tiraboschi (Gixolamo), een Italiaansch
heerschappj der GMzï,aan wie hetdoorden letterkundige,geboren te Bergamo den 28sten
Turkschen zeeroover Hayreddin fcrscrp.
v#g December 1731,ontving zjne opleiding aan
werd ontrukt.Nadat het eiland eenigen tjd hetJezuïetencollège teMonza,omhelsdereeds
in demagtwasgeweestderVenetianen,moest vroeg den geesteljken stand en wasteN0het zich onderwerpen aan hetgezag van Tl
m vara en Milaan onderwjzer aan lagere schokje,doch vervielna den vrjheidsoorlogaan len,totdathjgeroepenwerdtoteenleerstoel
Griekenland.

in de welsprekendheid aan hetBrera te Mi-

Tinto (vino tinto), is de naam van een laan,terwjlhj tevens als schrjveroptrad.
donkeren Spaanschen wjn, zooals de tint: Daarop werd hj bibliothecaris bj hertog

van Alicante,de tinto de Roà enz.

Feann III van Mödena en schreefzjnebe-
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roemde sstoria della letteratura italiana

in Argolis,ten zuidoosten van Argos,volgenB

Italld t0t aan het Jaar 1700.V oorts leverde

den.Daarom bestond tusychen diebeidesteden

qews en Hl(1:72- 1782,13 d1n;laatste uitgave 1822- de sage weleer de zetelvan Pr.
1826,16 dln)''.Dit werk onderscheidt zich ZJ/IJ: (Hérculés) en d00<cydopen uitLydë
door e0n schat Van kennis,d0Or naauWkeu- metreusachtige,gedeelteljk thansn0g aanrigheid en volledigheid en looptvan den aan- wezige muren versterkt, was Pet Aehaeërs
vanq der wetenschajpeljke ontwikkeling in bevolkt,terwjlzich in ArgosDoriërsbevon-

h
j:rBibliotecamodenese(1781- 1785,5d1n)''
, eeneonophoudeljkeveete,welkemetdeverrn pMemnrie stnriche modenesi (1793,6 woesting der stad door de ingezetenen van

dln)'', en overleedte Mödenaden 3denJunj Argos eindigde.De bouwvallen,bekend door
1794.

de opdelvingen van Sekliemann in 1876,dra-

Tirades,van hetItaliaanschewoordtirare gen den naam van Palaea Nauplia.
Tischbein isde naam van eeneberoemde
(trekken,uitrekken),noemtmenindemuziek
reeksen van klimmende ofafdalende tooneny Duitsche kunstenaarsfamilie. Johann Fllelfss
en men geeft dien naam 00k aan langgerekte Tiseltbein,geboren in 1715 te Haina in Keurvolzinnen, waar men de bedoeling veelbon- Hessen, sehilderde landschappen en decoradiger z0u kunnen uitdrukken,zonderhierdoor tiEn, en overleed in 1767 als Hofschilderte
Hildburghatlsen.- Johann AàizzrîcFlTiseltbeln
de duideljkheid te benadeelen.

Tirailleurs zjn infanteristen,dienietin de Ol#dze, een broeder van den voorgaande
gelederen, maar in verstrooide orde vuren. en geboren te Haina den 3den October1722,
Zj vormen de voorste linie,verdeelen zich begaf zich in 1143naar Parjs,in 1748naar

Venetiëj vervolgens naar Rome en werd in
1752 Hofschildervan den landgraafvan Hessen-cassel en later professor aan de kunstgelederen gevolgd.
Tireslas, de grjze ziener derGrieksehe acadêmiete Cassel,waarhjdenaastenAugus-

illgroepen en worden op een afstand van100
t0t 200 schreden door troepen in geslotene

Oed@l#-sage,werd reeds in dedagen zjner
Jongelingschap met blindheid gestraft,omdat
hj aan de mensehen de geheimen dergoden
verkondigde,doch later door Zen (Jflpiter)

tus1789overleed.Hj behandeldebjvoorkeur
mythologische Onderwerpen. Zjne teekening

zevenvoudlgen leeftjd begiftigd.Bj den togt
der Epigonen Dv r Theben werd hj alsgevangene medegevoerd en overleed onderweg
bj derivierTilphussa.Hj hadeen vermaard

zjne hand bevinden zich op het kasteelte
W ilhelmshöhe.- O(
)k zjnebroedersJoltann

is correct, het naakt verraadtde studie der
antieken, en de draparie is in grootschen

met de qave der voorspelling en met een stjl ontworpen.onderscheidenestukken van

orakelte Orehomenos.

Tirgovist (Tergoe-vestea),devoormalige
hoofdstad van W alachje,thans dievan het

Jacob TïdcFzkis,overleden te Liibeck in1791,*
en Anton FVA:J- ,overleden in 1804 alsHofschilderteHanau,verwierveneengoedennaam,
eerstgenoemde als dieren-en laatstgemelde a1s
genreschilder. - Johann S'
elricA TisekbeLn
de Jbzedrd, een neef van den voorgaande,
geboren te Haina in 1742 en overle4en in
1808 alsinspecteur van hetmuséum teCassel,
leverde vele gravures en schreef:eene rAb-

arrondissement Dimbowitz, is bevallig gelegen aan den voet der Carpathen, heeft 23
Grieksehe kerken, eene oude R.Katholieke
kerk boqw vallen van het kasteel der w oiw oden,een arsenaalen ruim 8000 inwonersj handlungi
iberdieAetzktmst(1808)//.- Zjn
terwjler zich tevoren meerdan 40000 be- broeder Johann S'
eçzàKïcA W ill
telm TïdcF
zseîp,
vonden.
bjgenaamd de.
Ntz
yoliflcs en geboren teHaina
Tirlem ont of Tltienen, eene stad in de den 15den Februarj 1751,ontwikkelde zich
Belgische provindeBrabant,ligtaan deGroote onderdeleidingvanzjnekunstvaardigebloedGeete en aan den spoorweg van Luik naar verwanten,wasvervolyens te Hamburg,in
Leuven.Te voren waszj eenevesting.Men de Nederlanden,in Zwltserland,sedert 1782
vindt er eene fpaaje kerk in spitsboogstjl te Rome en sedert1787 teNapelswerkzaam j
van Onze Lieve Vrouw ,in 1298 gesticht,de waar hj de betrekking bekleeddevan direckerk van St. Germain, uit de 12de eeuw , teur der schilder-acadômie,doeh keerde kort

eeneboekerj,fabriekenvanstoomwerktuigen, daarop naarDuitschland texug enwoondebg
ianel,wollen kousen enz.,een aanzienljken afwisseling te Hamburg en Eutin,waarhj
handel in graan en w ol, en ruim 13000 in- den zGstenJulj 1829overleed.Ht
jschilderde:
woners.Hierbehaalden den 16den Maart1793 Koenradjn van Zwaben en Frederik van
de Franschen onder Dnmtmriezeene overwin- Oostenrjk bj hetschaakspel,nadathun het
doodvonnis was aangekondigd''
,- pchristus
ning op de Oostenrjkers.
Tirnow a, eene stad in het voormalige en de kinderen''voorde St.Ansgariuskerk te

rurksche Dpnau-ejaleet (Boelgarje)taan de Bremen, - en pAjax, in woede Cassandra

Jantra,waB te vûren de hppfdstad van B0e1- w egrukkend van hetstandbeeld van Pallas''.

garje en is thans nûg het middelpunt van Voorts schreefhj: prêtes de diFerent:aniden Boelgaarschen handel en het uitgangs- m aux ,dessinéesd'
aprèsnature(1796,2dln)'',

punt van onderscheidene wegen overden Ba1- - psir W illiam Hamiltûn's colledion ofenkan, - voorts de zetel van een bisschop. gravi
ngs from antiquesvases(1791-1809,4
Er zjn onderscheidene moskeeën en Griek- d1n)' - en het beroemde boek: rHomer,
sche kerken en omstreeks 13000 inwoners.
nach Antiken gezeichnet'', met noten van
Tirol, zie Tyrol.
Keyne (a;.1-6,1801-1804)en van Rehorn
Tiryns of Tkyntl
te, eene zeer oude sta; (a;.7- 11,1821- 1823).Zjneautobiographie
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getiteld:pAus meinem Leben'',isin 1861 in
Q deelen in het licht verschenen.- Johann

Fdeoïc: AuyntndcFzlel ,een zoon van Jo-

M .> Valent%n en geboren te Maastricht in
1750, onderscheidde zich a1sjortretschi
lder.
HjreisdeinFrankrjk en Italie,werddaarop
Hofschilder te Arolsen,vertoefde voortseeni-

gen tjd in Holland,sedert 1795 teDessau

en werd in 1800 diredeur derkunst-académie

Cyru.Toen hj in Klein-Azië de Ionische
steden aan den Koning wilde onderwerpen,
riepen dezedeSpartanentehulp,enhjwerd
door hen onder Agenilan.
nin 395 bj de Paetolusoverwonnen en deswegevanzjn bevelhebberschap ontzet.Zjn opvolger Tithrawstes
deed hem daarop terdood brengen.
Tissot.Onderdezen naam vermeldenwj:
Andrê 7'ïddpfj een verdiensteljk geneeskundige, geboren te Grancy den Qosten
Maart1728.Hj studeerdeteMontpellier,ves-

teLeipzig,waarna hj in 1812teHçidelberg
orerleed.- Zjn zoon KarlZl#'
u)
1
'
# Tiselv
Io>,geboren teDessau in 1797,ontvingzjne tigde zich als geneesheer te Lausanne,werd
opleiding te Dresden, vertrok in 1819 naar hoogleeraar aldaar,zag zich benoemd t0t 1id
Italië,werd in 1825 professorin hetteekenen derKoninkljkeMaatsehappjteLonden,aante Bonn en in 1828 diredeurvan eene tee- vaardde in 1780 het hoogleeraarsambt te Pakenschool en custos der vorsteljke kunstver- via,Diaarkeerde driejaarlaternaarLausanne
zamelingen te Biickeburg,waarhjdenl3den terug,waarhjden13denJunj 1797overleed.
Februarj 1855 overleed.Zjn pBezoek van Hj schreef:pDissertatio de febribusbiliosis
Egmond bj Klaartle''vondgrootenbjvaljen (1788)'', - srAvis au peuple sur la santé
hj llverdevoortsvele keurigestadsgezigten. (1761)'/,- pAvisaux gensdelettressurleur
Tlschendorf (Lobegott Friedrich K0n- santé (1768 en laterl'', - pouvrages divers
stantin), beroemd doorzjne critischebewer- (1769,10dln)'',- mTraitôdel'épilepsie(1770)'',
kingen van den Bjbeltekst en geboren den - en pEssai sur 1es maladies des gens du
1
8den Januarj 1815 te Lengenfeld in Voigt- londe(1761)''.
land, studeerde te Leipzig'ln de letterkunde
cllment Jb.
:@& Tosot,desgeljkseen veren godgeleerdheid, vestigde zich in 1839 al- diensteljkgeneeskundigeen eenbloedverwant
daaralsprivaatdocenten verzameldeopreizen van den voorgaande. Hj werd geboren in
door Europa en het Oosten de bouwstoFen 1750 te Ornans en bekleedde langer dan 20
voor eene verbetering van den tekst des Jaardebetrekkingvan militairarts.In 1787
Bjbels.Na zjn terugkeer werd hj in 1845 werdhj adjunct-geneesheervanhetHuisvan
buitengewoon en in 1859 gewoon hoogleeraar den hertog van OrIecl: en later ehefvan gein de godgeleerdheid te Leipzig.In 1853 en neeskundige dienstaan hethospitaalteLyon.

1859 ondernam hjeene tweede en derde reis
naar het Oosten,inzonderheid naar Egypte
en naar den Sinaïen wistervelebelangrjke
handschriften en onder deze een Griekschen
Bjbeluitde4deeeuw magtigteworden.Hj
overleed den 7denDecember1874.Hjleverde:
uitgaven van den pcodex Ephraemi Syri

(1843 en1845)9'1envjn den pcodexFride-

rico-Augustanus (1846)', - voorts:pMonumenta sacra inedita (1846, mçteene pNova
colledio'' 1855- 1871)6 d1n)'',- pEvangelium Palatinum ineditum (1847)'',- rcodex

Amiatinus (1850 en 1854)'',- rcodex Claramontanus(1852)'',- pFragmenta sacrapalimpsesta(1854)''j- pcodexSinaïticus(1862j
4 d1n)'',- en pNovum Testamentum Vaticanum (1867)''.O0k bezorgdehj achtervolgens
20 uitgaven van den tekst des Nieuwen Testaments, alsmede uitgaven van de rActa

Hj verloor die betrekking in 1793, werd
later bj herhaling gearresteerden ontsnapte
naauweljks aan de doodstraf.Na dien tjd
woonde hj onderscheidene veldtogten bj en
maakte zich in hetleger en in de hospitalen
zeer verdiensteljk,zoodat hem het eerelidmaatschap w erd aangeboden van de K eizerljke .Académie van geneeskunde te W eenen.
PierreFrlwçoi:Tissot,eenFranschgeleerde
en schrjver,geboren teVersaillesden loden
Maart 1768. Hj wjdde zich te Parjs met
goed gevolg aan de beoefening derwetenschap
en betoonde in zjne Jeugd veelneiging t0t
de dichtkunst.Bj het uitbarsten der Groote
Revolutie werd hj medewerkeraan republikeinschetjdschriften en zag zich tevens met
eene betrekking begiftigd,welke hj tjdens
hetSchrikbewind verloor,zoodathjzich genoodzaaktgevoelde,zjn onderhoudtezoeken
in de stiehting van eene fabriek.Na de gebeurtenissen van 18 Fructidorwerdhjbjde

Apostolorum apocrypha(1851)'',vandepEvangelia apoerypha (185342de druk.1877)''en
vandepApocalypsesapocryphae(1866)''
.Zjne polide geplaatst en kortvöör de omwenteling

beantwoordinq dervraag:pW ann wurdenun- van 18 Brumaire doorhet departement Seine
sere Euangellen verfaszt? (186544de druk, afgevaardigd naarden Raad van Vjfhonderd.

1866)''wûrdtnagenoeg dooralledeskundigen W egens een gebrek in den vorm der verkiezing k0n hj geene zitting nemen en begaf
Tissaphernes, een Perzisch landvoogd zich naar het land. A1s repnblikein plaatstq
(satrapes) in Lydi'
ë,sloot in 413 vöörChr. men na het uitbarsten der rhelsche machine''
een verbond metde Spartanen,schaardezich zjn naam op de ljstderballingen,doch die
in den strjd tusschen Artaœrœen Mnemon en naam werd op lastvan Napoleon doorgehaald.
zjn broeder Cyrusaan de zjde desKonings, Zelfs verkreeg hj op nieuw een ambt en
deed na den slag bj Cunaxa (401)d.
e aan- werd vervolgensKeizerljk censor,bepaaldevoerders der Grieksche hulptroepen verrader- 1jk belast met het toezigt op de rGazette
1jk ombrengen en verwierf daardoor eene de France''- O0k belastte hj zich met de
als eene mislukte proeve beschouwd.

koningsdochter tot gemalin en hetstadhou- openbare verdedi
giny der Keizerljke staatQerKhap van den in den alag gesneuvelden kunde en verkreeg ln 1814 een professoraat
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aan het Collège de France.Reeds gedurende ministérie Tism wederom nieuwelevenskracht
de Honderd Dagen legde hj degrondslagen verkreeg.
voor het dagblad, hetwelk na de tweede
Titaniet, een raineraal uitde klasse der
Restauratie onder den naam van XLe C0n- Tantalitoïden,vertoûntzich in zuil- ofplaatstitutionnel''inhetlichtverscheen.Doorzjn voxmige kristallen,00k welin tweelingskrisjveren voor het Bonapartismus haalde hj tallen. Het is geel, bruin of groen, zelden
zich eehter het ongenoegen der regéring op rood,meestalondoûrzigtig ofdoorschjnendj

den hals,zoodathj hetprofessoraatverloor. somtjdsdoorzigtig en glasglanzig.ZjnehardNa de Julj-omwenteling zaghjzich hersteld heid is 5 tot 5,5 en zjn soorteljk gewigt
in dat ambt, werd in 1833 lid van de Aca- 3,
4- 3,6. Het is een calciumsilicaatmet een
démie, en overleed den 7den April1854.Hj calciumtitanaat (CaSiTiO5), doorgaans met
leverde: eene vertaling der rBucolica''van een gering jzer- of manganiumgehalte.Men
n r-qiliqs (1800q4dedruk,1823)'/,- gEtudes vindthet01
'
)den St.Gotthard,in Tyrolenz.
surVirgile (Qdedruk,1841,4 d1n)'',- :,Tr0- De doorzigtlgegroeneverscheidenheid(sphen)
phées des arméesfrançaisesdepuis1782Jus- wordtwrleenst0tsieraden gesleyeu.
qu'en 1815 (1819, 6 d1n)'',- rMémoires Titanlum (Ti),eenscheikundlg element,
historiques sur Carnot (1824)''
,- ypoésies vindtmen metzuurstofverbonden alsrutiel,
érotiques (1828,2 dln)'',- rllistolre com- anatas en bronkiet, a1s titaniumzuur jzerplète de la révolution française (1833- 1836, oxydule metjzeroxyde (titaniumjzerertslja1s
6 dln)'',- en rlueçonsetmodèlesde la lit- titaniumzuren kalk (perowskiet)en 00k met
andere titanium zure en kiezelzure zouten,en
tératurefrançaise (1835-1836,2 dln)''
.
Tisza van Borosjenö (K0l0man),een illgeringe hoeveelheid in vele silieaten en

volbloed Magyaar,wist metgroote behendig- de meeste i
jzerertsen.Do0r kalium uit iuorheid Hongar'
pe
' gunstig te stemmen voor de titaniumkalium geseheiden, vormt titanium

nieuwe schikking metOostenrjk.Hj werd
Feboren den 16den December 1830 te Geszt
ln het comitaat Bihar,behoortt0te0n rjk,
adelljk, Calvinistisch geslacht,studeerdein
de regten,werd in 1861 lid van den Rjksdag, plaatste zich in 1865 met Ghyczy aan
hethoof'
d van hetlinkercentrum ,dochvormde

een donkergrjs poeder,smeltnietgemakkeljk, verbrandtin de opene luc,
htmeteene
helderevlam ,ontleedtbj 1000wateren lost
gemakkeljk Op in verwarmd zoutzuur.Het
werd in 1791door Gregorontdekt.Zjn verbindingsgewigt is 50 en vormtmet zuurstof

zwart titaniumoxydule (TiO),titaniumoxyde
in 1875,bjhetvervalder.
lldlà-partij,eene (Ti?Oa),blaauw tltaniumoxyde (Tis05)en tinieuwe liberale partj, die als meerderheid tanlumzuur anhrdride (Ti0;).Om ditlaatste
het bewind aanvaardde. Tisza werd in te bereiden,gloeltmenrutielpoedermethoutshet ministérie WenkheLm belastmet de por- kool in een chlûorstroom en verkrjgtvloeitefeuille van Binnenlandsehe Zaken,maar in baar, kleurloos titaniumchloride (TiCl4)met
Odober,btjdeschitterendeverkiezingsover- een soorteljk qewigtvan 1,761,hetwelk bj
winning der liberalen,methetvoorzitterschap. 1360 C.kookt,ln deopeneluehtsterk rookt,
Bj de moejeljkeonderhandelingen overeene onder absorbsie van waterverstjften in eene
schikking met Oostenrjk in 1877 bragthj waterige oqlossinq bj verwarm ing titaniumeene overeenkomst met het Cis-Leithaansch zuur afscheldt. Dlt laat j)P**verwarming een
ministérie t0t stand en hj wist tevens de roodachtig bruin,onsmeltbaar1slechts in geuitingen ter gunste van Turkje tematigen. concentreerd zwavelzuur oplosbaar titaniumIntussehen zjn ook dehardemaatregelenom zuur anhydride achter. Het titaniumzuur

Hongarje geheel en alaan deMagyaren te
onderwerpen, benevens de ongeregtlgheden,
Jegens de Saksen in Siebenbiiryen gepleegd,
grootendeels zjn werk.Ook bj de nieuwe
verkiezinyen in Augustus1878behaaldeTisza

(H4TiO4) wordtuit de titaniumchloride-oplossing doorammoniak neêrgeslagen,iskleurloo:
en amorph en lost,bj '
een gewonen warmtegraad gewasschen,gemakkeljkopinverdunde

zuren en koolzure alkaliën.Hettitanium zuur,
de overwm ning daar de oppositie over niet ui
tdezwavelzureoylossingdoorverwarming
m eer dan 100 stemm en beschikken kon.Te neêrgeslagen,lostnlet op ln verdundezuren,
D ebreczin, dat hem eerst had afgevaardigd, vervliegtnietbj eenehoogegloeihitte,maar

leed hj de nederlaag tegenover Rimonyi,den wordtslechtstjdeljk geel.Titaniumzurezoujn reinirbekendenmeestalonoplosbaar.
leider deruiterste linkerzjde,maarhjwerd ten ri
in tw ee andere kiesdistricten gekozen.IntusTltanlumljzererts, eenedelfstofuitde
schen werd zjne positietengevolgederO0s- klasse der watervrje metaaloxyden, vindt

terschestaatkundevanAndrassyenten gevolge men in l'homboëdrische kristallen, in rozetvan hetbezetten van Bosnië en Herzegowina, vormige groepen en o0k ill den vorm Van
hetwelk onverwacht groote oFers aan geld groepen, voorts in dien van korrels ofvan
en menschen vergde enwaarbjinzonderheid zand.Ileti: in den regelzwart,zeldenbruin,
deHongaarscheregimenten veelteljdenhad- ondoorzigtig, wel eens magnetisch en heeft

den, allengs moejeljker.De aftreding van den ylans van een halfmetaal. Zjne hardSzell (1 odober) gaf00k Tisza aanleiding heid ls 5 t0t6en zjn soorteljk gewigt4,56
zjn ontslag te vragen.Niettemin droeg de tot 5,21 Ilet wordtdoorsommigenbeschouwd
Koning hem op,de portefeuille te behouden, als een isomorph mengselvan titaniumoxyde
en de meerderheidvan den Rjksdag,welke metjzeroxyde,en dooranderenalstitatiumden zosten Octobergeopend werd,kwam hem zuurtjzeroxydulemettjzeroxydule(FeTiOs+
metz00 groot vertrouwen te gemoet,dathet nF%Oa).Men vindt het t
itaniumdzerertsalB
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een microscopisch-bestanddeel in onderschei- 00k zjn er onderscheidene kleineeilandenj
dene gesteenten (melaphierjdoleriet,diabas, van welke heteilandTiticaca,hetwelk ,inhet

gabbro enz.),alsmede in holten,terwjlhet zuideljk gedeelte gelegen, t0t Bolivia bein de gedaante van zand zelfs in beddingen
ter dikte van 30 Ned. el voorhanden is in

hoort, het voornaamste is. O0k hier vindt

Canjdaen elders.
Tltans (De)vormenindeGriekschefabelleer het derde geslachtder goden,de zonen
van UranusenGaea,nameljk:Oeeanus,Xpdpd,
Kréos,Xyydripl,JapetnsenKronos,alsmede:
Tltiaj Rltea, TFld-z:, M nemosyne, Phoebeen
Tdfîd.Toen Uranus zljne zonen,de Hecatonchiren (Honderdhandigen)in den Tartarus

van oud-peruviaansche bouwkunst,entevoren
verhief er zich een prachtige en vermaarde
zonnetempel,die weder in hetbezitwasvan
een schat van kostbaarheden,welke,volgens

m en een aantal merkwaardi
ge overbljfselen

hetverhaal,bj deverovering van Peru door
de Spanjaarderzdoordepriestersinhetmeer
zjn geworpen.
Titreer-m ethode,zie B-etteenPèette.
geworpen had, kwamen de Titans,opgerokTitsing (Isaac),een verdiensteljk Nederkend door Gaea, in opstand tegen htlnnen

vader,beroofden hem van zjngezagen droegen dit op aan Kronon. Tegen dezen echter
entegen deheerschappj derTitansondernam
Zew.
n (Jflpiter), bjgestaan door zjne bloedverwanten,den strjd.Deze,deTitanomachie,
werd gevoerd in Thessalië.Eerst na verloop
van tienJaren behaalde Zeundeoverwinning

landsch schrjver,yeboren te Amsterdam in

1740 of 1744, relsde reeds op jeugdigen
leeftjd naar Batavia en werd laterraad van
Indië.In 1788 vertrok hj naar Japan,stond

er lang op Decima aan het hoofd van een
handelskantoor1 begaf zich raeernaalen als
gezant der Oost-lndische Compagnie naar

Jedo en knoopteervriendschappeljkebetrekkingen aan metdeaanzienljksten deslands.
Tartarustebevrjden.Nuwerdende Titansin Vruchteloos echter vroeg hj verlof,om den
den Tartarusgeworpen en doordeHecatonchi- prachtigen tempel van Nilo te bezoeken.In
ren bewM kt.Dezen strjdmoetmenintusschen 1784 verliethj Jedometvele zeldzaamheden
niet verwarren met dien der goden van den en belangrjke aanteekeningen. Kort daarop
Olympus tegen de hemelbestormende reuzen werd hj bestuurder van een handelskantoor
(gigantomachia).In delateremythologiewer- bj ChandernagorinBengalen,trad teBatavia
door de Cyclopen en de Hecatonchirenuitden

den alle afstammelingen der Titans, zooals weder op a1sraad van Indiëenvertrokin1794
Hellos, Relene,Aàccfe,Prometheu8 enz.,4es- als ambassadeur naar China.00k hier ver-

geltll
js metden naam van Titansbestempeld. wierfhjvelevrienden,woondeonderscheidene
Tltel is de naam van het ambt,de waar- feesten hj aan hetH0fen wasermetgoed
digheid of den rang van een persoon.Voorts gevolg werkzaam.In 1809keerdehjnaarhet
beteekent titel het opschrift ofde naam van Vaderland terug en spoeddezich naarParjs,
een af ander boek,en in regtsgeleerden zin om aldaar zjne aanteekeningen in hetlicht
den wetteljken grond,waaroplemand eenig te geven,maar hj overleed reeds den 9den
regt wordt toegekend,alsmede het opschrift Februarj 1812.Een Fransch uitgevergafuit
van eqn ofanderhoofdstuk in dewetboeken. zjne papieren in hetlicht:rrcéremoniesusitées
Titlaan ,zie Vecelléo.
en Japon pour les mariages et1esfunérailles
Tithonus,volgens de Grieksche fabelleer (1819, 2 stukken met 70 platenl'',- ,:M&
Laomedon en de broeder van Priamun,was

moires et anecdotes de la dynastie regnante

de gemaalvan Eos(Aurora).Deze schaakte des Dlogouns (1820)'',- en rEncyclopédie
hem wegens zjne ongemeene schoonheiden Japonaise''. O0k vindt men bjdragen v>p

verkreeg van.Zews (Jlkpiter) voor hem het zjT
nlytatnmdainn.
ndeOn
pAn
nraldeeszednesnvaoaymage
s(
12l4
.
de
ve
rd
me
d)
e*
n'
voorregtder on/erfeljkheid.Daarzj echter
verzuimd had, teveés eene eeuwige Jeugd wj drie broedersjteweten:
Johann dc.gldfHdnrielt Tïff-lws,een vervoorhem tevragen,verschrompeldehjmeer
en mreren verlooreindeljk zelfszjnestem. diensteljk godgeleerde,geborenteLangensalza
Titlcaca-m eer (Laguna deChueuito)is den lsten Augustus 1773. Hj studeerde te
de naam van een groot meer in het zuidoosteljk gedeeltevan Peru en inhetwesteljk
gedeelte van Bolivia. Het ligt tusschen de
Kust-cordillera en de Andes van Bolivia,
verheft zich ter hoogte van 3842 Ned.elbo-

W ittenberg en te Leipzig en vestigde zich in
1793 in laatstgenoem destad alsprivaatdocent.

Hj werd er achtervolgens buitengewoon en

gewoon hoogleeraar, en overleed den 3lsten

Decémber 1831. Van zjne geschriften verven deoppervlaktederzee,is150 Ned.mj1 melden wj:pEncyklopâdie dertheologischen
breed,heefteeneuitgebreidheidvan151(Dgeogr. W issenschaften 1798)'', - p'
rheokles, ein
mjl en eene grootste diepte van 218 Ned. Gesprâch iiberden Glauben an Gott(1799)'',
e1,en bevat veelvisch.Men vindtop zjne - r'rheon, iber unsere HoFnungen nach
oevers geen boomgewas en geene bebouwde dem Tode(1801)/
',- rrpragnlatischeGeschichte
gronden,maar eene menigteprachtige graven derTheologieund Religion ln derProtestantimetde ljken van een uitgestorvenmenschen- schen Kirche wâhrend derzweiten Hâlfte des

ras.Het ontvangt aan de noordeljke zjde 18 Jahrhunderts (dl1,1805,0nv01t00id)'',ondersqheidenerivieren,enzjneéénigeafvoer- XInstitutio symbolica ad sententiam ecclesiae
rivier ls de Desaguadero aan den zuidw esthoek. Groote landtongen strekken zich uit
in hetmeer,wM rop een aantal stoombooten
de gemeenschap deroeverplaatsen onderhoudt.

evangelicae (1811)'' - en pueber supranaturalismus,RationalismusundAtheismus(1816)''
.
O0k zjn na zjnoverljden onderscheidenege-

schriften van hem in het lichtverschenen.
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Karl dlgv.
sf Tittmann,geboren te W itten-
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Titus,een verkondiger van hetEvangelie

berg den lzden September1775.Hj studeerde uit den tjd der Apostelen, vergezelde a1s
te Leipzig en te Göttingen en vestigde zich eerste Christen uitde Heidenen,die zich niet
te Leipzig als privaatdocent.W eldraverscbe- onderworpen had aan de beBnjdenis, den
nen:zjn rversuch iiberdiewissenschaftliche apostelPaulwsnaardevergaderingderAposte-

len te Jerusalem en vertrok vervplgens oplast
en rGrundlinien der Strafrechtswissenschaft van dien KruisgezantnaarCorinthe.Del'
egende
und der deutsehen Strafgesetzkunde (1800)'', verhett hem t0t eersten bissehop van Creta,
zoodat hj t0t hooge regterljke bedieningen waartoe trouwens de pBrief aan Titus''aanwerd benoemd. Voorts vermelden wj van leiding geeft.
hem : pueberdie Grenzen des Philosophirens
Titus Flavius V espasianus, R0in einem Systeme der Strafrechtjwissenschaft m einsch keizer en oudste zoon van keizer
und der Strafrechtzkunde (1802)''
,- rlland- Vespasianus, werd geboren in 41 na Chr.en
buch der Strafkechtswissenschaft und Straf- tegeljk met Brit
annieus opqevoed aan het

Behandlung despeinlichen Rechts(1798)'',-

rechtskynde (1807, 4 dln; Qde druk, 1822, H0fvan Nero.Hj bepaaldezlch aanvankeljk
3 dln)''
, - oRechtlichen Bemerkungen iiber bj het bekleeden van burgerljke betrekkindie Grenzen des Buchhëndlerrechts u.s.w. gen, maar verzuimde 0ok niet, a1s tribuun
(1804)/' - nBeitrag zur Lehre v0n den Ver- deel te nemen aan de oorlogen in Germanië
brechen gegen die Freiheit,insbesondere von en Brittanje.Toen ztin vaderin 67naarPadem MenschenraubundderEntfiihrung(1808)''
, laestina gezonden werd, om den opgtand der
rjHandbuch f
iirangehendeJuristen (1828; Israëlieten te dempen, trok o0k Mtw.nder2dedruk?1846)/',- en pllomöopathie in waarts en bleeferals opperbevelhebber ach-

staatspolizeillcher Hinsicht (1829)''
.Hj werd ter, toen eerstgenoemde in 69 het Joodsche

emeritusin 1831,en overleed den 14denJunj. land verlietom denkeizerljken troon tebe-

ms veroverde en verwoestte Je1834.
klimmen. Tit'
Friedrieh < ï!A:I- Tittmann, een verdien- rusalem , en nadat hj m et zjn vader een

chitterendentriomfgevierd had!zaghj zich
steljk geschiedkundige,geboren te W itten- s
berg den 29sten Aprll1784.Hj studeerde te t0t mederegent benoemd. In d1e betrekking
Leipzig en te W ittenberg in de regten,zag

maaktehj zich sehuldigaan losbandigheiden
zich in 1804 geplaatst bj het archief te zelfs aan wreedheid,maarhj vergoeddedit
Dresden en bepaalde zich bj geschiedkun- ruimschoots doo1'de welwillendheid en zachtdige nasporingen. Hj schreef: nueber den moedigheid,waardoorhj zich onderscheidde,
oen hj in 79,na dendoodvan Ve.
va,
nian%s,
Bund der Amphiktyonen (1812)'', bekroond t
door de Academiete Berljn,en zag zich in als alleenheerscher den troon beklom. Van
1823 bevorderd t0t opgerconsistthriaalraad en dien tjdafwashetzjn grootstegenotjaan
in 1831t0tgeheim archlvaristeDresden.Deze anderen weldaden te bewjzen, en wanneer
betrekking evenwellegde hj nederin 1849, bj des avonds opmerkte,dathjhierin niet
was er werkzaam als privaatdocent,en over- geslaagd was,beschouwde hj den dag a1s
leed den 23sten Mei 1864.Hj schreefn0g: verloren.Hj verwierfden naam van slusten
pGe
schichteHeinrichsdesErlauchten (1845- liefde van het menscheljk geslacht(amoret

1846,2 dln)'',- rldeen zurPolitik undGeschichte der europaeïschen Staatsgesellschaft
(1816)''
, - pueber Erkenntnisz und Kunst
in der Geschichte (1817)%' - pDarstellupg

deliciaegenerishumanil''.Dochhj ondervond
gedurende den tjdvan zjn beheer00kveler-

lehrten und seine Bildung durch Sehule und

durende drie dagen en drie naehten woedde
te Rome een hevige brand,en de pestsleepte

1eirampen,welkehj intusschen zooveelm0-

geljk zoehtte verzaehten.Immers door eene
uitbarsting van den Vesuvius op den 24sten
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ung dergriechischen Verfassungen A ugustus 79 w erden de steden H erculanum
pDyrstell
(1822)M, - rueber die Bestimmung des Ge- en Pompeli onder de asch bedolven,- ge-

Universitât (1833)'', - Blicke auf die Bildung unserer Zeit und aufW issenschaftund
Kunst der Bildung (1835)'', - rueber die
Schönheit und die Kunst(1841)'',- pueber
Leben und StoF (1845)1' - en pNationalitât
und Staaf'.
Titurel, eep held uit de sage van den

ervelen ten grave.Voortsvermeldenwjvan
hem, dathj ten gerieve des volks een groot
badhuis stichtte, welks bouwvallen nu nog
den naam dragen van pBadenvanTitus''.Hj

overleed den 13den September81.
Tityus W a8 volgens de Grieksche fabelnHeiligen Graal''?wasde overgrootvader van leer een r0l1S van Euboea en de vader van
PeroLral,begafzlch naarSalvaterraen stichtte Muropa.Daar hj op last van Sera (Jun0)
op den onbeklimbaren berg Mont Salvage Ldobeleedi
gde,werdhjdoorArtemis(Diana)
een tempelvoor den rlleiligen Graal''en een en Apollo metpjlen gedood en in deonder-

burjt voor de bewakers van dit kosteljk wereld geworpen,waartweegieren zjnegeklelnood. ln de geschiedenis der Duitsche

poëzj wordt melding gemaakt van den
KOuderen Titurel'', gedeelten bevattend van

stadig wgder aangroejendeleverwegpikken.
Tivoll, eene stad in de Italiaansche provincie Rome, op een rotsgevaarte van het

een gedicht van W olfram von z/cAezzàccFzen Sabjnschegebergteen aandeTeverone(Ani0),
delotgevallen behandelendvanScltionatnlande? welke hier een prachtigen waterval vormt,
en Mgwne,- en van dep lrlongeren Titurel'', ligt ten noordoosten van Rome, isde zetel

eenvervolgvan Wolfram'
ngedichtvanAlbreeld van een bisschop en heeft naauwe straten,
onderscheidene kerken,eenefraa/ebrug over
eos Raarfeierg.
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de Teverone en omstreeks 8000 inwoners. slechts ruim Q0 Europeanen bednden.In het
Deze stad is hetoude Tibur, van welks tal- district, dat den naam van Tjilatjap draagt,
rjkeoverbljfselen wjn0g degrootschebouw- heeft men 10000 zielen. Men verbouwt er
vallen eener villa van Hadriannn vermelden. hoofdzakeljk koëj en rjst,maar de handel
Op een hoogen, steilen rotswand boven de is er niet van groot belang.D e evenzoo geAnio verheft zich de tempelder Mbylle,00k noemde hoofdpl
aats van deafdeeling en van
die van Venta genoemd,eene rondecella met het district llgt aan de zuidkusten aan den
gecanneleerde Corinthische zuilen. Niet ver mond der Tjidonan.Zj is de verbljfplaats
vandaar heeft men een vierkanten tempel, van den assistent-resident, van een notaris,
thansde kerk San Georgio.Aan deoverzjde van den regent en vaneencontroleur,dezetel
derkloofheeft men de ruïnen eener villa van van eene regtbank en van een landraad,en
Varus,en vande gebouwen van lateren tjd men heeft er gouvernementspakhuizen enz.
is inzonderheid de Villa d'Este merkwaardig. De haven van '
Dilatjap isvoorden algemeeVele bewoners van Rome zoeken uitspanning nen handelopengesteld,en het klimaatis er
en verkwikking in debekoorljke omstreken niet ongezond.

Tjoemen. eene belangrjke koopstad in
dezer stad, weshalve 00k elders dergeljke
gelegenheden,inzonderheid fraat
le tuinen en hetAziatisch-Russisch gouvernementTobolsk,
wandelparken,voor hetpubliek bestemd,den ligtaandevoorstoombootenbevaarbareToera,
eenezjriviervan deT0b0len teltomstreeks
naap van Tivolidxagen.
Tlaerda is de naam van een oud en aan- 16000 inwoners. Zj vormt het uiteinde
zienljk Friesch geslacht.Totdeleden daar- van den in 1875 aangelegden Oeral-spoorvan behoorden: Sl
jds 7)'
cer#J, hoveling te w eg,die zich vervolgensza1uitstrekken naar
Rinsumageest,grietman van Dantumadeel en

Siberië.

een jverig aanhanger van keizer Karel F, Tlascala,eenStaatinderepubliek Mexico,
die hem voor getrouwe diensten een aanzien- isvan 3 zjdenomringddoorPuébla,ligtgrooljk Jaargeld verleende.Meermalen werd hj tendeels op deberyvlaktevanAnahuac,bevat
naar den Keizer en naardelandsvrouw M aria uitgestrekte beddlngen van jzersteen en telt
afgevaardigd,om aldaardebelangen desLands op ruim 76 D geogr.mjlomstreeks125000
inwoners,meerendeelsIndianen,die zich met
te behartigen,en hj overleed in 1546;
en landbouw bezig houden en wollen en kavoorts Jan D'
cer#lvan zgfcrkdlàfv.
g,diege- d
toenen stoFen en aardewerk vervaardigen.De
durende het bloedig bewind van Alva het
land moest verlaten,- alsmede diens zoon evenzoo genoemdekoofdstad,aan de Ri0PapBarthold, die met heldenmoed deelnam aan pagallo gelegen,heefteenefraaje kerk!een
hetverzettegendeSpaanschedwingelandj,- klooster,een antiek bisschoppeljk palelsen
en A dolfwc> Tjaerda rJl Dtaekenbur.
g,heer omstreeks 4000 ingezetenen.- Tlascala was
vanW eheenSuurdjk,dieaanzienljkestaats- weleer eene republiek met een halfmilioen
ambten bekleedde en o.a.in 1667 werkzaam zielen, en in de hoofdstad vond men in die

wasbj dsn vredehandelvan Breda.
Tjandl Sewoe ofDslzend Tempelennoemt
m en eene verzameling van 296 oude tempels
op Java in de residentie Dlocjocarta, ten
noordwesten van TjandiLoro Dlongrang.Ztl
staan rondom den hoofdtempel in vierrjen,

dagen 100000inwoners.Bjdeveroveringvan
Mexico doordeSpanjaarden voegden zich de
bew onersvan Tlascala,een stam derAzteken
vormende,nadat zj zich aanvankeljk vruchteloos hadden verzet, bi
j de troepen Van

Cortez, weshalve deze aan hunne republiek
en ieder van deze vormteenlangw erpig vier- eene zekere mate vanzelfstandigheidtoekende
kant.De hoofdtem pelisruim 20 Ned.elhoog, onder de souvereiniteitvan Spanle.

en alde kleine tempels beslaan een geljkzp- Tlem çen, eene stad in Algérië en wel
digen vierhoek metzjdenterlengtevan om- in het departement Oran, 44 Ned.mjl van
streeks4 Ned.el.De muren zjn eeneNed.el de MiddellandscheZee,isaandriezjdendoor

dik,en de ingang istegenoverdestandplaats diepe kloven en daarenboven door een m uur
van het tempelbeeld. Op de muren verheft omgeven en door een fort gedekt.Men telt
z
ich een pyramidaal dak.In elken kleinen er ongeveer 20000 inwoners,onderwelkezich
tempel bevlnden zich 15 nissen, waarin men 10000 Mohammedanen en ruim 3000 Israëliein beeldhouwwerk tafereelen aanschouwtuit ten bevinden.Deze stad wordt wegens haar
de godenleer der Hindoe's.Men bereikt den aangenaam klimaat,wegenshareoljf-enwjn-

hoofdtempelaan de vierzjden langs 16 stee- gaarden en wegens defraajegebouwen,die
nen trappen, en op den derden trap van be- de Franschen erdedenverrjzen,deparelvan
neden af ziet m en een olifant,een leeuw in
den bek houdende. D00r twee voorportalen
en evenzooveel gaanderjen,metbeeldhouwwerk verBierd, komt men in het binnenste
van den tempel, een eenvoudig vierkant.De

meeqteklyinetempelsliggen in puin.
Tlilatlap , eene afdeeling op Java en tot
deresidentieBaloemaasbehoorend,grenstaan
de Preanger Regentschappen,Cheribon,Tagal,Poerwokerto,Banjoemaasen Bagelen en

Algérië genoemd. A1s koopstad onderhoudt

zj een levendig verkeermetMarokko,van-

w aarin 1875 tiengrootekaravanen derwaarts
trokken.Ten westen van Tlemçen heeft men
Afansorah eaet grootsche bouw vallen van in
1318 gestichte waterleidingen. Tlemçen was

in demiddeneeuwen eenebloejendestadende
residentie van de Moorsehe dynastieW eszZian.
In 1836 werd zj door deFranschen bezetj
maar herkreeg hare vrjheid bj den Vrede
telt in 5 districten en op heteiland Kamban- van Taf
na(1837)4doch in 1841 werd zj wegan omstreeks55000 zielen,onderwelkezieh Qerom d00r de Franschen b:magtigd,die er
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in 1842 en 1843 bloedige gevechten leverden zuideljk qedeelt
e eenige meren aantreft.G+
tegen Abd-el-Kader.
noemde nvieren worden'door stoombooten
Tlepolem us, volgens de Grieksche sage bevaren,maar zjn Blechts korten tjd vrj
een zoon vanHlraelh (Hérctllés)enAstyoelte, van js.Hetklimaatiseralleen inhetzuiden
moesta1smoordenaarvan zjn00m Lyâmninn gematigd;in het noorden vriesthetnagenoeg
uitArgoBdewjk nemen en vestigdezichop elken nacht.Toch worden ergraan en groenRhoduB! waar hj desteden Lindtls,Jalysus ten met goed gevolg verbouwd, en de veer

en Camlrusdeed verrjzen.Hj nam deelaan teeltisereenebelangrjke bron van bestaan.
den togt naar Troje, vaaar Nverd door$
%ar- In de steden en bj de mjnen vindtmen er
pedon gedood.
vele f'
abrieken, en de handelis er van veel
Toast noem men ill Engeland geroostwit- belang.Iletgouvernementisinnegendistricten
tebrood,hetwelk bjdetheewordtgenuttigd. verdeeld.- De evenzoo genoemde hoofdstad,
Hetwaser de gewoonte,datdegene,die een in 1059 aan deIrtysjen aan den mondvan
feestdronk wilde instellen, een stuk geroost de Tobol gesticht, is regelmatig gebouwd;
brood in zjn beker deed,dezen deed rond- zj is de zetel van den gouverneur-generaal
gaan en hem vervolgens ledigde, weshalve
men in Bchier alle Europésche talen 0ok een
feestdronk met den naam toastbestempelt.
Tobias is de naam vaneen derApocryphe
Boeken des Ouden Testaments en wordt in
het Grieksch rTobit''geheeten.Deze laatste
naam is die van den vader en de eerste die
van den zoon.Beiden zjn de hoofdpersonen

en van het opperbewind van W est-siberië.
O0k heeft men er onderscheidene kerken,
een godgeleerd seminarium ,eene kweekschool

tekst in de pseptuagint''ouder en beter dan

zich verder uitin hetbinnenland van Brazilië

van onderwjzers,eenarsenaal,eenemilitaire

sehool, een schouwburg enz. en 20000 inW oners.

Tocantins (De), eene van de grootste
zjxivieren derAmazonenrivier,ôntspringtop
van eenefamiliegeschiedenis,vermoedeljk af- 50021/3/ Z.B. en 3101'30'/W .L.van Greenkomstig uitde eerste eeuw vôör den aauvang wich bj het fortSao Joao d'Araguay uitde
onzer jaartelling.Voortsisdatboek op ver- vereeniging van de Araguay en de Bovensehillendewjzen bewerkt; bepaaldeljk isde Tocantins en strekt m et deze beide takken
die der pvulgata'',waaruitdevertaling van dan eenederanderezjrivieren vandeAmazo-

Imtlter ontstond.Eene oordeelktlndige mtgave
van het bnek: l,Tobias'' werd geleverd door
Frïfzdc/ze in 1853.
Tobler (Titus),een Zwitsersch geleerde,

nas. De Boven-Tocantins ontstaat in de Braziliaansche provinde Goyaz uittweearmen en
stroomt in eene noordeljke rigting door de
provincie Goyaz en verdermetgrootekronke-

vooral vermaard wegens zjne nasporingen lingen doordeprovinciePara.Ongeveer401/:
omtrent het H eilige land, werd geboren te geogr.mjl (i
n regte ljn) beneden haarverStein in het canton Appenzell den 23sten eenlgingspuntmetde Araguay erlangtzj eene
Junj 1806,studeerdete W eenen,W iirzburg aanmerkeljke breedte en wordt bj Cameta
en Parjs,vestigde zich alsartsin zjnege- ofVilla Viçosa onder den naam van Rio-peru
boorteplaats en beqaaldezich tevensbj taal- de zuideljke mond van de Amazonenrivier.
kundige studiën.Hp sehreef:pAppenzellischer Dit gedeelte,30 geogr.mj1lang en bj den
Spraehschatz(1837)''en veellateraAltenDia- Atlantischen oceaan 35(s geogr.mjl breed,

lektprobenausderdeutschenSchweiz(1869)''. wordtdoordetegenwoordigeaardrjkskundiqen
In 1840 verhuisde hj naarHorn in hetcan- meer beschouwd als eene zelfstandige rivler

tonThurgau,waarlltjzieh in 1858gekozenzag dan a1s een tak van de Am azonenrivier,
tot lid van den Nationalen Raad.A1svruchten daar beide slechts door een sm alkanaalvervan een viertal reizen naar het Oosten ver- bonden zjn.Dit gevoelen komt echter niet
schenen: rLustreise ins Morgenland (1839, overeen met de eigenaardige gesteldheid van
2 dln)'', - pGolgatha, seine Kirchen und het stroomgebied der Amazonenrivier. D e
Klöster (1851)'', - pTopographie von Jeru- lengte der Tocantins t0t aan de bronnen der
Balem und seine Umgebungen (1853- 1854, Araguay is 310 en haar bevaarbaar gedeelte

2 dlnl''-- pDenkblëtterausJérusalem (1853)'', 244 geogr. mj1 lang, terwjlhaar stroomgeitteW anderungnachpalâstina(1858''),- bied eene uitgebreidheid heeft van 1780 D
pDr
en pNazarethin Palâstina(1868)''.Ookleverde geogr.mjl.
hjn0g:sBibliograyhiageographicaPalaestinae Toccate oftoeeataiseenecompositievoor
(1867),',- en pltlnera etdescriptionesTerrae klavier of orgel.Zj heeft een fguratief kaSandae exsaeculoVI1I,IX ,XIIetXV (1874)'' rakter,daar de beidehanden bj afwisseling
en nsaeculo VI etXI (1878):'.In 1871ves- veelaldezelfde noteniguur vogrdragen,zonder
tigde hj zich te Mi
inchen - en overleed zieh daarbj aan eene geBtrengenavolgingte
houden. Deze vorm is verouderd,doch door
aldaarden Qlsten Januarj 1877.
Tobolsk , een Russisch gouvernement in Hummel, Clementi, ScFzlzzlcls enz. weder in
-

W est-siberië, grenst in het noorden M n de gebruik gebragt.Baeln bezigde de toccate alB
Ilszee en in het westen aan Europeesch Rus- inleiding voor zjne fuga's.
land,en teltop ruim 25000D geogr.mjl0n- Toce of TosateenerivierinhetItaliaansche
geveer 1087000 inwoners, oùderwelke zich landschap Piémont, ontspringt in de Lepon80000 ballingen bevinden , benevens eenige tinische Alpen aan de grenzen van ZwitserTartaren,Ostiaken, W ogoelen en Samojeden. land, stroomt zuidwaarts door het dal van
De hoofdrivieriBer deOb methare zjrivie- Ossola, vormt een vermaarden waterval,die
ren ieTobolen deIrtysj,terwjlmeninhet ter hoogte van 130 en ter breedte van 25
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Neë.el nver 3 terrassen afdaalt9vloeitlangs geroepen, waar jj*
g*zich belastte met de beCrpdo, Dom: d'Ossola en Ornavasso en stort legering van Plewna.Na den va1dezer sta;

bj Pallanza zich uit in hetLagû Maggiore.
Zj is76 Ned.mj1lang.
Toequeville (Charles AlexisHenriMaurice Cérel de), een verdiensteljk Fransch
schrjver, geboren den 29sten Julj 1805 te
Verneuil(Seine-et-oise),studeerdein de regten,bekleeddeeenigeregterljkebetrekkingen

omsingeldehj deBoelgaarsche vestingen,en
in April1818werd hj opperbevelhebber.
van
het Russische leger in Ttzrkje.Thansishj
gouverneurvan Odessa.Zjn boek:pDéfense
de Sewastopol (1864)''geeft getuigenis van
zjnegrondigekrjgskundigekennis.

Toearegs,in hetenkelvoud Taçgé,is de
en werd in 1831 naar de Vereenigde Staten Arabische naam van een grooten,totde Bergezonden1 om zich aldaar bekend te m aken bersbehoorenden stam ,welkedeAfrikaansehe
metden toestanddergevangenissen.Hjschreef Sahara bewoonten zich zelven metden naam

daarna: psystème qlnitentiaire aux Etats- van lmos
jarl
z (in het enkelvoud Amos
jarl
h

Unis et de s0n appllcation en Franee (1832, bestempelt.Hj isverspreid over een gebied,
Q dln!3dedruk,1845)9'en pDe lademocratie hetwelk zieh uitstrektvan den voet van den
en Amerique(1835,2dll
z;15dedruk,1868)'', Atlas ten noorden t0taan de overzjdevan
eenuitstekendwerk,dathem denPrix-Montyon de Niger bj Toemboektoe inhetzuiden?en
bezorgde.In 1836 werd hj lid van de Aca- van de Moorsche stammen in hetwesten t0t
démieFrançaise.Nadathj sedert1831 in de aan de Tibboe in het oosten. De Toearegs
Kamer van Afgevaardigden op de banken der ztin in onderscheidene,elkandervjandigeafnppositiegezetenenna deFebruarj-omwente- deelingen gesplitstq zj bezitten een welgeling 1id van deConstituante envan hetW etge- bouwd ligchaam en eene bruinehuidkleur enj
vend Ligchaam geweestwas,belasttehj zich waarzj zichnietmethetNegerrasvermeng;
den Qden Julj 1849 met de portefeuille van hebben, een Caucasischen gelaatsvorm.A1B
Buitenlandsche Zaken,maar legde haarneder zwervendehordentrekkenzj doordewoestjn
naden Btaatsstreek van 1851.Hj overleedte en vinden hun bestaan in roovertjenveeteelt.
Cannes den 16den April 1852.Hj schreef Zj bevorderen hetkaravanenverkeertusschen
voorts: rHistoire philosophique du règne de den noordeljken zoom van Afrika en den
Louis XV (1846, Q dlnl''methetvervolg: Soedan en onderscheiden zich in hunne kleeXCoup d'
oeil sur le règne de LouisXVI (Qde ding van de overigevolkeren van datw erelddruk, 1850)'' - en slu'
ancien régine et la deeldoor hetdragen van een monddoek.Zj
révolution (1856;7de druk 1866)''.Zjnege- worden voorgesteld a1s trouweloos en verzamenljke werken zjn in 1860- 1865 in 9 raderljk,enonderscheidenereizigersuitEurodeelen in het licht verschenen.
pa, 0.a.00k Aleœandrine Tisse, zjn door
Todleben (FranzEduardvon)ofTotleben, hen omgebragt.DeToearegszjn dweepzieke

een uitstekend generaaldergeniein Russische Mohammedanen,en men schathun aantalop
diensten geboren teMitau den zostenMei1818, 300000.
was aanvankeljk voor den handelbestemd, Toeat is de naam van eene groep oasen
maar bezocht eerst de m ilitaire sehool te in de Sahara, ten oosten van Marokko geRiga, daarna die te Petersburg, en werd legen en met dit rtjk eenigermate door een
in 1838 sous-luitenantbj hetkorpsingenieurs. staatkundigen band verbonden. Men heefter
Eenige Jaren daarna was hj werkzaam in over het geheelvlak land,besproeid door de
den Caucasus en bestuurde er de belegering W adiSaoexa(Atsand)eneenigeandereW adi's,
van eenige vestingen derTsletslensen.In 1853 welke in het land Tell(Algérië)ontspringen,
werdhj laitenant-kolonelen bjhetuitbarsten maar onder den grond derwaarts Btroom en.
van den oorlog in het oosten toegevoegd Totde voortbrengselen behooren in de eerste
aan den generaal dergenie * l6Lldee-ScAvldwer. plaats dadels, - voorts:gerst,tarwe enz-,
Nadat deze gew ond was,belastte zich Tod- doch het aldaar verbouwde graan is niet volleben met de belegering van Silistria en werd doende v0or de behoefte der inwoners.O0k
daarop verplaatst naar de Krim. H ier ver- heeftmen er druiven en granaat-appels,maar
sterkte hj de npenliggende zuidzjde van van slechte hoedanigheid. Katoen wordt er
Sebastöpol en wist er op eene uitstekende Fekweekt,doch henna en senna groejen er
wjze de aanvallen derVerbondene Mogend- ln hetwild.De veeteeltis ervan weinig beheden teverjdelen.De langdurige en beleid- lang,daar de schapen erhunnewolverliezen,
volle verdediging van Sebastspol overlaadde runderen er niet gevonden worden, paarden
hem metroem.Hj werdinmiddelsbevorderd t0tde zeldzaamheden behooren en dehnenders

t0t generaal-maloor,en keizerAleœander bennemde hem totadludant-generaalen schonk
hem de ridderorde van St. George en aanzienljke bezittingen. In 1858 verkreeg hj
voorts het grootkruis der Orde van Andréas
en werd in den erfeltlken adelstand opgenomen, wu rna hj zich in 1860 benoemd zag

erzeerklein bljven.DeinwonersvanToeat
zjn gedeelteljk Arabieren en gedeelteljk
Berberst beiden metNegers vermengd. Zj
worden geprezen alsgastvrj,regtvaardig en
getrouw , maar a1s jverige Mohammedanen
ontzeggen zj aan Christenen den toegang tot
bun 1andyhetlelk in 1864 door Rohlfsin het
t0t luitenant-generaalen diredeurvan de af- gewaad vaneen Mohammgdaanbezochtwerd.
deeling genie in het departement van Oorlog. De handel is er van welnig beteekenis.Uit
O0k aan den Jnngsten 00r10g tegen Turkje Taflet worden thee en katoen,uit den S0enam hj op eeneroemrjkewjzedeel.In 1877 dan stofgoud,ivoor en slaven ingevoerd.
werd hj eeat in Septembern=rBoelgarje Toecans, zie Pepr-etern.
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Toela , het centraal gouvernement van garje aan de Donau,heefteenedrukbezoehte
Groot-Ruslan'
d,grenst in hetnoorden aan het haven en teltomstreeks 25000 inwoners.Vôör
gouvernementMoskot
l,inhetoostenaanRjaesan de stichting van Soelina moesten vele Donauenr
rambow,inhetzuidenaanOreleninhetwes- schepen erbinnenloopen om ervoorbereidselen
ten aan Kaloega,en teltop 5621/:deo geogr. te maken t0t hetligten,hetwelk noodig was
mjlomstreeks1170000 lnwoners,bjnaallen voor de vaart langs den Soelina-mond. Te
Groot-Russen. Het gouvernement is in 12 voren was zj van vestingwerken voorzien,
districten verdeeld en het land over,het ge- maar deze zjn in 1828 gesloopt.
heel vlak, met eenige heuvels aan de oevers
Toendra of mossteppe is de naam van
der Oka en Oepa. De bodem bestaat er uit uitgestrekte, met m0s begroeide vlakten in
de Devonische vorming, en aan de Oka uit het noorden van Siberië en in hetnoordoosleemachtigen gelen en groenen mergel, Ver- ten van Europa.De grond ontdooit er in den
mengd met onzuiveren, zandigen kalksteen. zomer alleen aan de oppervlakte,en slechts
In de rivierdalen in hetzuideljk gedeeltevan zwervende horden trekken errond methunne
hetgouvernementvertoont zich de kalksteen rendierenkudden.
van de bovenlaag der Devonische vorming
Toengoezen is de naam van eeu zweraan de oppervlakte, en aan de Oepa en de vend Jagersvolk, hetwelk t0t den Oeral-AltOseir heett men onderscheidene steengroeven. taïschen tak van den Mongoolschen stam beDe grond is er nietzeer vrt
lchtbaar,maarin hoort.Hetisgevestigd inhetoosteljkgedeelte
onderscheidene districten heeft men goede van Siberië tusschen deSamojeden en Ostia-

zwarte aarde (tsjernosem).Voortsheeftmen ken aan deeeneen deJakoeten en Korjaken
er zeer weinig bosschen en w eiden,en totde aan deandere zjde?terwjlhetzich uitstrekt
voornaamste rivieren behooren er: de Oka over een grondgebled van het schiereiland
(gedeelteljk eene westeltjke en noordeljke Taimir aan de Ilszee door het land van de

grensrivier),deOsetr,dePlawa,deOepa en zjrivieren der Jenisseïen derLena heen t0t
de Don, w elke laatste er in hetIwanm eer
ontspringt.Hetklimaat is erzachtengezond,
en t0tde voornaamste voortbrengselen behooren er:graan,suikerwortels,tabak, oliehoudende gewassen?vlas en hennep.De veeteelt

aan de Amoeren t0taan de Zee van Ochotsk
en die van Japan.Op deze verbazend groote
oppervlakte bedraagt het aantal Toengoezen
slechts omstreeks70000,welke in onderschei-

dene stammen zjn gesplitst.Zj hebben een
is er van weinlg belang,doe'
h debjenteelt plat, echtMongoolsch gelaatjnagenoeg geen
zeer uitgebreid.00k bloeit erde fabrieknj- baard en sluik, zwart,lang haar.In de 0nverheid; men vervaardigter allerleimetalen gastvrjelandstreken,diezjbewonen,konden
voorwerpen, terwjl er vele linnenweverjen de Toengoezen geen hoogen trap van beschaen suikerfabrieken worden gevonden.Niette- ving bereiken.Zj houden zich vooralbezig
min trekken vele landbouwers er jaarljks met de Jagt op pelsdragende dieren, doch

naar andere gouvernem enten om werk te zoe- ook met de vischvangst,en wonen in kegelken.Erwordthandelgedreven in graan,var- vormige tenten of hutten van berkenschors
kensborstels,suikerwortels,jzeren,stalen en en vellen. Tot hunne huisdieren behooren
bronzen voorwerpen enz.,vooralin de steden paarden, honden en runderen.Zj zjn wel-

Toela en Bjelew.De spoorweg van Aloskou willend,zorgeloos,gastvrj,kuisch en ondernaar Orel en naar de Zwarte Zee,alsmede nemend.Hunne kleeding geljkt op die der
die van HrjaegjtsjewonaarJelezdoorsnjden Jakoeten en is voor mannen en vrouw en dedit gouvernem ent van het noorden naar het zelfde. Zj voeden zich hoofdzakeljk met het
zuiden,en die van Rhlasjk naar W jaesma en vleesch van runderen en met gedroogden
van Grjesi naar Orlow van het oosten naar visch,terwjlzj hetgenotvan theeen branhetwesten.- Deevenzoogenoemdehoofdstad, dewjn op hoogen prjs stellen.In December
aan de Oepa en den spoorweg van Moskou begeven zj zich naar denaastbjzjnde Rusnaar Orelgelegen en eenedernjveryte ste- sische gemeente en betalen hunne belasting
den van het Russische Rjk,is de zetelvan in vellen,waarna ztjzich voorzien van zout,
een bisschop en telt bjna 60000 inwoners. buskruid, metalen voorwerpen enz.Zj zjn
T0t de m erkwaardigste gebouwen behooren meerendeels volgelingen van Boeddha,terwjl
er de Hem elvaartkerk, de Allerheiligenkerk, onder hen nog steeds overbljfselen bestaan
hetexcercitie-enhetgouvernementsgebouw .Er van het oude Sjamanismus. Ten tjde van
zjn 2kloosters,28kerken,een gymnasium , Nieolaas I zjn jverigepogingen aangewend
eene hoogere burgerschool voor jongens en om hen t0t de Orthodox-Grieksche Kerk te
eene voormeisjes,eenemilitaire school,een bekeeren,doch vruchteloos.
godgeleerd seminarium en andere inrigtingen

Toeran , ten noorden van de Perzische

van onderwjs, een armen-, een tucht-,een hoogvlakte Iran gelegen, is de naam van

werk- en een vondelingenhuis,een arsenaal, Midden-A zië.Zie onder Hziê.
een muséum , een sehouwburg, eene groote
Toerfan, een grensgewestvan Oost-ToerKeizerljkegewerenfabriek,waar 7000 werk- kistan naar de zjde van Chine,grenstaan

lieden Jaarljks 70000 geweren, vele blanke de woestjn Gobi,is verstoken van rivieren
wapenen enz. aoeveren, en onderscheidene en telt bj eene lengte van 320 Ned.mjl
fabrieken vanvoorwerpenvan Toela-metaal,-

slechts 126000 inwoners.De stad Toerfanwas

voorts loojerjen, talkkokerjen, zeepziede- te voren welvarend door de karavanen,die
met thee en zjde uitChina naarhetwesten
rjen,enz.
Toelcza of TJ:;f#J,eene stad in B0el- vanAziëtrokken,maarverloorharenrjkdom
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Van Centraal-Azië, welke deelen door eone
Toergenlew . Onder dien naam vermel- bergketen gescheiden zjn. Uit een V6OYVZ*
den wil-:
phisch oogpunt behoorthetoosteljk gedeelte
Aleœander Toer
genj- , een Russisch ge- t0t het groote qebied van het waterbekken
schiedschrjver en oudheidkundige.Hj werd van Centru l-Azld,terwjlhet westeljk gegeboren in 1784 en overleed den l7den De- deelte uitloopt in de Aralo-caspische lu gcember 1845 te Moskou alsgeheim staatsraad. vlakte. Uit een sfnatskundig oogpuntvormt

400r00rl0grnopstandindejaren1860-1870.

D00r zjne nasporingen maaktehj zich zeer
verdiensteljk Jegens de geschiedenis,de diplom atie, de statistiek en d6 aloude regtsbedeeling van Rusland.Deuitkomstenvan zjn
onderzoek zjn door de Archaeographische
com missie openbaar gemaaktonder den titel:
Historiae Rossiae monumenta (1841-1842,
Q dln)'',meteen vervolg (1848).
Nicolai ToegesJ>'
zl,desgeljkseenRussisch
?
geschiedsebrjver en een broeder van den
voorgaande.Hj werd geboren in 1790,stu-

het westeljk gedeelte hetAziatisch-Russisch
gouvernementToerkistan,terwjlhetoosteljk
gedeelte, t0t 1865 t0t China behoorend,een

zelfstandig rjk vormt.W j zullen die beide
afzonderljk beschouwen.

Het zzicfizcA-zlddidc/z gourernement T0:r-

kistan,tusschen 391/:0 en 461/:0 N. B. en
592 en 750 0. L. van Greenwich gelegen ,
Fenst in het oosten aan Oost-roerkistan,

m het zuiden aan de hooggelegene dalen van
Pamir! de landschappen Karategin en B0kdeerde te Göttingen, trad daarop in staats- hara,ln hetwesten aan de steppe der Toerkdienst en werd in 1813 als Russisch commis- menen en aan Chiwa en in het noorden aan
saris toegevoegd aan den vrjheervon dfdl. Rusland,en heefteene oppervlakte van 20540

Bj zjn t'
erugkeerin Rusland werdhj staats- D geogr.mjl.Hetoosteljk gedeeltevan dit
raad in werkeljke dienst,maarvoegde zich gouvernem ent is met hooge bergen bedekt,
in 1819bjden rBond vooralgemeen welzjn'' vooral met de westeljke ketens van den
en Averd daardoor in de zamenzwering van reusachtigen Thiansjan, en de bergtoppen
1825 gewikkeld.Daar hj zich juistop reis bereiken in den Chantengrieene hoogte van
bevond,werd hj bj verstek terdoodveroor- 7300 Ned. e1. Een behoorljken bergpas
deeld en vestigde zich te Parjs,waar hj naar het oosten vindt men er alleen o?
in November1871 overleed.Hj schreef:rLa 441/:0N.B. uit het Ili-dal naar het SalRussie et1esRusses(1847,3 d1n)''.
zammeer(2400 Ned.elhoog)overhetTalkiIwan Todr-çesJ'd'?z), een beroemd Russiseh

Gebergte, eenbergpas,waarvandevolkeren

schrjver,geboren te Orelden 9denNovember
1818. Hj studeerde te Moskou en te Petersburg,vervolgensteBerljnindewjsbegeerte
en gesehiedenis en zag zich in 1843 te Petersburg geplaatstbjhetministérievan Binnenlandgche Zaken.Kort daarna trad hj op
a1s schrjver met zjn vermurd: pDagboek
eensJagers'',hetwelk ongemeenen bjvalvond.
Nadat hj reedsin 1846 zjn ontslag genomen
had uit de staatsdienst,reisde hjJaren lang
in den vreemde,maar werd na zjn terugkeer

van Klein-Aziëbjelkevolksverhuizinghebben
gebruik gemaakt.Voorts dieAde de Terekpas

latere geschriften vermelden wj:rrafereelen
uit hetleven in Rusland (1858)'',- rNieuwe
tafereelen (1863)''
,- pRudin (1855)''.- pllet
adelljk nest (1859)'',- r'sAyondstevoren
(1859)''
1 - pvaders en zonen (1861)'')Rook (1861)'' benevens eene reeks van
kleine verhalen,bljspelen,gedichten en bjdragen in Russischetjdschriften.Hj behoort

-

(3870 Ned.elhoog)op 401/c=N.B.voorhet
verkeer van legers en karavanen. In het
zuiden, ver westwaarts zich uitstrekkend,

verheft zich het Karatsjetaoe-gebergte (2100
Ned. el hoog), eene vqortzetting van den
Alai-dagh, die op 701/20 0.L.eene hoogte

bereikt van 5790 Ned.el.Aan den voetvan
ditgebergte strekken grootevlakten zich uitj
gevormd dool'bezinkingen van gerolde stee-

in 1852 wegens een Opstel over Gogolnaar nen en zand,zooalsdezandstepyen Kisi
lkoen
hetRussische binnenland verwezen.Op voor- ten zuiden van de Sir en Moeloenkoem ten
noo
rden
van
de
Kar
at
aoeke
t
en.
D
ez
e
B
t
eppen
spraak Van den Grootvorst echter werd hj
van die straf ontheven en vertrok wedernaar maken een gedeelte uitvan de groote Aralohet buitenland, waar hj na dien tjd steeds Caspische laagvlakte, die noordwaarts eerst
vertoefde,meestalte Baden-Baden.Van zjne een einde neem t op de breedte van Tobolsk,

gedurende hettjdperk,waarin dezewjde

vlakte onder w ater stond, m et de Zee van
Azof in verband stond en eerst in eene der

jongste geologische tjdperken in land herschapen werd.De talrjkebergstroomen vormen er de Amoe en de Sir Darla,welke
zich naar het Aral-meer spoeden,terwjlde
Serafsjan en de Tsjoe (grensrivier naar de
tot de raeestberoerade novellisten Van OnZ0n zjde der Kirghisensteppe) zich in hetzand
tjdenonderscheidtzich doordegetrouwheid, verliezen.Talrjk zjn ervoortsdebergmeren
waarmede hj Russische toestanden en ka- en zoute meren;van de eerste is de Issikoel
raktersweette teekenen.Eeneuitgavezjner en van de tweede de Karakoelde grootste.
Fezamenljke werken verscheenin1844-1865 Hetklimaatiserbjeeneaanmerkeljkehitte
ln 5 deelen.Zjneromansenverbalen werden zeerdroog.De gemiddeldejaarljkschewarmin bjkans alle talen van Europa overgezet. tegraadbedraarterteKasalinsk 6,2,teKqpal
Toerkistan of Toerkentan (Land der 7,5, te Koeldsla 9,2 en te Tasjkent 13,11 C.
Turken) is de naam der gewesten van het H ier smelt de sneeuw reeds in hetmidden
bekken der Tarim in het oosteljk en van van Februarj, en de boomen ontluiken er

het stroomgebied derAmoe Darla (Oxus)en in het m idden van Maart. D e zomer is er
Sir Darla (Jaxartes)in hetweateljk gedeelte zeer warm , en een vruchtbaarmakende regen
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valt er gemiddeld slechts eens in de maand. er de voornaamstemiddelen vanvervoer,doch
In December daalt er de thermometergemid- de wegen zjn erin een ellendigentoestand.

Errjden dageljkspostwagenstusschen TasjkentenOrenburg(hetnaastespoorwegstation),
eene reis van 9- 11 dagen.De voornu mste
plaatsen zjn er sedert 1872 en Samarkand
bremgselen, maar de voortbrenging heeft er sedert 1876 door telegraaijnen metEnropa

deld t0t - 6OC.bj dag en t0t- 150C.bj
nacht.Eene geweldige plaag zjn er in de
steppen de oosteljkeennoordoosteljkezandstormen.Toerkistanisrjk aan velerleivoort-

zich n0g weinig ontwikkeld. Men zegt,dat
het goudwasschen in de rivierdalen goede
winsten oplevert,maardetoestellen bevinden
er zich in een zeer gebrekkigell toestand.

00k de jzer-,koper-en loodmjnen wachten
er op krachtiger ontginning.ln het zuiden

heeft men er bj Chodsjent en Samarkand
aanzienljke steenkolenbeddingen ontdekt,en

in 1872 verkreeg men er4 millioellcentenaars

steenkolen ten behoeve der Aral-vloot.Bj
Chodsjent heeft men dikke lagen van klipzout,terwjlmen er0ok turkooisen aantrett.
Er zjn in het middengebergte uitgestrekte

verbonden. De bevolking werd in 1876 geschatop 3215600 zielen, en van deze heeft

slechtsl/sde vastewoonplaatsen.Hettalrjkst
zjn erdeKirghisenvertegenwoordigd;voorts
heet'
t men er Oesbeken, Sarten, Tadsjik,
Toerkmenen,Karakalpaken en Kiptsjak.Zj
zjn verschillend in voorkomen en karakter.
Bj de zwervende horden ontbreektallezin
voor eene maatschappeljke en staatkundige
Organisatie,Ja, zelfs voor een eigen haard;
zj zjnzelfzuchtig en ruw.De gezeteneSarte
en Tadsjik daarentegen is vredelievend en
eergierig,verstoken van persoonljken moed,

w ouden,doch men zoekt ze er elders t6 ver- eerbiedig, zelfs kruipend en een uitstekend
geefs, terwjl de toenemende behoefte aan werkman. In hunne kleeding is weinig verhoutskool het boomgewas aanmerkeljk doet schil; hun voornaamste gewaad isde khalat,
verminderen. In de hooggelegene bosschen een opperkleedvan katoen,zjdeofhalfzjde.
vindt m en vooral naaldhout,in de dalen p0- Het geschoren hoofd is bedektm et een tulpulieren en ooftboomen.T0tdecultuurgewas- band ofmet eene platte muts,en de voeten

sen behooren er tarwe, gierst en dsjoegara
(H0lcus sorghum), - voorts:tabak,en in
het zuiden rjst en katoen.Vooralverwacht
men erveelvan den wjnstok,diealdaarin

zjn geschoeid met laarzen ot'schoenen van

van 1760 Ned.elgevonden wordt.Dedruiven

tevens veel werk m aakt van thee en van

geel leder. Alen draagt er gaarne sieraden,

vooralvan gqud.T0tde meest-gebruikeljke
spjzen behooren er gierstbrj met schapen13 soorten t0t 45O N.B.en t0t eene hoogte vleesch en maïspannekoeken,terwjlmen er

leveren in gedroogden toestand voortreFeljke bedwelmende dranken.Het meisje huwt er
rozjnen en goeden wjn,terwjlzj o0k tot tusschen het13deen 15dejaar,enisop haar
bereiding van brandewjn dienen. W jders dertigste jaar oud en grjs.Devrouw isbj
heeft men er een overvloed van pistaciën,

harenechtgenooteeneslavin,maarzjknooyt

amandelen, oljven,granaatappelen, vjgen, betrekkingen aan met minnaars en leidt ln
moerbeziën, abrikozen,perziken en appelen. weerwil valz de vreeseljke straFen, welke
De tuinbouw levert er vele groenten,en de haar bedreigen, eene losbandig leven.Ieder
meloen bereikt er eene reusachtige grootte. gegoed ingezeten heeft er meer dan ééne
Vlaszaad,zonnebloemenpittenenmaankopzaad vrouw. De godsdienst is er de Soennitische

dienen er t0t hetverkrjgen van olie,en de
maankop levert er 00k opium.Van groot belang is er de zjdeteelt;zj levert eene fi
lne,
glanzige,sterke soortvan zjde.Bj den landbouw is de kunstmatige besproejing eene

Islam.De geesteljke(m01la)en bj dezwer-

vende horden sde heilige''heeft er grooten

invloed op de onbeschaafde, bjgeloovige en

dweepzieke bevolking.In de Koranscholen,

waar elke knaap leert lezen en schrjven,

hoofdzaak, weshalve men het water der ri- spelen mystiek enf'
anatismuseenebelangrjke
vieren langs kanalen landwaartsleidt.T0tde rol. De lagere en hoogere scholen, door de
w intervruchten behooren er tarw e, gerst en Russen gesticht, dienen alleen voor de Rusklaver. De arbeiders zijn er vrj. Van de sische bevolking.Administratiet'isToerkistan
schadeljke dieren noemen wj den tjyer,den verdeeld in twee provinciën (Semiretsjinsk
panther, het wilde zwjn en de sprlnkhaan- en SirDarja)en vier gewesten (Samarkand,
krekel.Eene bron van welvaartdaarentegen Ferghana of Khokand, Koeldsja en Amoe

is er de rjkdom van visch in den beneden100p van de Amoe en van de 8ir Darja.Van
de huisdieren vermelden wj:paarden,ezels,
runderen, schapen,geiten,zwjnenjhonden,
katten en hoenders. Ook heeft m en er het
tweebultig kameel. Schapen fbkt men er nagenoeg alleen Om het vleesch,daarm en de
w01slechtstotvervaardigingvangrovedraden

kan bezigen.De njverheid bepaalt er zich
t0tdenhandenarbeid;zjlevertvooraltapjten
en zjden stolen. De handel heett er zjne
stapelplaatsen in de steden Tasjkent,Samarkand, Khokand en Tslimbai (aan het Aralmeer), die op marktdagen van koopers en
verkoopers wemelen.Kameelen en ezelszjn

Darja). De hoofdstad is Tasjkent.Aan het

hoofd bevindterzicheengouvernenr-generaal,
en onder hem staan de gouverneurs,welke

tegeljk burgerljke en militaire bevelhebbers
zjn;de lagere ambtenaren worden uit de inboorlingen gekozen. De belastingen zjn er
hoog. De ingezetenen zjn er ontheven van
den algemeenen dienstpligt,maar de Russen

hebben ereeneaanzienljkekrjgsmagt.

Het gebergte in het zuidoosten de8 lands

wordtbeschouwdalsdeoorspronkeljkewoonplaats der Indo-Germanen.Nadat deze vertrokken waren,versehenen erMidden-Aziatische horden (Toeraniërs) en uit hetzuiden
Iraniërs. In de 4de eellW vô6r Chr.stiehtte
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Aleœander de Groote er de stad Chodsjent. Tibetten zuiden,denThianslantennoorden,
Grieksche en Romeinsche kolonisten deden er de Alai- en Pamir-hoogvlakte met den Kisilstedenverrjzen,enhunnekoopliedenstrekten Jartalsrandgebergteten westenendewoestjn

hunne togten uitt0tin China.In de 2deeeuw Gobi ten oosten. Het heeft eene oppervlakte
rukten de Chinézen langs den Terekpas met van 11465 D geogr.mjl?waarvan hetgrootste
een leger naar Khokand en hadden er gerui- gedeelte onbewoonbaar 1s.Aan den voetvan
men tjd de heerscàappj in hanien.Debe- het grensvormend hooggebergte,waardelerg-

langrjkstegebeurteniswasvervolgensdekomst passen nergens lager zjn dan 3400 Ned.elj
van eene Mohammedaansche krjgsmagt in liggen de vruchtbaarste gronden, nameljk
667 en de bekeering van het volk t0t den hellende vlakten, besproeid door talrjkeriIslam. In 874- 907 regeerden in Bokhal'
a de vieren, die echter enkel in den benedenloop
Samaniden?eneenigentjd strektehunneheer- V00r visschersvaartuigen bevaarbaar zjn en
schaypj zlch uit van hetAral-meer en de e0n overvloed Van visch bevatten. In het
Casplsche Zee tot aan de Perzische Golf.Na laagste gedeelte des lands liggen steppen en
henkreegdePerzischedynastiederseldsjoeken zandwoestjnen (700- 1200 Ned.elboven den
het gezag in handen,maar opende door het zeespiegel). Van den Thianslan komen: de
verwjderen derplaatseljkeregenten in Bok- Kaidoegol, de Sjarlar en de Kisilkoengai
hara,Samarkand,Tasjkent en Khokandde (Aksoe),- van den Kisil
jart:de Kaslgaren
poort voor de Mongolen, die in 1218 onder de Jamoenjar,- en van den Karakoroem :
Ds
jengokl
tan deze landen verwoestten.Deon- de Jarkand en de Karakasj (vervolgens de
mogeljkheid,zichtegen deinvallenderruwe Chotanrivier geheeten);zj vereenigen zich
nomaden staande te houden,belette den bloei allen in de Tarim, die zieh verliest in de
der gewesten bj hetAral-meeren de Caspi- moerassen en poelen van het Lobmeer,het
sche Zee,en het land verduurde eene vreese- eerst bevaren door Prfewals
k'
q in 1877.
ljke verdrukking onderdenMongoolTimoer, Het klimaat onderscheidt er zich d00r een
die zjn zetelvestigdete Samarkand en zjn droogen,methet Btof derwoestjn bezwanrjk van Moskou t0t aau den mond van de gerden dampkring,doornoordeljkeen noordGanges met scbrik en ontzetting vervulde. westeljke stormen in het vôôr-en najaar,
Tegen het einde der 15de eeuw daalde het
gezag dernakomelingen van Timoer,enToerkistan werd uithetnoorden overstroomd door
de Oezbeken.Van dien tjd afbehelstdegesehiedenis des lands eene reeks van broederoorlogen;de staten Chiwa#Bokhara en Kh0khand ontstonden op de puinhoopen van het
rjk der nakom elingen van Timoer.Eerstde
verovering Van Toerkistan door de Russen
bragt er verbetering. In 1844 ontstonden de

door windstilte in de overige saizoenen,door
groote hitte in den zomeren doorfelle koude
in den winter. ln den zomer is wegens de
drooge luchten de uitstraling derwarmte uit
den bodem het werl
ten in de opene lucht

eene onmogeljkheid;zelfsin Augllstusheeft

men er eene gemiddelde warmte van 26OC.
in de schaduw.Des winters daalt er de ther-

mometer t0t- 250C.Hetvoorjaar verandert
er zeer snelin den zgmeren het najaarin

vestingen Oeralskole en Toergai in de Kir- den winter.Op de vlakte zaait men hetwinghisensteppe en in 1847 hetfortAralsk aan terkoren tegen het einde van.Augustus, en
den benedenloop der Sir Darlatterwjltoen hetzomerkoren in hetbegin van April,zooo0k de eerste stoom bootde wateren kliefde dat men in Julj kan oogsten.Te Jarkand
van hetAral-meer.De bewonersvanKhokand bedraagt de gemiddelde Jaarljksche warmte
deden bj herhalingvrt
lchteloozeaanvallenop 12,20C.Reedsin dedaqen derOudheidwaxen
dieversterkingen.In1852beproefdendeRussen er de goud- en nephrletmjnen van Chotan
te vergeefs de bestorming van Akmasdslid, vermaard,en in Aksoe en Toerfan heeftmen
maarzj deden erin 1853 hetfortPerowski, uitmuntende steenkolen. 00k vindt men er
in 1861 Dsloelek verrjzen.Om aan dezeltln jzer, koper, aluin en lood, doch men doet
van vestingwerken een behoorljk verband te geene pogingen om die zelfstandigheden te
bezorgen, veroverden de Russen in 1864 de verkrjgen,terwjlzoutop eene zeergebrekIjze uit drooge veengronden gewonnen
steden Toerkistan en Tsjemkent,en in 1865 kige w'
Tasjkent.De mannen van Bokharakwamen w ordt.In hethooggebergteheeftm en uitmuntegen hen in verzet, maar leden den 19den

tende weiden en verder benedenwaarts uitge-

Junj 1866 denederlaag en verloren daardoor strekte bgsschen van vlierhout,wilgen,tama-

al het land ten noorden van het da1 der riskenj rozen enz-, alsmede met opgaande
Serafsjan.Hunnetrouweloosheidwerdoorzaak populieren. In de onbebouwde gedeelten der
van een tweeden oorlog, die hun in 1868 vlakte en in de woestenjen heeft men een
Samarkand deed verliezen.In het westeljk zeer schralen plantengroei, maar de bouw-

gedeeltewerdin1873strjdgevoerdmetChiwa landen zjn er met welige gewassen bedekt.
en in 1875 Khokand veroverd,waarna 0ok De voornaamste vruchten zjn er:tarwe,
dè Kirghisen in 1876 op hetAlai-plateau de gerst,maïs,giersten rjst,- voorts:katoen,
souvereiniteit van Rusland moesten erkennen. vlas, hennep en maankoppen.In de tuinen
Oost-T/erkidfgp,doordeChinézen Tians
jan heeft men er Europésche groenten en ooft;

Nanloe(W eg ten zuiden van den Thianslan)j maar ook granaatappels en vjgen komen er
in het Turksch Altiqiahar en in hetRussisch t0t rjpheid,en de wjnstok wordterlangs
Dqptis
jahar en Kasharië geheeten,ligttus- schuttingen geleid en in den wintergedekt.
Bchen 36 en 43O N.B.en 73 en 92O0.L.van Tevens heeftmen erzjdeteeltin hetzuiden
Greenwich, tu%chen het randgebergte van en zuidwesten.Het rjk der dieren heefter
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veel eigenaardigs. In de omstreken van het overbl
jfselen van het oorspronkeljke IndoLob-meer vindt men n0g wilde kameelen, Germaansche ras, dat weleer de westeljke
wilde paardenenwildeossen,eninhethoogge- hellingen van den Thiansjanbewoonde.Echte

bergtehetgrootewildeschaap(OvisAmmon),
groote herten,antilopen en hazen,- voorts:
tjgers, panthers? lynxen, vossen en wilde
zwjnen,vooralln hetdigte struikgewasaan
de oevers der rivieren.Talrjke zwanen en

Kirghisen zwerven desgeljks rond door het

land en bezoeken methunne kudden de weiden van het hooggebergte,en de Kalmoeken
bevinden zich in de lage vlakten, aan de
moerassige oevers van het Lob-meer. Men
watervogels bevolken de oeversvan hetL0b- bezigt er de Turksche taal met vele oude

meer. Tot de hufsdieren behooren:de yak, vormen;zj heeftonderscheidenetongvallenj
het kameel, het paard,de ezel,het schaap, en het Toerki van Aksoe wordt voor den
het zwjn, de hond, de kat, hoenders en zuiversten gehouden. Het voedsel verschilt
duiven. Men houdt er groote kudden runde- niet veel van dat der Europeanen;men eet
ren, en het paard is er klein,maar zeer er al wat eetbaar is,vooralveelvleesch en
fraai.Muildieren zjn er weinig,maar men visch.De voornaamste drank is er thee,terhoudt er veelschapen,en zoowelhunne w01 wjlhetgebruik van sterken drank verboden

a1shun vleeschisvoortreFeljk.Denjverheid is.De kleedj bestnateruiteenhemdeneen
is er voor 'toverige van weinig belang;de

broek, waarover een lang opperkleed gedra-

van oudsvermaarde zjdeteelten zjdeweverj gen wordt;voorts gebruiktmenerschoenenof
te Chotan zjn in verval.Hetvilten deta- laarzen en dekt het hoofd met eene muts.
pjten uit dit gewest zjn in hetbuitenland De vrouwen dragen een hemd, een broek,
zeer gezocht,en binnen 'slands de grove ka- een wjden kiel,een lang opperkleed, een
toenen stoFen. Voorheen werd vooral handel doek over de schouders en eene lage muts.
gedreven met China,voorts met Chokand en Het huweljk heeft er plaats tusschen het
M ongolië,doch sedert 1867 hebben de Engel- 14de en 16dejaar,doch eenescheiding iser
s
chen jverige poginyen aangewend,om uit eene dageljksche zaak.Afen beljdt er de
Indië handelsbetrekklngen metOost-Toerkis- M ohamm edaansche godsdienst,m aar de langtan aan te knoopen.Zj benoemden een han- durige heerschapqj van China veroorzaakte
delsagent te Le,verbeterden de w egen door er onverschil
liyheld trrzake van hetgeloof.
'ing ziet metmeergeTibet(Ladak)en bragten in 1873teJarkand De tegenw oordlge reger
een handelsverdrag t0tstandmetbetrekkeljk strengheid t0eop dehandhavingvanderodslage inkom ende regten en de vergunning om dienst en kent aan de geesteljkheid ultgeeen Engelsman als consulair agent teKasj- breide regten toe. Het bestuur des lands is
gar te plaatsen.In 1874 ontstond te Lahore op hetpapier goed geregeldjmaar kanslechts
eene Centraal-Aziatisehe handelsvereeniging bloejen door eene krachtige hand,daar de
van aandeelhouders, die om de twee Jaren provindën doorbreedere ofBmallere strooken
eene groote karavaan naar Kasjgar zendt, onvruchtbaarlandgescheiden en desaoejeljkvanwaarzj hetvolgendejaarmeteenegroote heden van het onderling verkeer verbazend
hoeveelheid goederen terugkeert. Deze ver- groot zjn, zoodat de provinciën eigenljk
eeniging heeft z00 goed qewerkt, dat de kleine staten vorm en, die slechts aan een
waarde van den omzet,die ln 1867 naauwe- krachtiggemeenschappeljkopperhoofdgehoorljks 5 tonnen goudsbodxoeg,reedsin 1874 zamen. De laatste vorstJakoeb Bey had alle
tot 15 tonnen gouds gestegen w as.Niet min- draden van hetbeheer in zjnehand,zoodat
der krachtig is Rusland w erkzaam , om er de bevoegheid der provindale gouverneurs
zjne voortbrengselen te verkoopen, en daar met hunne am btenaren zeer beperkt was;de
hetniette worstelen heeftmetzoomoejeljke tjd zal leeren of dit z0o bljven kan. Het
w egen, zal het nog te bezien staan, wie er leger schgnt gebrachtte kunnen worden tot
de overwinning behaalt. De bevolking van
Oost-Toerkistan werd in 1873 geschatop omstreeks een millioen zielen;de digtste bevolking vindt m en in de provincie Jarkand.
Zoow el het uitw endig voorkomen a1s de 1e-

eene sterkte van 35-t0t 40000 m an,doch de
kern telt slechts 10- t0t 15000 man.De in-

fanterieisgedeelteljk metbuksengewapend,
gedeelteljk metspeer en zwaard,en bj de
artillerie voeren 00k Indiërs bevel, die te

venswjs van de stedeljke en landeljkebe- voren in het Britsche leger hebben gediend.

volking is zeer verschillend. Tn de steden Engeland schonk hun eenige kanonnen, en
vindt men een mengsel van onderscheidene demunitiekomtgedeelteljk uitIndië.
stam men,van Tartaren en Turken,van ChiDe geschiedeniBvan Oost-Toerkistan neemt
nézen, Kalmoeken en Kirghisen.De mannen een aanvang in de tweede eeuw vöör Chr.
hebben er çene gemiddelde lengte van 1,62, Het werd, evenals Khokand, toen door de
de vrouwen van 1,51 Ned.elenbeide,zjn Chinézen bemagtigd,en werden 00k de beblank van huid.De landeljkebevolking?voor- trekkingen van China met Oost-'roerkistan

zoover zj vaste woonplaatsen heeft,lsvan tjdeljk verbroken, toeh bleef China er in
Turkschen oorsprong en vormt den alouden hetalgemeen heerschappj voeren t0taanden
stam der Oeighoeren,derHunnen van Attila. inval der M ongolen. De godsdienst was er
Zj zjn echternietvrj gebleven van Arisch aanvankeljk hetBoeddhaïsmus,hetwelk erin
bloed, zooals bljkt uit hunne houdiug,hun de 5de en 7deeeuw vermaarde kloostersbegelaatsvorm en hun baard.O0k thansn0gzjn zat, en er bevonden zich :ok oude Christezuivere Ariërs gevestigd in de hooge dalen ltjkegemeenten (Nestorianen).In de8steeeuw
van het Karakoroemgebergte, ongetwjfeld rukten de Arabieren langsden TerekpasoostXIII.
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waartst0taan Toerfan,maar hetBoeddhaïs- stad opende depoorten,en denieuwegebieder
mus bleef er stand houden;eerstin de lode veatigde zich in hetpaleis,maar vergenoegde
eeùw omhelsde Batoek,vorst van Kaslgar, zich met een weelderig leven terwjlhj de
den Islam.Deze Ratoek vereenigde alle Turk- heerschappj in de handen liet van Jakoeb
sche atammen onder zjn schepter, voerde Beg.Nadatdeze alzoo meester wasgeworden
oorlog tegen Bokhara en zelfs tegen Chiwa van Kaajgar,verkreeghj door oorlog,overen nverleed in 1037..
Een aanvalvan den Vorst reding, tegenwoordigheid van geest en list

v
an Chotanop hetdoorDatoek nagelaten jebied mislukte,maarbragtgroote verwarrlng
teweeg,zoodathetden Mongolennietmoejeljk viel,deoverwinning tebehalen.In 1218
trok Dn
J:
'p#1kFzJs metzjnelegerbenden over

de belangrjkste steden desrjks,verzamelde
uitde schatten zjner tegenstanderseen 0nmeteljken rjkdnm en zaaakte zich verdiensteljk a1s veldheer. Reeds in Julj 1865
vormde jjP
**een afzonderljk legeren ontbood

de grenzen van Oost-Toerkistan,en de heer- in Septqmber Z@
P*n huisgezin uit Khokand
** een oudenj
schende vorstenhuizen,die in Kasjgar,Jar- derwaarts. Voorts benoezade jjP
kand, Chotan enz. het bewind in handen getrouwen -aanhanger t0t opperpriester der

hielden,werden afhankeljk van deM0ng001- Mohammedaansche geesteljkheid, en deze
scheheerschersuitdedynastievan Tqiagatfi, bewees hem door gehoorzaarnheid op godsterwjlzj tegensonderling streden ofoorlog dienstig gebieduitstekendediensten.Boezoergvoerden tegen de inwoners van Tibet. De khan beseftç hetgevaar,dathet vorstenhuls
Mohammedaansche geesteljkheid erlangde er der Chodsja's van de zjde van Jakoeb .
P:#
sedert de 14deeeuw grooten invloed,en door bedreigde.ln hetnajaar van 1865 verklaarde
haar aangevoerd ontstonden de partjen vàn hj hem een opstandeling,doch Jakoeb sloeg
den Witten Berg en van den Zwarten Berg. het beleg voor devesting Kaslgar,veroverde
De eerste werd ln hetmidden der lide eeuw haar na zeven dagen, deed B oezoergkltan in
met hulp van den Vorst, die haar weinig ge- de gevangenis werpen en zond hem na acht-

negen was,uithetlandverdreven;zj wend- tien maanden later over Tibetnaarzjn vade zich t0t den Khan der Kalmoeken in derland.Jakoeb nam nu de teugels der heer-

Dsongarje en wist te bewerken, datdeze schappj in handen,aanvaardde naardegetegen Kaslgar te velde trok en haren aan- woonte der Mohammedanen den kerkeljken
voerder als vazalmet hetbewind bekleedde. ti
tel van Ataiik GAlzi (BeheerscherdesjeIn 1:57 maakten de Chinézen onderhetaan- loofs)en vergroottezjn gebied dobrinljvlng
rigten vaneenvreeseljkbloedbladzichmeester van het Alpenland Sarighkoelin het westen
van hetland.Departj van den WittenBerg en in 1872van de steden Manasen Oeroemtsi
(de Chodsla's)vond eene wjkplaats in het in het noordoosten. Laatstgenoemde twee
naburige Khokand,en hare leden grepen,in
overeenstemming met de inboorlingen en geholpen door den Khan van Khokand,iedere
gelegenheid aan,om de Chinézen van hunne

heerschapptj te berooven.In 1825 vertoonden

zich deKozakken ten zuiden van hetBaikalm eer,en van datoogenblik afneem tdevernietiging van het Chineesch gezag in Midden-

steden werden hem in 1876 weder ontrukt
door de Chinézen,die zich 00k van Toerfan
meester maakten.Den 3lsten Mei 1877 wer;
Jakoeb Beg door een zjner hovelingen vermoord, vermoedeljk op aansporing van een
lid uithet vorstenhuis der Chodsla's.Nu ontstond er een knrte strjd tusschen den pretendent der Chodsla's en Beg Xoels, den

Aziëeen aanvang.In 1846beklom Choedajar- oudsten zoon van Jakoeb, waarbj eerstgekAcl, in 1875 door de Russen afgezet,den noemde over de grenzen gelaagd en naar
troon van Khokand, en Boezoergkhan, een Russisch Toerkistan verwezen werd.Daarna
Chodsla,deedmetzjne aanhangerseen aan- werd Beg Xoeli t0t koning uitgeroeqen. In
va1op Kaslgar,dathjechterna verloopvan Odober 1877 echter maakte een Chlneesch
87 dagen weder moestontruimen.Een nieuw leger zich meester van de steden aan den
bloedblad ontstond in 1827 door den inval zuideljken voet van den Thianslan en bevan W alikhan, en t0tde slagtoFers daarvan dreigde zelfs uitAksoe de hoofdstad,zoodat
behoorde 00k de beroemde Duitsche reiziger Beg Xoeliin 1878 dewjk moestnemennaar
Adolft)
p> Rehlau
qintweit,deeersteEuropeaan, Taslkent.
Toerkm enen of Tckomanen is de naam
die uitIndiëKaslgarbereikte.Van dien tjd
af heerschte er onrust; de eene kleine 0m- van een Turkschen volksstam in hetbinnenwenteling volgde op de andere, en de be- land van Azl
*e,
*@ gevestigd tussehen de Casmagtiging van TasjkentdoordeRussen,als- pische Zee ten westen,hetAral-meer en de
mede de voorspoedige opstan; der Moham- AmoeDarlaten oosten en Perzië ten zuiden.
medaansche Doenganen in Dsoengarje ver- Hun aantal word geschat op 1 t0t11/:miloorzaakten in 1864 een algemeen verzet lioen, en hun gebled vormt eeie kern van
tegen de Chinézen.Men rigttetot Choedajar- zanlwoestjnen m et een zoom van steppen;
H csteKhokandhetverzoek,aandeKasjgaren het is sedert 1873 afhankeljk van Rusland

een Chodsja te zenden, dien zj t0tKoning en bj het Transcaspisch gewest gevoegd,
konden uitroepen.De keus vielop Boegoerg- terwjl het noordoosteljk gedeelte totChlwa
khan,den éénigen wettigen afbtammeling der behoort.ln hetmiddenste gedeelte heeft men

aloude Chodsla-koningen.M ohammed Jakoeb geene rivieren, maar in het zuiden stroomen
2 e# werd hem als generaaltoegevoegd, en

de M oerghab en de Heriroedj welke in het

in 4en nieuwlaarsnacht van 1865 trok een gebied van Merw zich in moerassen verliezen.
lmople van 68 avonturiers naarKaslgar.De Hoewelallen dezelfde taalen godsdienstheb-
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ben en vanTurkschen oorsprongzjn,vormen
zj geen vereenigd volk,maar zjn verdeeld
in destammen derTsjaoedoren aan hetmeer
van Aral, op de hoogvlakte Oestoert en op
het schiereiland Mangysjlak,- derErsari,
ten zuiden van de voorgaanden,op den linker oever der Amoe Darja,van Tsjardsjoei
naar Balch, - der Alieli,ten w esten van
Balch, - der Kara (Sakar),ten westen van
de voorgu nden in de zandwoestjnen van
Andsjoei en Merw ,- der Sarik aan den
oever der Moerghab, - der Saloren in het
zuideljkste gedeelte des landsaan deMoerghab,- derTekkeaan denoordeljkehelling
van den Kiiran Dagh t0t aan de grenzen van
Merw (na den stam derErsari(
lemagtigste),
der Goklen aan den bovenloop van de
Atrek en aan de Giirgen (de meestbeschaafde
stam),- en derJomoeten,ten noorden van
de voorgaanden,aan den oosteljken oever
der Caspische Zeeen op hare eilanden.Slechts
een klein gedeelte der Toerkm enen is aan
China, Bokhara, Rusland en Perzië onderworpen; het grootste gedeelte geniet onder
het schild van de woestheid des lands eene
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last der huiseljkebezigheden.In den winter

worden er door reizende zangers liederen en
sproken voorgedragen,begeleiddoordetoonen
der tweesnarige doetara. D e Toerkm enen
brengen aan de Caspische Zee aard-olie,zout

en visch in den handel,en zj koopen van

de Russen metalen voorwerpen,van de Per-

zentapjten,rjstenhouten van deChinézen
kleederen en yraan.

Toermalkn,eene delfstofuit de klasse
deramphoterolieten,kristalliseertinàethexagonale stelselen vormtrhomboëdrisch-hemiëdrische en vaak hemimorphe kristallen, ge-

woonltjk gestreepte zllilen.Men vindtechter
Ook stengelige, vezelige en korrelige verscheidenheden. Ditgesteente is zelden kleur-

lo0s en doorzigtig, gewoonljk grjs, geel,
groen, blaauw , r0od, bruin of zw art,glasglanzigenwordtdoorwrjvingofverwarming
eledrisch.Zjne hardheid bedraagt7- 7,5 en
zjn soorteljk gewigt 2,
94- 3/24. Volgens
Rammelsbery kan m en alle verscheidenheden
van toermaljn beschouwen a1s igomorphe
I
11
VI
mengselsdersilicaten R6SiOj,RaSiO,en (R,)
SiO5, waarin kalium? natrlum , lithium en
waterstofals éénwaardige, magnesium,jzer
en manganium als tweewaardige elementen,
aluminium borium en jzer in zeswaardige
dubbel-atomen voorhanden zjn,terwjleen

volkomene onafhankeljkheid. 00k bj de afzonderljke stammen vindtmen geen geregeld
bestuur. Alleen de Molla's (priesters) en de
Aksakale (oudsten) hebben eene zekere mate
van gezag, zonder evenwel heerschappj te
bezitten. De algemeene wet, waaraan zj gedeelte van de zuurstof door iuorium verzich houden!- de wet,die er roof,moord, vangen is.Van deverscheidenheden van toerongeregtigheld en onzedeljkheid beteugelt, maljn bevindtzich dezwarte(schörl)invele

is de deb (gewoonte), wel
ke er veelmeer oude silicaatgesteenten (graniet,rneis,talk-,
gezag heeft dan de godsdienst. De Islam chloxiet-en glimmerlei)jalsmedeln kalk-en
wjzigde eralleen den uitwendigen vorm der dolomietsoorten en vormt in een grof-Offtln-

aloude godsvçreering.Voortsvinden zj vastheid voor den maatschappeljken bandin de
eendragt der afzonderljke stammen en in
de familiegroepen (clans), die elkander in
toom houden. De Toerkmenen der woestjn

korrelig mengselmetkwartsdetoermaljnrots
en detoermaljnlei.Men vindtdezevooralin
den Hörlberg in Bejeren,in hetZillerdalen

andere oorden van Tyrol,in Noorwegenenz.,

voorts kleurloozen toermaltjn op Elba,

vertoonen de zuivere typevanhetMongoolsch- roûden medeOp Elba en bj Rozna in MoraTurksche ras, hetwelk aan den zoom poor vië, - groenen, bruinen en tweekleurigen
vermenging met Iraniërs zjne zuiverheid ver- op den St.Gotthard en blaauwen in Zw eden

lorenheeft.Zj zjnwoesteenwreederoovers, en Brazilië. Hj komta1s polarisérende zelfdie het liefst hun onderhoud zoeken in het standigheid vooraltepasbj devervaardiging
overrompelen en plunderen van karavanen van polarisatietoestellen,bepaaldeljkvantoerof in menschenroof en dan alleen zich tot maljntangen, en sommige verscheidenheden
m eer vreedzame bezigheden bepalen,wanneer behooren t0t de edelgesteenten. In den hanhun t0t het eerste de gelegenheid ontbreekt. del noemt men rooden toermaljn rnbelliet,
Zjzjnoplooyend,zelfzuchtigentrouweloosen blaauwèn Braziliaanschen toermalqn,groenen
bekreunen zlch niet om de wetten der gast- lraziliaansehen smarayd en gelen arysoliet
vrjheid, die bj andere zwervende volken tllzl Ceylon.
w orden in acht genom en. In het algemeen
Toetssteen of Iz
ydinelte t
sfdca, o0k wel
onderscbeidt m en twee klassen van Toerk- Hezelleigeheeten,iseenedigte,zwarekwartsmenen,nameljk die derTsjomri(metvaste soort m et een gehalte van leem,koolstof en

woningenhendiederTsjarwa(veefokkers).De
eersten plaatsen hunne tenten digt bj elkander en bepalen zich bj handel,njverheid (!n
landbouw q 0ûk waren zj van oudsde agenten van den slavenhandel. Doch de Tslarwa
vormen de meerderheid;zj zjn de herders
der steppe,wonen groepsgewjs en vereenigen

jzeroxyde;hj wordtniet door zuren aangetasten heefteen soorteljk gewigtvan2,415.
Men bezigt hem om goud en zilver te toetsen, dat is te onderzoeken en het gehalte
aan zuiver metaalte bepalen.Goud en zilver

nameljk laten Opden toetssteen na wrjving

eene eigenaardige streep achter,welke,met
die van probternaalden ofgouden en zilveren
in dergeljke vilten tenten als de Kirghisen stiften van verschillend,maarbekendgehaltet
en audere zwervende horden van Toerkistan. een geoefend 00g in staat stelt,hetgehalte
De man leidt er doorgaans een lt
li leven, van hetonderzochte metaalten naastenbjte

zich t0t rooverbenden. DeToerkmenenwonen

terwjl de vrouw gebogen gaat onder den bepalen. In ouden tjd kwam dit gesteente
42*
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uit Lydië,- thans0ek uitBohemen,Silézië schap zoodat de mannen van ZiixichenBern,
door die van Toggenburg te hulp geroepen,
en Saksep:
Toewuding (dedicatio) noemt men de te velde trokken tegen de R. Katholieken
plechtigheid, waardoor een kerkgebouw of (ToggenburgerOorlûgvan 1712).Nieuwevj-

deryelj'ke Btichting met den naam van een
heillge bestempeld wordt,- alsmede detoeBpraak,waarmede eenschrjverzjn boekaan
een
T bepaald perBoon oydraagt.
oga (De),hetnatlonaalgewaad derRomeinen,waardonr zj zich alsgensfppcfgvan
alle andere volkeren onderseheidden,bestond
uit een enkel Btuk geweven stof ter lengte
van ruim 4 en ter breedte van omstreeks 2,7
Ned. el, hetwelk zôö gedragen werd, dat
m en daarvan het eene uiteinde naar voren
over den linker schouder wierp,den bovenrand over den #ug trok en hetandereuiteinde
onder den regterarnl doorhaalde,zoodatdeze

andeljkheden werden in 1755 en 1759 bjgelegd en het geheele graafschap in 1803 bj
het canton St.Gallen gevoegd.Hettelt in 4
distriden ruim 51000 inwoners,en men heeft

ervele katoenspinnerjen.
Toilet,afkomstig van hetFranschewoord
toile (linnen), beteekent oorspronkeljk een
doek, dien men over de tafel spreidt, Om
daarop al de zaken te leggen, welke t0t den
opschik behooren,- voorts de tafel en de
verdere benoodigdheden voor den tooi,- en

eindeljk den opschik zelven in alzjne bjzonderheden. zoodatgewoonljk toiletmaken

geT
ljkleteekenendismetzichsierljkkleeden.

vrj bleefjen daarna overden linkerschouolse,deFranschevadem van6Parjsche
der sloeg.Onder den regter arm tot aan den voet,iB de eenheid derOud-Fransche lengtelinkerBchouderontstondalzooeeneploojing, maaten geljk aan 1,949 Ned.e1.Laterheeft
die men als zak (sinus)gebruikte.Daardit men eene lengtemaat van 2 Ned.el metden
kleed alle snelle en krachtige bewegingen naam van nieuwefpidebestempeld.De eigen;es ligchaams verhinderde, werd het gedu- ljketoise,waarvan deBtandaard 00k nun0g
rende den arbeid afgelegd.In lateren tjd te Parjs aanwezig is,heet tooe A Perow,
droeg men onder de toga de tunica,zoodat omdatzj in 1740bj degraadmetingin Peru

eerstgenoemde een opperkleed werd,zoowel gebezigd werd.
voor vrouwen als voor mannen.De toga was
Tokât,eene stad in hetAsiatisch-r
lurksch
vervaardigd van w0len wit van kleur,hoe- ejaleet Sywas,li
qt niet ver van den Jesjil
wel dat kleed bj lieden uit den geringen Irmak,is aan drle zjden door bergen omstand en gedurende den rouw van donkere geven,heeft eene oude citadel,een prachtig,
kleur gedragen werd.Bj de hoopere over- maar vervallen paleiB, eene brug over de
heidspersonenj t0t aan den aedills curulis, rivier en eene moskeeuitden tjdder Reldwerd de toga met purperen strepen versierd, n
joekkenjmaar voor'toverige onaanzienljke

en bj knapen t0thet17deen meislest0thet huizen,talrjkemoskeeën,eenigeChristeljke
14de Jaar desgeljks.Een galakleed was de kerken en onderscheidene kloosters.Zj isde

zetel van een Armenischen aaytsbisschop en
was te voren als station der karavanen en
wegens aanmerkeljken handel en bloe#ende
njverheid van veelbelang.Merkwaardig zjn
bj den feesteljken optogtop den 15denJulj. er de kopersmelterjen en kopersmederjen,
W ie naar gtaatsambten dongen, droegen de die heterts verkrjgen van Maaden Kapoer,
fogc eandida nf de witte toga,en debeschul- aan de bron van de westeljke Tigris.Het
digden eene toga #glcD#J (vuile,bezoedelde aantal inw oners is ongeveer 45000, onder
toga). In den zomer hulde men zich in welkezich 26000 Turken en 15000 Armeniërs
toga yicfl, met purper en goud gedekt en
door den triumphator gedragen, alsmede de
to-qa palmafa, met purper gevoerd en met
palmbladeren getooid,hetgewaad derridders

eene toga rcdg (geschoren toga) van dunne bevinden.Zj ishetByzantjnscheEudocia.
stof, en des w inters in eene toga PIJIC
:
.

Tokay , een vlek in het Hnngaarsch c0-

(dikketoga).Ook aanvreemdelingenk0nhet mitaat Zemplin, aan de Theisz en aan den
regt, eene tûga te dragen,door een senaats- Theiszspoorweg,bloeit door veeteelt en visbesluitworden toegestaan;hetwerdbjv.ver- scherj, maar is vûoralvermaard door zjn
gund aan debewonersvan RomeinschGallië, ooft- en wjnbouw.Men heeft erruim 5000
hetwelk daardoor den naam van Galliatogata

inwoners.De Tokayer Bergen, ten noorden

verkreeg.GedurendehetKeizerrjk begonnen en noordwesten van de stad zich verhelend,
0ok lieden van geringen stand en slaven zich en het zuideljk gedeeltevan den Hegyallya
met de toga te kleeden.De vrouwen hulden leveren 34 soorten van uitmuntendewjnen.
zich in de palla,en de tunica werd hetkleed DeedelstcdruivengroejenbjTarczal,Talya,
van haar, die wegens echtbreuk gescheiden Mâd, Siszka, Kiszfaloedy en Zeadany, en
waren ofeenelosbandigelevenswjzeleidden. men bereidtdaarvan 5 soorten van wjn:orToggenburg wastevoren eengraafschap #1Jri, van trossen,waaruit de uitgedroogde
in Zwitserland en wel in de Vdör-Alpen in druivenverwjderd zjn,eengoedentafelwjn,
Szamarodny, van trossen, waaruitde inden omtrek van de Thur,en zjne graven
behoorden tot de rjksten en aanzienljksten gedroogdedruivennietverwjderdzjn,vuriger
des lands. Nadat hun geslacht in 1433 was dan de voorgaande,- maszlaez,van trossen,
uitgestorven,vielhetgraafschap ten deelaan waaraan ingedroogde druiven zjn toegevoegd,
de vrjheeren ran Acrpl, die het in 1468 zaehter en zoeter dan genoemde soorten,-

aan den abt van St.Gallen verkoehten.Ter A'asbrua , van trossen met eene groote hoezakeyan degodsdienstontstondenertalrjke veelheid ingedroogde druiven,- en ens6ne6,
oneemgheden tussehen het stiften hetland- een wjn)die vu zelf, zonder perBing uit
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lu tstgemelde trossen wegvloeit en voor den geschriften veY elden wj: pHandbuch der

heerljksten van allewjnen gehouden wordt.
In den laatsten tjd heeftdewtjnbouw in de
omstreken van Tokay zich aanmerkeljk uitgebreid.
Tököly (Emmerich;graafvan)ofTökel
y,

ungari8chen Poesie (1827)'', - sGeschichte
der ungarischen Nationalliteratur (18514 3de

het kasteel Kâsmark in het comitaat Zips,
waB de zoon van den Protestantschen graaf
Rtephan%s rJl Tököly,wiensgoederen in 1611
w erden verbeurd verklaard,omdatmen hem
beschuldigde van deelneming in de zamenzwering der misnoegde Hongaren tegen keizer

geplaatst aan het ministérie, schreef onder-

druk,1874)'',- en rGesebichte derupgarischen Poesie (1854;3de druk,1875)''. Zjn zoon Stephanns, gebnren te Pesth den
een Hongaarsch magnaat,geboren in 1656 op 4denJunj 1844,studeerdein deregten,werd
scheidene broehures,romansenbljspelen,en

is sedert 1875 redaeteur van het dagblad:
rNemzeti Hirlap''.
Toledo, eene Spaansche provindevanhet
landschap Nieaw-castilië, telt op 262,75 D

Leopold J,waarnahj op zjnkasteelLikawa geogr.mjlruim 340000inwoners,wordtdoor
belegerd werd en geduren'
de de belegering de Taag besproeid en is, met uitzondering
stierf.Emmeroh nam daarop de wjk naar van het zuideljk gedeelte,heuvelachtig en

Siebenbirgen, ontving van den grootvorst zeer vruchtbaar, maar n0g weinig bebouwd.
Apasihetopperbeveloverhulptroepen,diede Men heef
tereenaanzienljken veestaqel,-

Hongaarsehe opstandelingen zouden bjstaan,
drong ermededoorin Oostenrjk en Silézië,
deed zich door de Porte op belofte eener
jaarljksche schatting t0tvorstvan Hongarje

voorts: zoutgroeven,jzermjnen en mlnerale
bronnen.- De evenzoogenoemdeMofdntad

is schilderachtig gelegen aan de Taag op de
steile helling van een berg, van een met
benoemen,werd op den Landdag te Kaschau torens gekroonden muur omgeven,door een
in 1682 door de Standen a1s Koning gehul- zjtak naarCastellejo metdenMiddellandsche
digd en sloeg in 1683 met den grootvizier Zee-spoorweg verbonden en heeft met haar
Kœra A pddflylg hetbeleg voorW eenen,maar 26 kerken,talri
jke kloosters,olldepoorten,
werd door dezen den 4den October 1685 op bruggen en schierontelbare torenseenindrukverraderljke wjze teGroszwardein in hech- wekkend voorkomen. De stad zelve is een
tenis genomen en in ketens naar Adrianopel warnetvan kromme,maarzindeljkestraten,
t0t den Sultan gebragt, doch in het begin op zeer ongeljke hoogte gelegen.Zj iBde
van 1686 weder op vrje voeten gesteld en zetel van een aartsbisschop, als primas de
met een Turksch leger van 9000 man onder- las Espanas den eersten prelaat van het k0-

steund. Doch in Honyarje vond hj bj zjn ningrjk.Het aanzienljkste gebouw iserde
teruqkeer slechts weinlg aanhangers,zoodat hoofdkerk, een indrukwekkend bedehuis in

hj m 1688 bj Groszwardein het onderspit spitsboogstjl, 130 Ned.ellang,en 66 Ned.
moest delven voorden Oostenrjkschen gene- el breed, met 5 door 84 pilaren gedragen
raalHe%sler.Hierna benoemde de Sultan hem beuken,40 zj-kapellen,praalgraven van ûnt0t grootvorst van Siebenbiirgen. Met 16000
man trok Tököly derwaarts,bragt Rewsler in

derseheidene koningen en vele kostbu rheden
en kunstgewrochten.De bibliotheek van het
September1689 bj Zernestdenederlaag t0e, domkapittel bevat vele zeldzame handschrifmaar m oest voor den Prins van Badcn den ten. In het hoogste gedeelte der stad vindt
terugtogt aanvaarden naar W alachje.Ook men den alkazar,in de 18de eeuw gebouw d,
later nam hj deelaan alle oorlogenvan de maar thans eene kazerne.Merkwaardig zjn
Porte tegen Oostenrjk en had een grooten er voorts:hetvoormalig paleisder Inquisitie
invloed op den Sultan. Na het sluiten van (thans het gouvernementsgebouw),hetpaleis
den Vrede van Carlowitz(26Januarj 1699) der familie Vargas,hetstadhuis,twee poorMeld hj,van de am nestie uitgesloten,m aar ten van Moorschen bouwtrant en twee hooge
door den Sultan rjk begiftigd en tot vorst bruggen.Nabj deTaagverheftzichdegroote
Van W iddin verheven, m eestal ZPn
@* verbljf Koninkljke fabriek der vermaarde Toledote Constantinopel, en overleed op ztln land- klingen metonderscheidene smederjen,sljgoedbt
lIsmid den 13den September 1705.
pertjen enz.Daarenboven levertToledozt
'den,
Toldy (Frans), een verdiensteljk Hon- goudeizen zilveren weefsels enz.Hierspreekt
gaarsch letterkundige, geboren den loden men de Spaansche taal (Castellano) hetzuiAugustus 1805 te Ofen,studeerde teCzegled, verst. In de middeneeuwen telde deze stad
Kaschau en Pesth in de geneeskunde,w'
ddde 200000 en thans sleehts 18000 inwoners.T0zich in laatstgenoem de stad aan de genees- ledo is zeer oud en droeg in den tjd der
kundige pradpk, doch bepaalde zich weldra Romeinen den naam van Tûletum ,was toen
uitslultend bj debeoefening derletteren.Na- eene vesting in Hispania TarraconensiB,werd
dat hj in 1830 van eene reisnaarBerljn, vervolgens eene kolonie der Romeinen en
Londen en Parjswasteruggekeerd,werd hj was reeds vroeg verm aard doorde vervaar1id der Hongaarsthe Acade'mie en in 1835 diging van stalen voorwerpen.Ten Wde der
secretaris van deze, welk ambthj tot1861 W est-Gothen was deze stad eenigen tjd
bekleedde.Van 1833 t0t1844 washj hooy- (576- 711)deresidentiederKoningenenwerd
leeraar ill de diaetetiek aan de universitelt aanmerkeljk uitgelegd.ln dedaqenderM00te Pesth, stichtte in 1836 het Kisfaloedy-ge- ren (sedert114)vormde zj gerulmenttjdeen
nootschap, werd in 1861 hoogleeraar in de zelfstandig gebied. In 1085 werd zj door
Hongaarsehe letterkunde tePesth en overleed Alfons%s eJ4 Castilië veroverd, en 0ok

aldnar den loden December 1875.Van zjne deze verhiefhaart0t zjneresidentie.Later
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was zj de voornaamste zetelderInquisitie. dra kwam hj in aanraking metdevoorBhnTokdo is voorts eene stad in den Noord- ders der vrjheidlievende begrippen van dien
Amerikaanschen Staat ohio,aan de Maumee, tjd en legde zich metjvert0eop de dichtQ0 Ned.mjlboven den mond vandezerivier, kunst.D och eerstin 1797 bezorgde de kunstwelke zich in hetErie-meeruitstort.Erzjn lievende boekhandelaar Uylenbroek hem de
24 kerken, onderscheidene scholen en een noodige leiding,waarna deJeugdige Tollenn
klooster.Voortsbloejenernjverheidenhan- zich oefende in de Engelsche en HoogduitBche
del,hoofdzakeljk doorfabrieken van stoom- talen en menig die tstllk uit den vreemde in
zaachines en spoorwegwaggons, en men telt hetNederlandsch overbragt.W eldra verscheen
inwoners.
zjne pproeve van sentimenteele geschriften
erToohm
ngçvea
er,32000
een Staat der Zuid-Amerikaan- en gedichten (1800)'',- voorts:rproevevan
sche republiek Columbia, ill 1862 gevormd minnezangen en idyllen (1805, 3 stukjesl'
'1
uit de provinciën Mariquita en Neyva van ontstaan uit zjne liefde Jegens Gerbranda
den StaatCundinamarca,teltop 850 o geogr. Catl
tarina Aieîer,metwelkezj zich in 1800
mjl omstreeks 231000 inwoners. Dit land, doordenbanddeshuweljksvereenigde.Zjne
door den bovenloop van de Magdalena-rivier XDi
chtlievende mengeling (1802)'' en het
besproeid en tussehen de beide hoofdketens nTuiltje van geurige dichtbloemen,op Frander Cordillera van Columbia besloten,heeft sehen bodem geplukt(1803)''vonden grooten
m eerendeels een gematigd klim aat. H et da1 bjval en deden'veel van hem verwaehten.
levertereen overloed van verschillendevoort- Bj hetbeantwoorden van de prjsvraag der
brengselen, zooals: suikerriet, cacao, maïs BataafscheMaatschappj,dieeenpLofdichtop
en tabak, en de veeteeltis ervan veelbe- Hugo de Groot''verlangde,vbrwierf Loots de
lang,maarde mjn-ontginning n0galtjd zeer gouden en Tollenn de zilveren medaillejen
gering. De hoofdstad is Purifcacion aan de voorhe
tdirhtstuk:sOpdend00dvanEgmond
Magdalena-rivier,met9000 inwonersjen van en Hoorne verkreeg omgekeerd Tollenn het

de overige steden noemen wj:Neyva,Iba- goud en Loots het zilver.Hooge 10f rerd
voorts toegekend aan zjn keurig gedlcht
.:
?Aan een gevallen meisle''1 waarna zjne

gué en Honda.- De Piek eJs Tolima,een
vulcanisch berggevaarte, ligt er ten noordw esten van Ibagué en is 5584 Ned.elhoog.
Toll (Karl,graafvon),een Russi
sch generaal,geboren ln 1778 te Revalin Lyiand,
trad in 1795 in Russische dienst, nam in
1799 deel aan den veldtogt van Soewarom,

zag zich in 1805geplaatstbj den generalen
staf, streed bj Austerlitz,vervolgenstegen

de Turken, werd in 1812 kwartlermeestergeneraal van Koetoesow, en in 1813 van

B-day d6 Tol% en op het slagveld van
Leipzig luitenant-generaal,- voorts in 1823

adludant-generaal van den Keizer, ehefvan

den generalen staf der eerste armee en ill
1825 generaal derinf
anterie.Voqrtsnam hj
a1s chef van den generalen staf ln 1829 deel
aan den veldtogt tegen de Turken.Door de

Qverwinning van 11Junj bj Koelewtslaverwierfhj de gravenkroon.In den Poolschen
veldtogt van 1831 stond hj op nieuw als
chef van den generalenstafgeneraalDiebitsj
terzjdejbelasttezich na diensdoodtjdeljk
met het opperbevel en bestuurde bj de beBtorminpvan Warsehauden7denOctober?toen
Paskew%ts
j gewond was,dekrjgsverrigtlngen
op den laatsten dag der belegering.Daarop
werd hj t0t 1id van den Russischen Rjksraad bennerad en in 1833 tot opperbestuurder
der land-en waterwegen en der openbare ge-

bouwen.Hj overleed te Petersburg den sden
Mei1842.

Tolleqs (Hendrik Fredrik), Jen Neder-

landsch dlchter en een afstammellng van het
Vlaamsehe riddergeslaeht Tollin,werd geboren te Rotterdam den 24steu September 1780.

Aanvankeljk opgevoed bj een bloedverwant
te Amsterdam , vertoefde hj van zjn lode
t0tzjn 15deJaarop eenekostschoolteElten
en Nverd daarna in de ouderljke woning te
Rotterdam opgeleid in het vaderljk bedrjf,
eenhandelin droogerjenenverwstnFen.Wel-

1,Gedichten''in 3 deelen,waarvan in 1808het
eerste deel verscheen,reeds in 1822 voor de
vierde maal werden uitgegeven, waarop de

vjfdedruk in 1831en de zesdeln 1853werd
ter perse gelegd.Het volkslied:pW ien Neêrlandsch bloed''deed zjn naam doorgeheel
het Vaderland weergalmen,en in 1819 wer;
zjp gedieht:pDeoverwinteringopNovaZembla'' door de Hollandsche Maatschappj van
Fraaje.Kunsten en W etenschappen bekroon;
en van alle kanten toegejuieht.Metvan &r
Palm nam hg deelaan hetljkfeestvanBorger
en aan de verheerljking van hetvierdeeeuwfeest van de uitvinding der boekdrukkunst.
InmiddelsverschenenzjnepNieuwegedichten
(1821 en 1828,2d1n)'', gevolgd door pverstrooidegedichten (1840)'',- endezewederom doqr pLaatste yedichten (1848 en 1853,
2 d1n)''. Voort: dlchtte hj onderscheidene
gelegenheidstukjes en sc.
hitterde daarenboven
vooral door zjnevertalingen,nameljk:door
dedlpRomancen,balladen enlegenden (1820j
2
n)'',- derLiedjesvan Claudius(1832)'
en de sDichtbloemen bj de naburen geylukt
(1839)/'. Zjn laatste bundel Fas getlteld:
DKinderljke dichtstukles (1856)H:uitgegeven
met een weldadig doel.Eene ultgavezjner
qezamenljkegedichtenverscheenin1855- 1857
ln 11 deelen,doch dedichteroverleedbjhet
verbeteren van blad 9 van het tiende deel
op den 3lsten October1856 jeRjswjk,waar
hp zich in 1846 gevestigd had.Later werd
eene volks-uitgave van zjne gedichten bezorgd, en in het park te Rotterdam verrees
een marmeren standbeeld terzjnereere.Zjne
gediehten onderscheiden zich nietzoozeerdoor
eene hooge vlugt ofdoor stoutheid van denkbeelden, a1s door eenvoudigheid en door een
godsdienstigen, vaderlandlievenden geest.De
muze van Tollensbeweegtzichhetliefstenhet

TOLLENS- TOLUOL.

bevalligstin den huiseljken kringofverheerljkt,znozj zieh daarbuitenwaagt,eenlole1jk bedrjfuitdegeschiedenisdesVaderlands.
Tollius (Herman)yeen verdiensteljk beoefenaar der klassieke letterkunde en geboren
te Bremen ill Februarj 1:42,studeerde te
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Graaf Dlmitri Toldfoi,een RuBBiBeh BixntB-

man.HjwaBeerstwerkzum bjhetminiBtlrie
van Marine en werd in 1866 minister van
volksverlichting en opperprocqrator van de

HeiligeSynode Hj iseendweepziek strjdcr

voorde Russische orthodoxie.De metgewel;
Leiden en werd in 1767 hoogleeraar in de dnorgedrevene bekeering der geuniëerde Griegescbie4enis,de welBprekendbeid en deGriek- kent0t de Russisehe staatskerk,de onderwerscheletterkundeteHarderwjk en in 1176te ping dex R.KathnliekeninRusland aanhetR.
Amsterdam , doch verwisselde in 1785 deze Katholiek Collegie te Petersburg en hetRuBbdrekking metdievan opvoeder derkindexen siqcéren der Poolsche scholen, - datalleB

van Will- V.Metdezevolbragthj vervol- is hoofdzakeljk het bedrjfVan Tolntoi.Hj

genBeene buitenl
andsche reis en werd daarna schreef: pHet R. Katholicismus in RuslanQ.
raadsheer en rekenmeester derdûmeinen.Bp
'- Geschi
edkundironderzoek (1817)''.
de gebeurtenissen van 1795 verliet hl
l het Graaf Aleœe% fpzl,sfllfilooîfd./ Toùtol,een
Vaderland en begafzich eerstnaar osnabriick Russisch dichter,geboren te Petersburg den

en toen naar Brunswjk,waarhj ten Hove
met groote onderscheiding werd bejegend.
Nadat hj voorden prinsnan OrJ4# de goederen van vorst Jablonowsky in Polen had
aangeknvht, vertrok hj in 1800 derwaarts
nm ze te besturen,maar aanvaardde op verlangen vankoningLodewl
jkin 1809hethoogleeraarsambt in de statistiek en diplomatie
te Leiden,wu rna hj zich in 1815benoemd
Zag t0t professor in de klassieke letterkunde.
Hj overleed aldaarden 29stenApril1822.Hj

24sten Augustus 1817.Als kind vertrok hj
naar Klein-Rusland, studeerde te MoBknuj
was sedert 1836 werkzaam bj hetRussiaeh
gezantschap te Frankfort aan deMain,du rna
bj de Wetgevende Commissie)nam alsvrjwilliger deel aan den veldtogt van 1855 en
werdvervolgensjagermeesteraanhetKeizerljk
Hof. 0p zjne vroegere gediehten,zooals:
DJohannesDamascenus(1859)''en hetdrama:
DD0n Juan''liethjdenromanvolgen:,Knees
Serebraenj (1861)''
, die in den rRisBischen

Bchreef, behalve eenige orationes en vlug- Bode'' opgenomen en in onderBcheidene Klen
Bchriften,eenelevensgeschiedenisvan denhoog- vertaald werd.Vooralbestudeerdehdhettj4leeraar Paradj;s, benevens: rstaatkundige perk van Jokan de Ternekrikkelqke,hetwelk
g
eschriften (1816,3 dlnl''en bezorgdeeene hjinonderscheidenehistoriBcheballadenschilkeurige uitgave van gApollonii lexicon H0- derde, en du rop verscheen de dramatische
mericum (1788)''.
trilogie:rDe dood van Johan deVerschrikkeTolna, een Hongaarsch comitaat aan de ljke (1866)'',- pczaar Fedor IwanowitBl

overzjde van de Donau, telt op 66,17 D (1868)''.- en pczaarBoris(1870)/'.Hj overgeogr. mj1 omstreeks Q21000 inwoners,is leed den Q8sten Jannarj 1875.- Een zjner
meerendeelBvlak en zeervruchtbaaren alleen bl
oedverwanten,graafLeoNoolajeuits
jTaldfoij
in hetwesten berg-enheuvelachtig.DeDonau leverde tafereelen uit de Jaren zjner jeug;
besproeit de oosteljke grens des lands en onderde titels:pKindBchheid''en pleugd'',voM termoerassen enonderscheidenegrootere

vo
orts:krjgsmansverhalen(1856),wurin de
elegering van Sebastöpolbeschreven wordt
en kleinereeilanden,terwtjlzj erde Sarviz b
opneem t. Men verbouwt er eene groote hoe- alsmede den roman:pO0rl0genVrede(1860),1
veelheid graan;voorts:wjn,ooft,tabak enz. ui
t den tjd van Nayoleon,en eindeljk den

UitgeBtrekte weilanden bevorderen er de vee- roman:pAnna Karemna''.
teelt,en de visseherj in de Donau is er van
Tolteken is denaam van een Amerikaanveel belang. D e inwoners zi
jn meerendeels schen volksstam , die in de 4de of 54e eeuw
R. Katholieke Magyaren,en de hoofdplaats uiteen meernoordeljk gelegengeweBtjHueis Szegszard.Het nlek Tolna ligtaan aan de huetlapallan, naar Anahuac verhuisde en er
Donau4 men heeft er een station der stoom- in het midden der 7de eeuw de Btad Tollan
booten en ruim 7000 inwoners.
(Tu1a) stichtte.Dpor veroverink
gen en verdra-

Tolstoi.Onderdezennaam vermeldenwj: gen wisten zj weldrahun gebled tevergrooGraafPeter zlleatzltfroféfd,/ TolstoiteenRus- ten en bereikten langzamerhand een hoogen
sjseh veldheerenstaatsman.Hj werdgeboren trap van beschaving,w elke in hetalgemeen
in 1769,streed onder Soewarow tegen de Turken en de Polen!voerde in 1805 bevel over
de Russischelandlngstroepenin Noord-Duitschland, was in 1813 belast methetbevelover
een korps in het leger van lenni-qsen,nam
deelaan debelegering van Dresdenenm aakte

den stempeldraagtvan die derlatereAzteken

en zieh openbaart in overbljfselen van aanzienljkegebouwen.In de4deeeuw van zjn
bestaan bereikte het rjk der Tnlteken het
toppunt van magt. doch na dienttjd begon
deze wegensrampspoedigeonrlogenenw egens

zich meeBter van Hamburg.Later werd hj andere ongevallen allenqB te dalen. Onder
benoemë tot generaalder infanterie,zagzich
na de troonskliïming van Nieolaas belast
met het beBtuux der militaire koloniën, in
1831 met het bevel over het reserve-leger,
datde overwinning behaalde op de Polen,en
overlee; in 1844 te Moskcu a1Bpresidentvan
hetdepartementvan militaireaangelegenheden

in den RjkBrMd.

koning To#lfzil,inhetmlddenderlldeeeuwj
werd het land d00r hongersnoo; en ziekte
ontvolkty en de overgeblevenen vertrckken

gedeelteljk naar naburige landen en smolten
gedeelteljk zamen metdeChichimeken,die
er zich eene eeuw later veBtigden.
Toluol, mdhylbenzol of to%lwatenstot
(C:Hs)vindt men in ligte steenkol
enteer-olie
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en Nvordt hieruit door eene gefractioneerde

een gezond kllmaat. De bevolking wordt ge-

destillatie verkregen; het ontstaat bj eene schat OP 15000 zielen en is meerendeels V0drooge destillatie van kamfer, tolubalsem
drakenbloed enz., bijde behandeling van een, vestigd ln de bergstreekpdezezjn Heidenen,
teoegl
rwjné
ld
enken
ustb
efwo
ne
afMohamme
stammelindaans
genv
n
m engsel van monobromium benzol en methyl- B
ze
Al
oere
nrs
,,
de
ca
he
bromure m et natrium enz. Het vormt eene godsdienst belgden. Het opperbestt
l
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r
be
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u
s
t
kleurlooze, 0p benzol geljkende vloeistofj bj den Vorst en eenige aanzienljken. Eerstheefteenaanqenamen,specerjachtigen reuk, genoemde wordt er door de rjksgrûoten gelost niet op ln water, moejeljk in alkoholj kozen en onder goedkeuring van hetNedergemakkeltjk in aether, heeft een soorteljk landseh gouvernement aangesteld door den
gewigtvan 0,882,kooktbtl1110C.en brandt Sultan van Ternate,die er door een stadhou-

m eteenehelderevlam.M etehroom zutlrlevert dervertegenwoordigd w ordt.De bodem levert
het benzoëzuur en naet geconcentreerd sal- er jzer en timmerhoutien men verbouwter:
peterzuur twee isomere nitrotoluolenj een rjst? tabak, sago, kokosnotenjkatoen#sui-

kristalliseerbaarnitrotoluol,datbj54OC.smelt
en bj 2370 C.kookt,en een vloeibaar nitrotoluol, dat bil2230 C.kookt en naarbittere
amandelen riekt. Dit laatste geeft bj eene
behandeling m etredueérende zelfstandigheden
vloeibare toluidine (C:H9N), dat op aniline
geljkt,bj 1970C.kookt en in eene waterige

kermet enz., en tot het dierenrjk behooren
er:herten,hertzwjnen,buFels,wildekoejen,
eivetkatten en apen.OOk zjn ervele eenden,
het strand tall
ske krokodillenj en de

wemelen van visch.Onderde strandvindt men er g'
oede w apensm eden,
en de taal der inboorlingen heeft nagenoeg
oplpssing m et chloorkalk eene blaauwe kleur geene overeenkomst met de overige bekende
aanneemt.M eteen derde nitrotoluolkûmt de talen derSoenda-eilanden.De hoofdplaatsvan

vloeibare pseudotoluidine overeenjdie bj1980 ditrtjk is Sabita aan (le oostkust.
C. kookt en door chloorkalk oranlebruin, Tom bola, van het Italiaansehe woor;
door ehroomzuur bruin en vervolgens blaauw tombolare (vallen) is eene soort van loterj,
wordt. Deze drie toluidinesoorten vervullen welke men op nagenoeg alle volksfbesten in
eene bel
angrgke ro1 bj de bereiding van Italië aantreft. Zj wordt gehouden op oyenanilineverwen.Hetkrijtalliseerbaarnitrotoluol bare pleinen, waar eene groote volksmenlgte
levert 9ok eene kristalliseerbare toluidinej vergaderd is. Iedçr medespeler koopt een

welke btl45O C.smelt, bij2020C.kookten kaartje, waarop gewoonljk 15 nummers van
metehloorkalk eene oranjeroode,metchroom- 1 tot 100 zjn geplaatst. De nommersworzuureene fuchsineroodeen daarna eenepaarse den afgeroegen doordenbestuurderdertomkleur aanneemt.
bola, en w1e het eerstalz/ne nommers beTolu-balsem zie lbqyeozyïon.
zet heeft, is de winnende. De prjs bestaat
Toluca of Toloccan,de hoofdstad van den doorgaansin eene som gelds. 0ok in andere
M exicaanschen Staat Mexico, ligt 2700 Ned. landen worden,gewoonljk aan heteindevan
el boven de oppervlakte der zee, heeft eene volksfeesten, in ons Vaderland inzonderheid
fraaje hoofdkerk, zeepziederjen en kaarsen- op het St.Nicplaasfeest,tombola'sgehouden,
fabrieken#eene aanzienljke zwjnenteelt,veel doch deze zjn gewoonljk zöö ingerigt,dat
handelm etw orsten en hamm en en 12000 in- ieder een prjs trektj niet in geld,maar in
W oners. Ten zuidwesten van deze stad V0r- gal
anterieën,surprises en lekkernjen.
heftzieh de N evado deTolucaofXinantecatl,
Tom m asèo (Niccolo), een verdiensteljk
een uitgedoûfde vulcaan,ter hoogte van 4650 Italiaansch schrijver, geboren in 1803 te SeNed.el.
benico in Dalmatië,studeerde te Padua inde
Tom ahaw k, de strtidbjlder Indianen in regten, vervolgens in de wjsbegeerte en letNoord-Amerika, w ordt beschouwd als het
zinnebeeld van den oorlog. Den tomahawk
begraven beteekent derhalve het sluiten en
onderhouden van den vrede.
Tom an is de naam Van eene Perzisehe
gouden m unt,die verdeeld w ordtin 10 kran
ieder van deze in 2 panabat,en elke panabat,

teren,vestigde zich in 1821 te Florenee,was
medewerker aan de sAntologia di Firenze''l

doch vertrok later naar Frankrjk en toen
naar Corsica.Nadat Oostenrjk in 1838 eene
amnestiehaduitgevaardigd,woondehtlmeestal
te Venetië. W egens een verzoekschrift aan
den Keizer om eene mindergestrengetoepas-

in 10 sjahi. Zj bevat 3,376 Ned.wigtles :jn sing dercensuur werd hj den 18den Januarj
goud,ter waarde van 5,65 gulden.
1848.m et M anin in hechtenisgenomen,maar
Tom
T bak ,zie Messintq.
den 17den Maartdoor hetvolk bevrjd, den
om boekoe of Taboenkoeseen rjk opde 22sten M aart tot lid van het Voorloopig Beoostkustvan Celébes,grenst in hetoostenaan wind gekozen en na de catastrophe van 11
dezee,in betzuiden en westen aan derjken Augustus 1848 met M anin als minister van
Loew oe en Laiw oeien in hetnoorden aan de Eerediensten Onderwjsaan hethoofdgesteld
bezittinqen van Banggaai. Hetisverdeeld in van de revolutionaire regéring. Vruchteloos
de distrlcten Toenboekoe, Bahne Solo9Toe zoeht hj te Parjs bjstand voor de VenetiEppee en Toë en dooronderscheidene rivie- aansche Republiek.Toen Venetië in 1849 caren besproeid.0ok de eilandleslangsde kust pituleerde,moest hj véör den intogtder00sbehooren totditrjk,datonderworpen isaan tenrjkers de stad verlaten.Nu vertoefdehj
het gezag van den Sultan van 'rernate. De geruimen tjd te Corfu) waar hj ten gevolge
kust is er laag, maar het binnenland berg- eener ongesteldheid blind w erd, en van 1854
achtig, zeer boschrjk en in het bezit van t0t1859te Turjn.Zooweleenhopgleeraars-

TOMMAS:O-TONG.

665

ambta1shem aangebodene staatsbetrekkingen beroemd zjn er de mjnen van het Altaiweeshj vande hand,en overleedteFlorence gebergte,waar men in 1874 nietminder dan
den lsten Mei 1874. Van zjne geschriften 2457 Ned. pond goud verkreeg, - voorts
vermelden wj: pDella educazione (1834;3de alleen uit de 8 keizerljke mjnen 9960 Ned.
druk, 1836)'',- pNuoviscritti(1839-1840, pond zilver,1577566 Ned.pond lood,688571
4 dln)''
,- pstudj critici (1843,2dln)'',- Ned. pond koper en 500000 Ned.pond giet-

en pDella penadimorte(1865)''.Zjne staatkundigegeschriften verzamelde hj onderden
titel:9,11 secondo esiglio (1862,2 dln)',en
Jegensde Italiaanschetaalheefthj zich verdiensteljk gemaaktdoorzjn pDizionario dei
sinonimidella lingua italiana (5dedruk,1867,
2 dln)''.O0k leverde hj een voortrefeljken

c
ntaar o? de werken van Dante,;
vo
omme
orts:
pNuovl s
tudl

su Dante (1865),
rCantipopolanitoscani,corsid ,illirici,gred
(1843, 2 d1n)'',- en pLetterediSanta Caterina de Siena (1860,4 dln)''.Tevensbewerkte hj de gezantschapsberigten,diebe-

jzer.Men heeftertweegrootejaarmarkten,
nameljk te Soesoenk en te W osnesensk. De
bevolkingbestaaterhoofdzakeljk uitRussen,
voorts uit Tartaren en Kalmoeken.- De
evenzoo genoemde hoofdstad,in 1617 aan de
T0m verrezen, telt ruim 25000 inwonersy

vele kerken, scholen, fraaje gebouwen en

een levendigen handel, welke laatste door
den aanleg van een spoorweg in het da1 der

Irtysj aanmerkeljk zal toenemen. In 1874

verzond hettelegraafbureauer68969depêches.
Ton is in de eerste plaats de naam van

eene inhoudsmaat voor natte waren.Hierte
trekking hebben opdegeschiedenisvanFrank- lande bevat eene t0n bier 1,5552 Ned.vat.
rjk in de 16deeeuw,en bezorgdeeepeuit- Voorts is de scheepston alsmaatvan bevrac.hgave van de pLettere di Pasquale de'Paoli ting eigenljk 988,18Ned.pond,maarwordt

(1846)''.Eindeljk schreef hj de romans:rIl
duca d'Atene (1836)'/ en gFede e bellezza
(1852)''
.
Tompa (Michaël),eenHongaarschdichter,

gewoonljk berekendop 10û0Ned.pond.Eene
t0n goudB staatgeljk methonderd duizend
Fulden,- inDuitschlandmet100,000thaler.
hi
,ndeljk geeft men den naam van t0n aan

Protestantsch godsdienstleeraar te Beje in

Tong (De) iseen zachtgewelfd,halfe1-

bj hetHonvedlegeren in 1852 predlkantte
Yamva, desgeljks in het comitaat Gömör,
waar hj t0taan zjn dood werkzaam bleef.
Zjn çerste geschriftwas: rNépregék,NêMmonda
'k (volkssprookles,volkssagen,1846):
',

zeer bewegeljk en spierachtigligchaam ,dat

geboren den Qgsten 8eptember1819 te Rimas- een tonvormig baken in de zeegaten en vaarzombat in het comitaat Gömör, studeerde waters. V00r onderhoud daarvan Yvordt door
aldaar en te SârosPatak en werd in 1815 de schippers tonnegeld betaald.

bovengemeld comitaat?in 1848 veldyrediker liptisch,doûreensljmvliesovertrokken,week,

hetwelk binnen drie weken eene tweede uitgave beleefde. In hetzelfde Jaar kende het
Kisfaloedy-genootschap een prjst0eaan zjn
comisch dichterljk verhaal:1Szuhay Mâtyâs''
en benoemde hem t0t lid, en in 1847 ver-

den bodem der mondholte helpt vormen enin
de opening der onderkaak gelegen is. In een
toestand van rust is haar achterste gedeelte
steeds in aanraking methetzachte gehemelte.

Zj reiktdoorde kéel-engte t0taanhetslokdarmhoofd, t0tdigtboven hetstrotklepjeen
is aan hettongbeen vastgehechtdoordetong-

been-tongspier(musculnshypoglossus),enligt
met het voorste gedeelte tegen de onderste
snjtanden.Aan detongonderycheidtmenden
wortel, de punt,de boven- ofrugvlakte,de
ondervlakte en de randen. De wortel(radix
seu basislinguae) is het breede achterste gedeelte, waaraan de voorste bogen van het
zachte gehemelte zjn vastgehecht,terwjlhj
aan het strotklepje grenst.De punt (apex
linguae) is het vrje,dnnne voorste uiteinde.
De grondlaag der tong w ordt gevormd door
debeidekintongspieren (musculigeneoglossi)y
de tongspier (musculus lingualis), waaraaa

scheen deeersteuitgavevan zjne gedichten.
Na het dempen der revolutie van 1848 gaf
hj in verzen luchtaanzjnetreurigegewaarwordingen, zoodat hj zich deswege in 1852
voorden krjgsraad verantwoorden moest.In
1858 werd hj 1id derAcadémie en in 1868
verwierfhj metzjnegedichten den grooten
Académischen prjs(200ducaten),maaroverleed op den 3osten Junj van datJaar.Hj
onderscheiddezich dooreenerjkeverbeelding
en een diep gevoel; zjne gezamenljke gemen drie verschillende lagen van spiervezelen
dichten zjn in 1870terpersegelegd.
Tom sk , een Russisch gouvernement in kan onderscheiden, en het tongkraakbeen
W est-siberië, tusschen de gouvernementen (cart
ilagolinguae)oftongmiddenschot(septum
Tobolsk en Jenisseïsk,teltop15476 In geogr. linguae),eenetusschen dekintongspieren gemjl slechts 855000 inwoners. In het zuid- plaatste vezelaehtige plaat. De tong is overoosten verrjsterhetAltaï-gebergte metvele trokken met een sljmvliesen staathierdoor
ertsen, - voorts vindt men er uitgebreide in verband metde omliggende deelen.In het
s
teyqen, moerassen en wouden en slechts saidden van den rug dertong vindtsaen eene
welnlg vruchtbaar bouwland. Tomsk is het zwakke overlanysche groeve (raphe), wel
ke
brongebied van de Ob methare talrt
jkezj- naar achteren elndigt in het trechtervormige

rivieren, en in het noordwesteljk gedeelte blinde gat(foramen coecum).De bovenvlakte
vindtmen uitgestrekte zoute meren.Het kli- van hetsljmvliesismeteenemenigte eigea-

maat is er in het zuiden gematigd en in het aardi
geverlengselsvoorzien,tonqtepeltlesgenoorden guur.De voornaamste bron van be- naamd, welke verdeeld worden ln draadvorstaan is er de veeteelt, doch de veestapel mige(papillaefliformes),dieeenewittekleqr

heeft er veelvan ziekten te ljden. Wereld- hebben en voor&laan weerszjden v>n 4:
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midGelljn zjn geplaatBt,- knodsvormige (p.
clavatae B. fungiformes),rood van kleuren
aan de punt der tong digtbtleenstaande,enQmwalde(p.circumvallatae),ophetaehterste
gedeeltedertong in tweerjengeplaatst.Van
deze laatBte t0taanhettongbeen1
'Bhetsljmvlies met groote sljmklieren bezet,die de
vlakte oneâbn maken.Aan de puntder tong
ligt bj de bovenstevlakteeenekleineklier,

een aantaldigtbtJelkaargeleqene eilanden,
onder welke zich Vavaoe bevlndt met ruim
3000 inwoners. Verder weBtwaarts ligt het

vulcanisch eiland Late (Bickerton),waarin
1854 eene hevige uitbarsting plaats had,en
verder noordwaartsFanoealei(Gardiner),sedert de uitbarsting van 1846 een woestrotsgevaarte. Over al die eilanden heerschte te
voren slechts één Koning of How , di
e zj-n

welke zich door 5 openingen aan de beneden- verbljfhield teTongataboe,terwjlzjngezag
vlakte ontlast.De tong Ontvangt hare zenu- beperktwas door datder priesters.Sedertde
wen van den tongtak,van den derdentakvan invoering van het Christendom isdeze voor-

hetvjfde paar (nervqsglnsso-pharyngeus)en maligeStaatvervallenjen erzjntweenieuwe
van deondertongzenuw (nervtlshypoglossus). Staten ontstaan van welke Vavaoe zich over
Van deze bestuurtlaatstgenoemdedebeweging de beide noordeljke groepen uitstrekt en aan
en de beide andere dienen voorhettastgevoel een Koning onderworpen is, die te Vavane

en den smaak.Deslagaderen dertong zjn in zjn verbljfhoudten,evenalshetmeerèndeel

verhouding tot de grootte van deze zeer be- zjneronderdanen,t0tdeProtestantscheKerk

langrjk.Eindeljk kan de tong inallerigtingen bewogen, uitgestoken en verwrongen
worden,zoodatzjnietalleenvoordensmaak,
maaropk bj hetkaauwenen slikken onschat-

behoort,terwjldezuideljkegroep zichnnder
de heerschappj bevindt van onderscheidene
kleine, onafhankeljke Vorsten en het volk
door Fransehe zendelingen voor hetgrootste

gedeelte t0t de R.Katholieke godsdienBt bebaT
reod
ienstenbewjst.
nga- of V mendschaps-eilanden keerd iB.Dehandelop dezengeheelenarchippl

(De), eene eilandengroep der Stille Zeeen iB in handen van het huiB Godelkoy en C'
%e

t0t het zuiden yan Pnlynésië behnorende,lig- te Hamburg.Door hetverdrag van 1 Novemgen op 18- QQO Z.B. ten zuidoosten van de ber 1876 heeft koning Georg van Vavaoe de

Samoa-eilanden.Zj bestaan uit32 grootere
en ongeveer 150 kleinere eilanden met eene
gezamenljke oppervlaktevan19 D geogr.mjl.
De meeste zjn laag,rusten op koraalrotsen
en dragen eene dikke, vruchtbare aardlaag;
Blechts enkele zjn bergachtig en van vulcanischennorsprong.Ringvormigerilenbemoejqljken dentoegangtntdemeestediereilanden,
maar eenige van deze hebben uitmuntende
havens. Het klimaat iser aangenaara en geznnd, doch er hebben dikwjlsaardbevingen

plaats. Het plantenrjk levert er: piBangs,

haven Taoelanga afgestaan aan het Duitsckç
Rjk en zieh onder de beschermheerschappj

van Duitsehland geplaatst.- NadatdeNederlander Abel Tasman in 1643 de zuideljke
groep ontdekt had, kwam en die eilanden
nagenoeg geheel in vergetelheid,totdat Cook

in 1773 en 1771 ze bezoeht en erbj vernieuwing de aandacht op vestigde.Hj gaf
aan dezen archipel den naam van VriendBchaps-eilanden omdathj erOordeinboorlingen op eenehoogstvriendschappeljkewjze
belegend werd.

Tongval: Eene taal, over eene groote
uitgestrektheld gebezigd, iB althans in uitspraak niet overal dezelfde.O0k in 0ns Vaderland onderseheiden zich de plattelandsbewoners der verschillende gewesten door hun
schildpadden enz.H etaantalinw onersbedraagt eigenaardig accent. Aan zulk eene bepaalde
ongeveer Q0000 zielen, en deze behooren tot gesteldheid van de Bpreektaalgeeft men den
den blanksten BKm derMaleyersopdeZuidzee- naam van tongval.W j kennen bjv.denHoleilanden,terwjlzj in vatbaarheid vooront- landschen,Zeeuwschen,Geldersehen en Grow ikkeling de m eeBte bew oners der naburige ningerlandschen tongval,terwjlhetFriesch alB
eilandengroepen overtreFen. Zj leggen zich eene zelfstandige taalmoetw orden beschouwd.
broodvruchten, yam s, kokos- en andere pal-

men, suikerriet, bamboes,katoen,vjgen,
citroenenjmoerbeziën enz.,en hetdierenrjk
wordtverteçenwoordigddoorzwjnen,honden,
rattenj plmmgedierte, papegaajen, reigerB,

metgoedgevolgt0eopdenlandbouw ,zjnuit- In het algemeen ishetnietgemakkeljk,de
stekende zeelieden enbeljzen bjhetbouwen grenstusychen t=len tqngvalaan te wjzen.
Tonkln ofToengklng,hetnoordoostevan booten en huizen,bj de vervaardiging
van huisraad,wayenen en kleedj eeneonge- ltik gedeeltevan Anam in Achter-lndië,aan
meene kl
m stvaardlgheid.Hunne godsdienstlge de Golf van Tonkin,een gedeelte der Zuiddenkbeelden zjn meerendeelsvanafgodischen Chinésche Zee, wordt besproeid door de beaard, doch in denJongsten tjd iseen groot vaarbare Sonka,welke in Jiinnan ontspringt,
gedeelte der inwoners door den invloed van en telt 14 goud-, 7 zilver-, 3 koper-en 17

Enqelsche en Fransehe zendelingen t0t het jzermjnen,benevens 3 zoutgroeven en eene
Chmstendom overgegaan.De geheele arehipel tinmjn.Op den vruchtbaren bodem groejen

isverdeeld in drie groepen.T0tdezuideltk
'e er rjst, suikerriet, katoen, maïs en moergroep behooren de groote eilanden Eoea (Mid- beziënboomen voorde zjdeteelt.Denietzeer
4elburg)enTongataboe(Amsterdam),ditlaatste talrjke bevolking heefteronderdeverdrukmet bgna 9000 inwonerB,- totdemiddenste king van een willekeurig bestuur veel te
Nomoeka (Rotterdam) en Tafoea, met een ljden.Door hethandelsverdrag van 31Augusw erkzamen vulcaan,alsook hetkleinere Kao tus 1874 tussehen Anam en Frankrjk iser
(1öQ4 (Ned.elhoog)en de HabMi-groep,- het vçrkeer voor alle volkeren teqen een
en tot denoordeljke ofHM foeloehao-groep, matig inkomend regtgeopeni,en Halphengj
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de haven derhoofdsta; HanoiofKesloiser
de stapelplaats, terwjl Frankrjk er t
loor
eene klrine bezetting de ordehandhaaft.
Tonlca oftonoaemiddelenzjninhetalge-

blaadles,terrjl de bloemen in pluimen zjn

selsverhoogen.Zj worden vooralaanrewend
bj zwakte,slapheid,verhoogdegevoellqheid,
trage spjsvertering,alsmedebj bloedzlekten
met het karakter van ontbinding, vezelstofvermindering enz.,bjv.bjtypheusekoortsen,

aan weerszjdengevleugeldenmeteenelancetvormigespitsvoorzien.Devinblaadles,doorgaans ten getale van 6,zjn bj afwisseling
geplaatst, kort gesteeld, langwerpig rond.en
gaafrandig.De groote kelkvleugelgzjnr00d-

geplaatst. Dk
pteryœ p#0rJfJ W ., de welriekende tonkaboonenboom ,wordt 20- 25 Ned.

el hoog en de stam erlangteenemiddelljn

meen zoodanige, die de werking ofde.veer- van ééne Ned.e1.Debastisgrjsachtig wit
kracht(tonus)derspieren encontradileweef- en glad en de bladspil 3 Ned.palm langj

scorbut,neiging t0t passieve bloedingen,ver- achtig,de bloemen paarsj de peulen geelstervingen pyaemie.Tegeljkertjdechtermoe- achtig en de zaden roodachtigofdonkerbruin.
tep diaetetiseh-psychische middelen gebezigd Deze laatste,de tonkaboonen,bevatten in de
woiden, zooals krachtig voedsel,doelmatige zaadlobben eene kristalliseerbare,kamferachspieroefening, verzorging der huid, het be- tige olie, de coemarine, eene vette olie en
vorderen van gemoedsrustenz.T0tdetonische zetmeel.Dezeboomen zjn specerjachtig van
middelenbehooren:deeenvoudigebittere(amara geur en hebben een bitteren smaak.Men gepura)jzooals quassia-houten bast,gentiaan- bruikt ze om geur aan de snuif te geven,
wortel,gezegenden distel,duizendguldenkruid alsmedet0teen zweetdrjvendmiddel.Terwjl

enz-, - plantaardige zamentrekkende (ad- laatstgenoemde boomen vooral in Guayana
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stringentiapura)
s:eikenbast,gal-appels, groejen,heeftmeninBraziliëeenedergeljke
. ,zooal
ratanhiawortel,katechoe enz.,- zamentrek- soort, nameljk D.yfdroyld Mart., waarvan
kende bittere (adstringentia amara),zooals de wj een blad en een gedeelte van de bloemm inerale zuren,- en m etaalachtige,hoofd- pluim in nevensgaande iguurhebben voorge-

zakeljk jzermiddelen (martialia).
steT
ld op % dernatuurljkegrootte.
Tonkaboon (De) is eene vrucht van
onnen ofgeetonnen, zie Ton.

e0n boom uit hetgeslacht Dipteryx, t0t de
Tonsuur (De) noemtmen hetkaalBchegroep der Caesalpinieën behoorende.De 3 t0t ren van eene yl
ek op dekruin,een kentee5 kelkbladen zjn t0t eene bolvormige buis ken van den prlester derR.Katholieke Kerk.
Bo
e
t
e
l
i
n
g
e
n
d
e
d
e
n reeds vroeg het geheele
z
amengesroeid;daarvan zjn 1t0t3zeerklein
en de belde bovenste groot en vleugelvormig. hoofd kaalscheren;deze gewoontewerd d00r
De 5 bloembladen vormen eene vlinderbloem , de monniken overgenomen,breidde in de 6de

en de 8 t0t10meeldraden zjn éénbroederig. eeuw zich uitoverallegeesteljkenderChris-

De stamperisregt,depeuleivormiq,dik en
eenigzins zamenyedrukt, tweeklepplg, éénhokkigen éénzadlg.Dezadenzjnlangwerpigj
zamengedrukt hangend en van ki
emwitverstoken de

tenheid en werd in 633 op de vierde synode
te Toledo gebiedend voorgeschreven. Men
onderscheidde echtereen kaalgeschoren vnarh00f4 aIs tonsuur van den apostelPanl%n en
1
kiem ls regt en de zaadlobben eene ronde kaalgeschorene plek op de kruin
**
dik.De weinige soorten van ditgeslacht a1s de tonsuur van den apostelP6*%n. De
ZPn
**
Z:n boomen met evenqjevindejlederR htige eerste wasin gebruik in de Grieksch-Kathn-
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lieke Kerk en ln eenigzinsanderen vorm ,als zich vooral door hetrrtooneelverbond''en de
tonsuurvanJaeobu,bjdeBrittenenIeren,- Ktooneelschool'' in eene opbeuring van het

de laatste bj de priestersen monniken van nationaal tooneelverbljden.Hetheeftintushet vaste land van W est-Europa.W ie pas in

schen in de dagen derFranscheoverheersching

den geestenljken standzjningetreden,dragen een tjd van bloyi gekend, toen mevrouw

de tonsuurter grootte van een kleingeldstuk, W attier en Andr%es Slpek er Behitterden met
de priesters ter grootte van eene hostie,de hunne uitstekende gaven. Zie voorts omtrent

bisschoppen n0g grooter, en bj den Paus
bljft slechts een smallehaarkring boven het
voo
Trhoofjstaan.
ontlne (Eene),alzoogenoemd naarden
ontwerper Tonti,isde naam vaneenkapitaal,
door verschillende personen bjééngebragt,

een
TvroegerenyloeitjdonderCostee(Samuë1).
ooneelkkker (binocle,Jumelles)isde

naam vaneen dubbelenverrekjker,waardoor
men metbeideoogen te geljk kan zien.Men

gebaikt dien vooralin den schouwburg.
Tooneelspel, zie Dl-ama.
waarvan de voordeelen door de langstlevenToonval of cadansnoemtmen in de muden genoten worden.De deelnemersbepalen, ziek,alsmede in den dicht-en prozastjlzoodat het fonds op zekertjdstip,vermeerderd danige opvolging van klanken, welke door
met de oploopende renten, onder de alsdan afwisseling en harmonie aangenaam is v00r
n0g levenden za1 verdeeld worden, ofmen het gehoor.

bezigt de inkomsten als ljfrenten en stelt Toorenenbergen (Albertvan),een vervast, dat de ljfrente van elk, die kom tte diensteljk Nederlandsch godgeleerde,geboren
overljden, wederverdeeld zalworden onder te Utrechtden Q8stenJanuarj 1825,werd in

de overlevenden.De berekeningen,waaropde 1851 predikantte Polsbroek,in 1853 te Hen-

tontine steunttzjn afkomstig van den Na?0- drik Ido Ambacht,in 1856 te Purmerend,en
litaanschen bankier Lorenzo n pfi, die zlch

in het midden der 17de eeuw in Frankrjk
vestigde.Hj zag daarin een uitstekend middel om gelden te verkrjgen ten behûeve der
schatkist.Zjn plan werd doorden cardinaal

in 1860 te Groningen.Van zjnegeschriften
vermelden wj:rFilipsvan Marnix,heervan
St.Aldegonde,DeBjenkorfderH.Roomsche

Kerk enz.(1844-1845, 2 dlnl'',- gKeur

uit de geschiedenis der martelaren van de
M azarin goedgekeurd, en in November 1653 Protestantsche Apoqtolische Katholieke Kerk

verscheen een edict,waarbjeenekoninkljke (1853- 1856,2 dln)'',- ,Demartelaren van
tontine werd ingesteld.Degeldschieterswaren Gorkum enz.(1865)'',en onderscheideneleernaar hunnen ouderdom in 10 klassenverdeeld. redenen en bjdragen in tjdschrif
ten.
Elk van deze z0u in zjne klasse geplaatst Toorts (Verbascum) isdenaam van een
worden voor eene s0m van 300 livres,waar- plantengeslacht uit de familie der toortsach-

v
an de StaatJaarljks50/0rentebetaalde.Het tigen (Verbasceae), welke zich onderscheidt
geheele kapitaal bedroeg 25 millioen livres, door een slobbigen ofs-spletigen kelk,dqor
doch hetParlementweigerde debekrachtiging eenebloemkroonmet4of5meeldradenmetéenvan het edict, hetwelk alzoo nietwerd ten hokkige helmknoppen,en dooreenetweehokuitvoer gelegd.In 1689 evenwelopendeLode- kige, veelzadige doosvrucht. D e soorten van

K# X1V eene tontine in 14 klassen, en
deze eindigde eerstin 1726 methetoverljden
eener 96-Jarige weduwe.O0k latermaakte de
Koning van dit m iddel gebruik om geld te
bekomen, en ztlne opvolgers beproefden derqeljke operatiën.Ook werden erprivateton-

het geslaeht Verbascum ztjn meerendeels rjzige,tweelarige plantenmeteen bloemstengel,
dieweleensQNed.elhoogwordt.Zjbloejen
in Julj en Augustus,en men herkentzeaan
delichtgele w 0l, waarmede stengel,bladeren
en bloemknoppen bedektzjn,aan hare veelal
tlnes ingesteld, zooals:La caisse La Farge, zwavelgele bloem en en zonderling gevormde
La caisse 4es emploïés et artisans en La meeldraden. Zj worden ook we1 nacht- of
Tontine du pacte soclal.In onzen tjd heeft koningskaarsen genoemd en groejen vooral
men iets dergeljks in de overlevingskassen op hooge,onbebouw de gronden,langswegen

deT
rlevensverzekeringsmaatschaypjen.

en bosschen.In 0ns Vaderland heeftmen den

oon (Een) is ln de muzlek een klank klelnblo-kqen fpprf:(V.Schraderi)dengrootvan bepaalde hoogte, alzoo het voortbrengsel bloemigen fporf,
s (V. thapsiforme), den phlovan geljkmatige trillingen van een ligchaam. -idctWfkestoorts(V.Phlomoïdes),denlyanisHj
erlangt echter den bepaalden qraad van JcFzfkes toorts(V.lychnitis),denzwartenfpprf:
hoogte eerst door het stemmen. Zle voorts (V. nigrum) en den motwlrenden foprf:(V.
hierover,alsmede over Toonaard, 7'opl/rlldf, Blattaria),llsmedeeenige variëteiten.
Toonnehaal en Toonstelsel, onder Muziek en
Toovemj of Tooverkunstis de naam van
Noten.
een aloud, n0g nietgeheelverdwenen bjgeTooneel noemt men datgedeelte van den l00f,datermenschen zjn,die dooreen verschouwbwrg (zie aldaar)waardetooneelspelers bond methoogeremagtenin staatzjn gesteld
hunne rollen uitvoeren, - voorts alles wat t0t bovennatuurljke verrigtingen. Zj is op
betrekking heeft op de dramatische kunst het naauwst verbonden met het geloofaan
tzieonderDeamaj.De geschiedenis van het goede en kwade geesten,die invloed kunnen
tooneel neemt in ons Yaderland een aanvang oefonen op 'sm ensehen lot.M en ondersehei4de
met de gspelende rederjkers.''Na deKerk- dan 00k eene witte en eene zwarte tooverhervorming geraakte het door den invloed kunst: de eerste als uitvloeiselvan een vervan kerkeljkedrjversin minachting en ver- bond met goede geesten en alles goeds beval, en eerst in den JongstY tjd mag men vorderend,en detweede nfeigenljketoover-
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k
unstja1s het gevolg van een verbond met
booze geesten, lnzonderheid met den duivel,
e
n velerleiramyen en ellenden veroorzakend.
H0e vastmen ln en n0k na demiddeneeuwen
ao
aû
nfde
to
ejk
rj,
oi
o
l
,ov
bl
ttu
tvedneaars 0n tûoveressen g0maatregelen) die van
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SiFl1c). Men ontdekt in de topaaskristallen

m icroscopische vloeistoFen, zelfs vloeibaar
koolzuur.D00rglans en doorzigtigheid onders
achei
antrdt
eftzin
chSi
dbeeri
eëdele topaas, welken men

(in kristallen van meer
dan 10 Ned.pond),aan den Schneckenstein

regéringswege daartegen werden genomen en i:lSaksen,te Rozna in Moravië,alsmede in
vooral00k uit de heksenprocessen (zie onder Brazilië. Dagrenboven vindtmen topazen in

Heksen).Zelfs in 0ns Vaderland worden er
gevonden,die het kwjnen van kinderen en
van melkkoejen, hagelslag en besmetteljke
ziekten toeschrjven aan de werking van t00venaars, terwjl zj geloovenj datdezezich
onzigtbaar kunnen maken, zich in dieren
veranderen1 de toekomst voorspellen, afgestorvenen doen verrjzenenz.Dikwjlsworden
dan 00k vooral oude vrouwen a1s tooverkol1en beschouwd, en men wendtwe1 eens geweldige middelen aan, om deze t0thet wegnemen der, z0a men meent,door haar veroorzaakte onheilen te dwingen. De toene-

hetErtsgebergte,in Cornwall,opCeylonenz.
Defraajevariëteiten van den topaas,bepaaldeljk derpingosd'agoa (waterdroppelsl'',de
geelroode en de donkergeelbruine behooren
tot de edelgesteenten van den tweeden rang.
M en zegt,daterin Braziliëjaarljkstenbedrage Van 900 Ned.pond worden gevonden.
De geelroode worden voorzigtig gegloeid in
gesloten kroezen en verkrjyen hi
erdooreene
roode kleur en als Brazillaansche robjnen
eene veel hoogere waarde. De lichtblaauwe
en groene verscheidenheden dragen den naasa
van aquamarjn. De oostersche topaas is de
bruinachtig gele korund, en eene gewolkte
verscheidenheid wordt rooktopaas genoem dj

mende verlichtinq maakt echter allengs een
eindeaan dergeljke ongeregtigheden.
Tooverlantaarn (Eene) is een toestel, terwjldezenaam 00k gegevenwordtaaneene
waardoormen op een wit scherm in een don- kwartssoort van hetzelfde uitwendig V00rker vertrek sterkvergrootebeeldenvankleine kom en. Voor '
toverige zjn de namen van
voorwerpenverkrjgt.Dietoestelbestaathoofd- verschillende topazen veelal ontleend aan de

zakeljk uit eene vierkante blikken doos, plaatsen,waarzjgevûndenworden.
Topelius (Zachris),een Zweedsch dichter
Tvaaraan (aan den voorpmand)een ronde koker
bevestigd is. In die doos staat een licht in uit Finlandjen geboren den 14denJanuarj
het brandpunt van een aan den achterwand 1818 op KuddnâsGaard bj Ny Karleby,stuvastgehechten concaven reiector.De hierdoor
teruggeku tste lichtstralen bereiken eene converger
'ende lens aan den ingang van den
koker, die alzoo etn sterk licht werpt op
eene daarvoor gesehovene, met Eguren beschilderde glazen plaat. Die iguren bereiken
daarop eene divergérende lens aan het uiteinde van den koker en worden omgekeerd
zigtbaar op een wit scherm ,hetwelk zich op
eenigen afstand van den toestelbevindt.Om

deerde te Helsingborg, prom oveerde in 1840
en redigeerde van 1842 t0t 1860 de rHel-

regtebeelden teverkrjgen,wordendeglazen
platen omgekeerd voor de lens geschoven.
Het is duideljk,datmen doûrverschuiving
de beelden bewegen kan,en vooralde w erking van twee tooverlantaarns,waarbj men
bjv. iguren in een landschap laat rondwan-

àdrg de meestgevierde dichter van Finland.

singfors Tidningar'', waarin hj zjne eergte
hj lector in de geschiedenisaan hetgymnagedichten en novellen opnam.In 1852 werd

s
ium te Wasa,in 1854 buitenqewoon hoogleeraar in de geschiedenis van Flnland aan de
universiteitteHelsingforsen in 1863qewoon
hoogleeraar in de geschiedenis van Flnland,
Rusland en Noorwegenaldaar.Hj isnaRwneMet grootegemakkeljkheid beweegthj zich
op elk gebied der poëzj,en steeds vindtmen
in zjnevoortbrengseleneenvrjzinnigengeest
en een gekuischten vorm. Vooral behaalde

hj roem door zjne vaderlandverheerljltende

delen, is verrassend. De uitvinder van de lierdichten, qpgenomen in oo pngblommor
tooverlantaarn isdeD uitsche JezuïetKircher, (1845-1854)'
',- psanqer(1861)'',- engNya
die in 1680 te Rom e overleed.
blad (1870)'',en t0t zkne meestbekende draTopaas (De), een mineraaluitde klasse matische stukken behooren: pEfter femtio ar

derwatervrje geolieten,kristalliseertin zui- (1851)''
,- en rRegina afEmmerits (1854)''
.
lenvormige, rhom bische kristallen en w ordt In 1861 verscheen de verzameling van zjne
o0k wel ongekristalliseerd gevonden, of in rDramatiska dikter'', en hj maakte zich instengelige aggregaten, alsmede in losse kris- zonderheidalgemeenbeminddoorzjnenoveltallen in de secundaire vormingen.De topaas len en kinderboeken met romanesketafereelen
is zelden kleurloosen waterhelder,doorgaans uit de geschiedenis van Finland en Zweden.
geelachtig ofgeel,roodachtig of rood,groen- Zjnelatere Sagor'' en sluësning förbarn''

achtig ofgroen,somtjdspaarsblaauw ,door- Tverden door de Jeugd desgeljksmet pngezigtig of zelfs aan de kanten doorschjnend meenen bjval ûntvangen.Zoowel zjne geen glasglanzig. Dit gesteente phosphoriseert dichten als zjne prûzawerken onderscheiden
bj verwarming met een geel-ofblaauwach- zich door de edelste gevoelens, door vadertig schjnsel en bezit merkwaardigethermo- landsliefde en godsdienstzin.
electrischeeigenschappen.Zjne hardheid is8 Topen,in hetSanskrietstnpa,zjn grafen zjn soorteljk gewigt 3,49 t0t3,67.Het monumenten deroude Aziatische volken.Men
bestaat uit eene verbinding van aluminium- vindt Z0 vooral in het zuiden van Aziatisch
silicaatmet een op deryeljke wjze zamen- Rusland, Indië en Afghanistan.Gewoonljk
gesteld kiezeMuoralumimum (5A%SiO,+ A% zjn het steenen gewelven of koepels, met
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reliqqieën van heiligen,met wapens en huis- aantreft.De topographische opmeting van een
raad,Ja,zelfsmetgouden en zilveren voor- land geschiedt in de Staten van 0ns werelddeel door de topographische afdeeling van
N7erpen.
Topete, een SpMnsch admiraal,geboren den generalen staf(hettopographisch bureau)
den 24sten Mei1821teTlacotalpainYucatan, op een maatstaf van 1:20000 t0t 1:25000,

nam in 1835dienstbj de marine,vûerdein terwjl de topographischekaarten gewoonljk
1860 bevelin den norlog tegen Marokko over
de Spaansche vloot, onderscheidde zich in
den oorlog tegen Peru,werd in 1867 schoutbj-nachten kapitein van de haven van Cadix
en nam jverig deelaan de revolutie van1868.

op kleineren maatstafw ordenuitgegeven,zooa1s in DuitBchland op dien van 1:50000 en

en 1:100000:- in Frankrtik op dien van

1:80000,- ln Italië op dien van 1:100000,
-

inOostenrjk-Honqarjeopdienvan1:75000,
in Rusland op dlen van 1:126000,enz.

Op zjn schip rsaragossa''werd heteerstde
vlag van den opstand geheschen.Hj werd

-

in botsing met Prim,na wiensdood hj tt
J
'deljk het voorzitterschap van het Kabinet
aanvaardde. In 1871- 1872 was hj minister
van Koloniën,in Junj 1872 weder eenige
dag6n en van 4 Januarj tot 13 Mei 1874

Aranyds en hare zjrivieren begproeid. Dit

Torda-Aranyos is de naam van een in

nu a1sminister van Marine lid van hetV00r- 1876 gevormd cûmitaatin Siebenbiirgen.Het
loopig Bewind Van 8 Odober 1868! doch wordt om sloten door de comitaten Klausenkwam a1s jveraar voor detrooncandldatuur burg, Maros-Torda,Klein-Kokel,Unterweisvan den hertog rx M ontpenséerbtjherhaling zenburg,Hunyad,Arad en Bihar en doorde

npgmaals minister van Marine.

Töpfer (Karl),eenbljspeldichter,geboren

den QGsten December1792 teBerljn,trada1s
tooneelspeler op te Strelitz,begafzich naar
Breylau en naar'Brunn, en verbond zich in
1815 aan den Hofschouwburg te sveenen.
Voortsschreefhjbljspelen.van welke pDer
beste T0n''en pFreien nach Vorschrift''veel

comitaat is inzonderheid in het westen zeer
bergachtig en teltop 61,2 1 geogr.mj1ruim
140000 inw oners. De Hongaarsche Ooster-

spoorwesdoorsnjdtzjn grondgebied,en zjn

bestuur ls te Thorenburg (T0rda)gevegtigd.
Torélli(Aehille)jeen Italiaansch bljspeldichter,geboren te Napelsin 1844,nam reeds
in zjne Jeugd deel aan deItaliaanschevrjheidsoorlogen van 1860 en 1866 en schreef
op l6-jarigen leeftjddecomedie:rchimuore,
restaj e chi resta, si da pace'' die hem te
Turjn een door den Staatuitgeloofdenprjs
bezorgde.Minderbjvalvonden zjnevolgende

bjval vonden.In 1820 vestigde hj zich als
tukken:rIl buon vecchio tempo'',- pcuore
sehrjver te Hamburg,waar hj den 22sten s
Augustu:1871 overleed.Van ztjne laterestuk- e corona'' - en pprima dinascere''.Na de
ken werd vooral pRosenmiiller und Finke'' opvoering van zjn bljspel: runa cortenel
toegeluicht.Van zjne pluustBpiele''verscheen Becolo XVII'' bjgewoûnd door Dwmas de
in 1874 eene nieuwe uitgave in 4 deelen. oudere,voorspeldedezedenJeugdigen dichter
0ok leverde hj:pErzëhlungen und Novellen eene schitterendeloopbaan.W ederom verwierf
(1842- 1844,Q;1n)''.
Torelll een doorden Staatuitgeloofden prt
js
TbpFer (Rud01f), een schilder en novel- met rLa missione dqlla donny'',- alsmede
list,geboren te Genève den 17denFebruarj eene met pLa Verita
' (1875)M#terwjlO0k
1799,wjdde zich aanvankeljk aandekunst, rGli onesti''sterk werden toegeluicht.Daarop
maar werd vervolgeng leeraar en zag zich t0t volgde zjn beroemd stuk:pI mariti(1876)'',
professor in de aesthetiek benoemd aan de en schoon de verwachtingen,hierdoor opgeacadémiein zjnegeboorteplaats.Laterstichtte wekt,nietbevredigdwerdendoorzjnelatere
hj een pensionaat,hetwelk hj totaan zjn voortbrengselen,verwierfhj gedurig nieuwe
dood, den 18den Junj 1846,be8tuurde.Van lauweren, inzonderheid m et rLa triste rezjne yeschriften yermelden wj:rNouvelles altà''?zzalsmede m et pLa fragili,t,à''/ - rLa
oglle ,- rIlcolore deltem po ,- en rLa
genévoqseB (1845)'',- pvoyages en zigzag m
(1844)'', - pNouvelles voyages en zigzag nonna''. Hj heeftongeveer30bljspelen gele(1844)'' - !Npuvelles et mélanges(1840),'
'
, verd,benevens een bundellierdichten.
bllothéque de mûn onele (1843),, Toreno (D0nJosôMariaQneypodeLlana
pLa bi
en pR0Be et Gertrude(1845)''.Deschet- Ruiz de Saravia, graafvan), een Spaansch
sen en caricaturen,welke hj toevnegdeaan staatsman en geschiedschrjver,geboren in
zjne humoristisehereisbeschrjvingen,onder- 1786 te Oviédo,nam deelaan het verzetder
scheiden zich dpor bevalligheid en waarheid, Spanjaarden tegen de Franschen in 1808 en
vooral 00k die,welke men vindt in de onderscheidde zich toen reeds als onderhanzes kleineromans,uitgegeven onderdentitel: delaarbjhetsluitenvaneenverbondtllsschen
n Engeland,voortsalsafgevaardigde
18
Co
47
ll,edi
nn)YB
stoiresenestampes(1840- SnapaarnjdeeeCo
rtesin 1810en 1812,alseenschran6o
d1
. hi
der diplomM t. Na den terugkeer van I'
erdLTopinam boyr,zieAardpeer.
Topische m lddelen zjnzoodanige,die nand FfJ in 1814 vlugtte hj naarFrankrjk
op 4e ljdende plek (mnxoqj worden aange- en keerde eerst in 1820 naar zjn vaderland
wend, zooals pappen,compressen,ipwrjvin- terug.Na de monarchale restauratievan 1823
gen,blaartrekkepdemiddelen,bloedzulgersenz. werd hj wederom verbannen,vestigde zich
Topographle (De) ofplaatsbesnhmjivin.
q te Parjs, begaf zich in 1832 nogmaals naar
geefteene naauwkeurige voorstelling van een Spanje,verwierfereerlangeengrootenstaatland,metvermelding van allenatuurljkeen kundigeninvloed en zaq zichin1834benoemd
kunstmatige bjzonderheden, welke men er t0tministervan Finanmën.Zjnemutregelen
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Torenvalk ,zie onder Valk.

een langdurigen strjd tegen hetParlement TorenzF aluw ,zieonderZmal%w.
en bragten hem aan dezjdederProgressis- Toreutlek , in het Latjn baelat%ra,is
ten.In April 1835 belastte hj zich metde de naam van de geheele beeldhouwkunst,
portefeuille van Buitenlandsche Zaken en met welke 00k hare grondstoFen en hulpmiddelen
hetvoorzitterschap in hetKabinet.Oproerige zjn.Latergat'mendien aan devervaardiging
bewegingen,welkeaan zjnezjdereactionaire van geheel of half verheven w erk,hetwelk
maatregelen uitlokten, veroorzaakten reeds door vormen of gieten,niet door beitel of
in September van datJaar ztjn val.In de etsnaald, werd voortgebragt. Pliniu jeeft
Cortes van 1840 behoorde hj weder t0tde hem in het algemeen aan de vervaardlging
partj derAfoderado's,entoendezebezNveek, van bronzen beeldwerk, en de kunstenaars,
vertrok hj weder naarParjs,waarhj den die zich daarmede bezig hielden,noemdemen
16den September 1843 overleed.A1sschrjver toreuten.
verwierf hj vooralgrooten roem door zjne
Torfs (KarelLodewjk),een Belgisch gechiedkundige, geboren te Antwerpen den
lHistoria de1levantamientojguerra (revo- s7d
en April1808 en aldaar overleden den24sten
ucion de Espana (1835- 1837,5 dln)'
.
Torens zjn regelmatigegebouwen,veelal September 1868,verloorreedsvroegdooreene
met een vierkanten,maar o0k welmetjen zware ziekte het gehoor en de syraak en
ronden of veelhoekigen grondslag,die zlch werd gedurende zjne laatstelevenslaren nadooreene aanmerkeljke hoogteonderscheiden. genoeg geheel en al blind. Niettem in legde
Doorgaanszjn zj metkerken,doeho0k we1 hj zich met grooten jver t0e op de lettermet stadhuizen,poorten,kasteelen,vestingen
enz.verbonden, en slechts zelden vindtm en
alleenstaande torens. De Egyptische pylonen

kunde en de geschiedenis,leverde artikels in
het pAntwerpsoh Nieuwsblad'' latervervangen door pDe Schelde'' en in onderscheidene

en pyramiden zjn de voorloopersdertorens. tjdschriften,en schreefvoortsonderverschilVan de Grieken is slechts een aehtkante toren meteen l= g tentdak bewaard gebleven,
en de Romeinen bouwden enkelvan tinnen
voorziene torens ter verdediging. O0k in de
middeneeuwen had men vele ronde of vier-

lende namen: rDe strenge winters in de Ne-

derlanden (1861)'',- plletKnechtjenshuiste
Antweryen (1841)'',- pletsoverde straatverlichtlngen hier te lande (1841)'',- pHistorisch berichtwegenseenige reuzen,z00hier

kante slottorens.Eerst in den Christeljken te lande als elders (1841)/',- rlets over de
tjd begon de torenbouw te bloejen, daar familienamen (1842)''j - pBehoedmiddelen
men sedertden tjd van Constantl
jndeGroote tegen de insecten,die de boeken doorknagen
de kei'ken van klokken voorzag.Aanvanke- (1842)7
'!- rovel
.deanagrammen (1842)
''yz'

1jk waren toen de torens rond en meteen
laag dak gekroond, later werden zj vierkant
en dikwjlsvan omgangen voorzien.Aanvankeljk verhieven zich de torensafzonderljk
naast de kerken, doch later werden zj met
deze verbonden. De fraaiste torens werden
vervolgens gebouwd in spitsboogstjl,en in
hunne ranke vormen waren zj eenevingerwjzing naar boven.Gewoonljk iseen toren
op zjn top vaneenhaan a1swindwjzervoorzien.In onsYaderland behooren deD om toren
te Utrecht,de W estertoren te Amsterdam en

de Martini-toren te Groningen tot dehooqe

torens. Veel hoogere evenwel heef'
t men ln

het buitenland;wj zullen er eenige van 0p-

DSt.Mlchielsabtdj te Antwerpen (1842),-

Over de lombaerden en bergen van bann-

hartigheidin België(1842)''
,- rGeschiedeni:
der stad Antwerpen (1845- 1853,met F.S.

*6rf:s#)'',- rHongersnooden in de Nederlanden (1847)'*, - pllistorisch bericht over

de aardbevingen, in de Nederlanden waar-

enomen (1849)'' - slfroniek van de Soda-

llteit der Getrouwden te Antwerpen,1585-

1773(1862,metTW.vanZerï.#)'',- sNieuwe

gesehiedenisvan Antwerpen enz.(1862- 1866,
2 dln)'', - rRoovers en sectarissen,15631564(1863)'',- rcampagnesdeCharlesQuint
et de Philippe 11 (1868)''
, - soevres Posthumes(1870)'/enz.
Torgau ,eenearrondissementshoofdstaden

noem en en de hoogte in Ned. el er achter
plaatsen, te weten: de dom toren te Keulen vesting in het Pruissische districtMerseburgj
(156),- deNicolaïtorenteHamburg (147,4), aan de Elbe, waarover eene gew one brug
de koepel van de Pieterskerk te Rom e en eene spoorw egbrug gelegd is, en aan
(
1
4
3
,
5), drmunsterteStraatsburg(142,1), den spoorw eg van Halle naar Guben,is om de pyramlde van Cheops (137),- deSt. gdven door 8 bastions?3 wallen,4 lunetten,
Stephanustoren te W eenen (136,7), - de het bruggenhoofd,hetfortZinnaenhetNieuwe

Petritoren te Hamburg (134,5), - de Martinitoren te Landshut (132,5)y- deMichaëlistoren te Hamburg (130,45),- de domtoren
te Freiburg in Breisgau (125), - de toren
van dehoofdkerk teAntwerpen (123),- de
domtoren te Florence (119), - en de toren
van de St.Paulskerk teLonden (111,3).

W erk,terwjlhetslotHartenfels,aandeElbe

op eene rotsgelegen,thanstotkazerne dient.
Men heeft ertwee Protestantsche kerken en
in ééne van deze een schilderstuk van Hlran
rpzl Cranaelt en het praalgrafvan Catlbar*a
T0% Warl,- voortseene R.Kathol
iekekerk,
een gymnasium , eene hoogere burgerschool

In den vestingbouw heeft men reeds vroeg voor meisjes,een armen-en ziekenhuis,een
van torensgebruik gemaakt,en in denJong- militair lazareth, een ouderwetsch raadhuis,
sten tjd heeft men gepantserde, draaibare eene verzameling van Saksische oudheden,

geschuttorens gebouwd voor d! kustverdedi- een tuighuisjeene waterleiding en omstreeks
11000 zielen. Niet ver vandaar bevindtzich
ging (zieo0k onderPantnersa%p).
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de Konlnkljke stoeterj Graditz.Te Torgau bibliothecaeLundensis(1850)'',- psymbolae

werd in Myart 1526 het Torgauer Verbond ad rem numariam Muhammedanorum (1846tusschen Saksen en Hessen gesloten,enLwther 1856,3 d1n)'',- en sNumicufci(1848)''.
Tornea, eene kleine stad in hetnoorden
ontwierp er in 1530 met zjne vrienden de
rTorgauerartikelen'',den grondslag derAugs- van Finland en in het lën Uleaborg,ligtaan
burgsche geloofsbeljdenis.Nabj Torgau (bj de rivier van dien naam en aan de Botnische

Siiptitz) werden den 3den November1760 de
Oostenrjkers onder Dawn door Frederik de
Grpofe ovèrwonnen. In 1813 werd deze vesting door Tauentgienbelegerd,zoodatzjzich
den lodenJanuarj 1814moestovergeven.
Torkrqid,zie Oenanth'
e.

Golf en telt n0g geen duizend inwoners.Zj

t0t dien van een groot-handelaar van den
eersten rang, w erd door den Paus t0tduea
i Braceiano benoemd en overleed te Rome
den 25sten Februarj 1829.Van zjnezonen
vermeldenwj duca M arino,geboren teRome
den 6dën September 1796 en aldaaroverleden
den 3osten 8eptember1865,- en Alessandro,
een voorstander van kunst en wetenschap en

westen aan dezerivier,in hetnoorden aan de
Maros,in hetzuiden aan de Donau en in het
oosten aan het comitaatTemesjtelt op 172,6

land is over het geheelvlak en vruchtbaar,

bevorderaar yan vele nuttige ondernemingen.

Toronto,de hoofdstad der Britsch-Amerikaansche provincie Ontario,ligtin het weste-

Torlonla is de naam van een bankiershuis te Rome,gesticht door œ ovanné Torlosïg, geboren te Siéna in 1754.Deze verhief
zich uit den stand van een geringen koopman

Torm entllla L.isde naam van eenplantengeslacht uit de familie der Rosaceën.Het
onderscheidt zich van hetgeslacht Potentilla
alleen door het viervoud derbloemdeelen van
bloemkroon en kelk en omvatkleine,over-

is in 1621 door de Zweedsche regéring gesticht en in 1809 met Finland aan Rusland

afgestaan.Alshandelsplaatsiszj vanweinig
belang, doch men noemt haar merkwaardig
wegensden nabjgelegen bergAwasaksa,van
wiens t0p de z0n van 16- 30 Junj aanhoudend zigtbaarbljft.
Torontal, een Hongaarsch comitaat aan
de overzjde der Theiszen grenzendein het
geogr.mjl omstreeks 415000 inwoners.Het

doch men heeft er in de nabjheid van de
rivieren velemoerassen.Behalve delandbouw ,
bloejenierhandelen scheepvaart.
ljk gedeelte der noordkust van het meer
Ontario aan eene uitmuntende,door een fort
verdedïgde haven. Zj verrees in 1784onder
den naam van New York, maar ontving in

bljvende kruiden in Midden-Europa metge- 1834harenhedendaagsrhenIndiaanschennaam,
vinde bladeren en alleenstaande bloemen.Men welkesvergaderplaats''beteekent.Zj istbans
vindt ze in vochtige weilanden en bosschen, eene der fraaiste steden van Noord-Amerika,
en de w ortels behooren t0tdezamentrekkende met eene universiteit, waaraan eene sterregeneesmiddelen.
wacht en een muséum werden verbonden,

Torna of Tornau, een Hongaarsch comi- eene kweekschoolvoor onderwjzersj3 c0lKat aan deze zjde van de Theisz .
en door lèges en eene technologische school. Voorts
de comitaten Abafllvâr,Gömör en Borsod zjn er onderscheidene kerken, en t0t de
omgeven,teltop11,22 D geogr.mj1omstreeks overige merkwaardige gebouwen behooren:
24000 inw oners. De bodem is erm eerendeels
bergachtig,en de hoofdplaats,hetvlek Torna,
bevat 1500 ingezetenen.Men heeftin dit c0miTor
taatnado,
Zeer m erkwaardige holen en grotten.
zie onder F%l#.
Tornberg (Kar1 Johan),een verdiensteljk beoefenaar der Oostersche letteren ill
Zweden en geboren den 23sten October 1807

hethooggerechtshofvan Canada,hetstadhuis,
de beurs, de groote m arkthal,een kristallen

paleis voor landbouwtentoonstellingen, een

ziekenhuisen een krankzinnigengestlcht.Deze
stad heeft vele fabrieken, w egens hare gunstige ligging een uitgebreiden handelen om stxeeks 60000 inwoners.
Torpedo is de naam van een meteene
te Linköpins in Oostgothland,studeerde te ontploFende zelfstandigheid gevuld ligchaam ,
Upsala, vestlgde er zich a1s privaatdocent in bestemd om onder water vjandeljke schepcn
het Arabisch,zette in 1836- 1838 zjnestu- in de luchtte doen vliegen.De torpedo werd
diën voortteParjsonderdeleidingvank
%acx, het eerst in 1805 gebezigd door Fnlton en

Jxàerfen Q'
aatremèreen werdin 1844bul- door dezen met dien naam, het Latjnsche
tengewoon en in 1850 gew oon hoogleeraar woord voor Sidderrog (RaJa torpedo),bestemin de Oostersche talen aan de universiteit te peld.In depractjk bezigde mendetorpedo'
s
Lund. Van zjne geschriften noemen wj: volgens de construdie van Jaeobipas in 1855
Ibn el Flrdi': rMargarita mirabilium (met t0t versperrirg derhaven van Kroonstad.Zj
eeneLatjnschevertaling,1835-1845,2dln)''
, bestonden uiteene voorankergelegdejzeren
-

mprimordia

dominationis Murabitorum

kist, gevuld met buskruid en voorzien van

(1839)'/
, - Ibn C1JJ#lpi'# rNarratio de ex- eene buis met zw avelzuur en chloorzuur
peditionibus Francorum in terras Islamism? kalium .W erd deze buis dooreen schip,dat
sublectas (1840)''
)- Ibn JliZera'srAnnales er mede in aanrakinq kwam,gebroken,dan

regum Mauritaniae (meteeneLatjnschever- ontbrandde de buskruldlading.In den Am eritaling,1843- 1846,Q dln)'',- Ibn alH/Aig'.
s kaanschen oorlog van 1861- 1865 gebruikte
groot rchronicon quod perfectissimum dicitur men meestal voor anker drjvende vaten met
(d1 1 en dl 7- 12,Leiden 1851- 1867)'',- buskruid, voorzien van een percussietoestel,
De linguae Arameae dialectis (1862)''
, - of houten kisten met een uurwerk,hetwelk
rCodiees Adbici,persieietturcicibibliothecae op een bepaalden tjd deuitbarsting veroorUm aliensis (1849)''
, - scodicis orientales zaakte(helschemachines).W egenshetgevaar
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van ontploëng bjhetplaatsen der torpedo's Engeland berooven z0u vanzjneheersehappj
kwam men op hetdenkbeeld die ontploëng ter zee.omstreeksdien tjdgafdeuitvinder
te bewerken door middel:an eene eledrische aan zjn werktuig den naam van torpedo,en
vonk langs metalen draden,die de torpedo's nadat hj in 1806 naar Amerika wasterugmetden wa1verbûnden.De vastliggende tor- gekeerd,bragthjin zjnboek:,rorpedo-war
pédo's dienen enkel t0t verdediging, doeh or submarine explosions (1807)U nog ondervoor den aanval heeft men splertorpedo's en scheidene ontwerpen aan het licht, welke
vooral.ridcAforzeda'd.Deze laatsten zjn met later werden ten uitvoer gelegd,zooalsmjschietkatoen gevuld en bewegen zich door nen,die bj aanraking ontploften,gesehikt
middel van zaâmgeperste lucht.Voorts heeft t0t verdediging van havens en riviermonden,
me
n sleeptorpedo'
njan Harlt
ey,welkeonder harpoentorpedo's, die als projedielen dienst
een hoek van 45 achter de boot of het deden, spiertorpedo's, torpedobooten enz.
vaartuig bljven,dat ze voortsleept, zoodat Vooralevenwelhad hj testrjden tegen het
men ze bj devjandeljkeschepen kan bren- gevoelen,datdetorpedoeenverraderljkwapen
genzonderdigtt0tdezetenaderen.DeDuitsche
marine heeftten behoeve derkustverdediging

was.Na hem beluoeide zich dekolonelSamuël
& !J,de uitvinder der revolvers,metde ver-

torpedo'sk)o.Hertz,0okwelzeemi
jnengenoemd; vaardiginy van nieuwesoorten van torpedo's.
deze ontploFen door middelvan electriciteit, Hj deed ln 1842en43onderscheideneschepen
welke in den tûrpedo zelven ontstaat,zoodat
men de geleiding naar den wa1kan misBen.
Ileeds veelVroegeris intusschen het denkbeeld gekoesterd om zulke vernielende werktuigen te vervaardigen. David .P'M.<A/eIJ,geboren in 1742 in Connedieuten overleden in
1826 in Georgia) hield zie,
h in 1771- 1775
bezig met de vervaardiging van eene ondel'zeesche bûot, welke in 1776 vûltooid w erd
en eene t0t den dag van heden nOg niet verbeterde geschiktheid bezat,om onder water
te w orden bestuurd. In die boot werd een
vat met buskruid geplaatst, hetwelk door
eene m et een uurwerk verbondene lont Op

in de luchtvliegen.Voortswerdenin 1848door
Himl
y en Mmenstorpedo'sgelegd,om dehaven
van Kieltegen de Deensche vloot te beveiligen.Zj bestnnden uitwaterdigte met20centenaars buskruid gevulde vaten en twee metalen draden tussöhen wier uiteinden zich

schietkatoen bevond,hetwelk bj het overspringen derelectrischevonk ontbrandde.Zj
werden gelegd op eene diepte van 6 Ned.e1y
en aan hetstrand warenopelkentorpedotwee

vizieren gerigt,om metJuistheid denadering
van een vjandeljk schip t0tzûodanigvernielingswerktuig te bepalen.O0k gedurendeden

Krim-oorlog werden torpedo'sgelegd bj Kaap
een voorafgesteld tjdstip moest ontplolen. Paul,Jenikalé,Kertsjel1Kroonstad.Hoewel
Dezcdrjvende torpedo'svoldedeneehterniet ergeen enkelschipdoorvernieldwerd,Joegen
in het gebruik, dol!h het denkbeeld van zj den vjand schrik aan! vooral toen de
nil'
eqy''er
Bwsknell werd 20 jaar later wederopgevat Engelsehe schepen rMerlinz' en l,ll
door Robert zklfpl.Deze bouwde desgeljks erg door besclladigd werden.De overste der
eene Onderzeesche boot en wendde zic,
h met genie,baron Ebener,bozorgde voûrtsaan die
zjne uitviading t0t de Fransche regéring, werktuigen eene grogtere volkomenheid.om
maar zondergew enschtgevolg.Laterevenw el ze op het meestgeschikte oogenblik te doen
benoemde Napoleon eene commissie, om de ontploûbn, bezigde hj eene camera obscura,
plannen van Fulton te onderzoeken.Er wer- welke een beeld van de haven op eene matden proeven geuomen in de haven van Brest, glazen plaat vertoonde.De ligging der onderen bj ééne van deze bleefhj metzjne boot zeesche mjnen was er door stippen op aanvier uren onder water.In w eerwilvan deze geduid,en hetjuistetjdstipwasgekomen,zoogoede uitkomst en van de vernietiging van dra een vjandeljk schip e'én dier stippen be-

nnderscheidene schepen vond hj geen gehoor dekte.Vooralwerdendetorpedo'sqebruiktin
voor zjne eischen, zoodat hj zich in 1804 den Amerikaansehen burgeroorlog;ln October
bj de Engelsche regéring vervoegde en bj 1862organiseerdendeZuideljkeneerstonderde
den ministerPitteenekrachtigeondersteuning
vond. De Engelschen ondernamen eene expeditie naar Boulogne, Om de aldaar gestationeerde en t0t eene landing in Engeland bestemde vloot dnor middel der onderzeesche

leiding van Maury,daarna onderdievangene-

raalRainsheteerstetorpedokgrps.Aldekrjgs-

lieden van ditkorgsverbondenzieh t0teene

stipte geheimhoudlng van alle dienstzaken.
Toen w erden de paal. en de raamtorpedo's
mjnen van Fwlton,pcatamarans''geheeten te uitgevonden ter beveiliging van den tnegang
vernietigen. De catamarans, met 40 vaten tothavens,- voortsde drî
jf-nfnattorpedo's
buBkruid gevqld, zouden, door den stroom m et een c'ûntadtoestel en ook we1m etuur-

naar de vjandeljke schepen voortgestuwd, werk,doorballast onder de Qppervlakte drjdoor m iddelvan een uurwerk op den geschik- vend en voortgestuwd naar de blokkadescheten tt
jd ontploFen,maar beantwoordden niet pen.Men heeftdaarbj verschillendetoestellen
aan de verwachting. Door eene volkomene aangebragt,om op den meestgeschikten tjd
vernieling aan de Engelsche brik lrDorothea'' de ontploëng teveroorzaken.Intusschen kunop den 15den October 1805 door een torpedo nen ztj na de kentering van het tj - en
m et 55 Ned. pond kruid had I'ulton welis alzoo door eene tegenovergestelde rigtingvan

waar de eer zjner uitvinding gehandhaafd,
maarookeenepartjvantegenstandersopyeroepen,die hetden ministerPitteuvelduldden,
dathk eene uitvinding ondersteunde,welke
XIII.

den stroom gevaarljk worden voordeafzenders. T0t beveiliging van havens en riviel-monden gebruiktmen veelaldrjvende torpedo's,aldaar vooranktàr gelegd en volgens de
O
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constrqdie van Mn-qeevervaardigd.Zjontplof- onmogeljk iB.Gewoonljk heeftmen ten befenzoodrazjdooreennaderendschipeenschok hoeve van elken electrischen torpedoaan wa1

ontvangen.Vreeseljke vernielingswerlttuigen tweeobservatieplaatsen,van kjkersvoorzien
zjn de unrwerktorpedo'
s of l
telselte vccMpe:, en door een telegraafdraad met elkander in
gewonekisten,metbuskruid gevuld,datdoor
middelvan eene lont,met een uurwerk verbonden, t0t ontploëng wordt gebragt.Zulk
een werktuig werd in 1864 te City Pointdoor
een werkman op een kruidschip geplaatst,
waarna een uitbarsting volgde,waardoor 0nderscheidene personen werden gedood. De

gemeenschay;zoodra nu een vjandeljk schip
met d'
-e belde plaatsen denzelfden driehoek

vormt als de mjn,is hettjdstipaangebroken,waarop deze moet ontploFen.lntusschen

is,geljk wj boven reeds mededeelden, de

kolonel von Ebener er op bedachtgeweest,
de voordeelen van beide soorten van torpedo's

kolentorpedo's zjn vaten van gegoten jzer, te vereenigen,nameljk door hetontwerpen
die men in steenkolengruis hult,zoodatzj van zoodanigentoestel,waarbj deeledrische

in de oorlogsstoombooten onderde steenkolen stroom de uitbarsting doet ontstaan zoodra
gemengd en op het vuur geworpen worden, een schip met den torpedo in aanraltingkomt.
waar hunne ontploëng het Bchip terstond Hierbj echter veroorzaakt het alte kt
lnBtdoetzinken.Daardoorzjnwelligtonderschei- matig zamenstel groote ongelegenheid. Veel

deneBchepen derNoordeljkeStaten vernield,
daar zj plotseling verdwenen zonder eenig
spoor achter te laten.Voorts gebruikte men
electrische mjnen met 20 t0t 30 centenaars
buskruid, waarin m en door middel van den
eledxischen Btroom een dunnen platinadraad

beterisdedesgeljksreedsgenoemdeinrigting
der torpedo's van Hertz, doch toen in den

00r10g van 1870 en 1871 bj het leggen en

w egnem en der torpedo's veel m enschen 0mkwamen, besloot de Duitsche admiraliteit,

alleen zoodanigetorpedo'sbjkustverdediging
aan het gloejen bragt.Door het gebruiken te bezigen,welke dooreen aan walstaanden
diertorpedo's klom deonderlingeverbittering, electrischen toestel werden ontstoken. De
zoodat men zich daarvan 0ok bj den aanval torpedo's van Hertz echterkunnen zonderge-

begon tebedienen.Hiertoebouwdemenkleine
stoombarkassen envooralsigaarvormigestoombooten, die men met den naam van davids
bestempelde. Luitenant C'
ashinpq, in 1874 in
hetkrankzinnigengestichtteW ashingtonoverleden, stevende den 27sten October 1864 in
eene opene barkas naar het gepantserde ramtorenschip pAlbermarle''en deed het,inweerwilvan geweer en geschutvuur,in de diepte

vaar gelejd en weggenomen worden,maar

hunneinrlgting is,althanswat de bjzonderheden betreft, een geheim .Men legt voorts

de zeemjnen gbwoonljk illtweerjen achter
elkander,zoodateenschip,hetteverdediren
vaarwater passérend, noodzakeljk met eén

der torpedo's in aanraking moet komen.T0t
de oFensieve torpedo's behoort inzonderheid
de reeds beschreven sleeptorpedo. Men werpt

verdwjnen.Maar00k zjnvaartuigwerddoor dezen uit aan eene lange 1jn,viert deze en
de geweldige waterbew eging aan het zinken manoevreert zöö, dat het vjandeljk schip
gebragt,en hetgrootste gedeeltezjnerman- zich boven deze ljn bevindt, welke men
sehappen verdronk, terwjlhj zelf den dood daarop m et snelheid aanhaalt, zoodat de
ontzwom.Ook het ontwerp van onderzeesche toryedodoor den kracht
igen schok tegen dat
booten van Bnsltnell w erd weder verwezen- schlp ontploft.
Hetdenkbeeld,m et kanonnen onder w ater
ljkt;den 17den Februarj 1864 werd in de
haven van Charleston de ollausatonic''daar- te schieten om in vjandeljke schepen onder
door verw oest,maaro0k deverwoesterskwa- de waterltjn een lek te doen ontstaan, is
men daarbj om hetleven.In hetgeheelzjn niet nieuw .Fnlton heeftreeds in 1814 poginin dien oorlog ongeveer 38 schepen, onder gen aangewendom hetteverwezenlgken,maar
welke zich 13 monitors en groote gepanserde noch hj noch iemand zjner navolgersheeft
t0t nu t0e het gewenschte doel bereikt.De
weerstand van het water is zôô groot,dat

schepen bevonden, door torpedo's vernield.
Zeven monitors en elt'houten schepen zonken
terstond na de ontploëng.Datbaarde opzien,
en in verschillende Staten van Europawerden
nu proeven genom en m et torpedo's.M en verdeelde deze in verdedigende en aanvallende
en gaf aan eerBtgemelden den naam van zee-

mindert. Men begreepj dat men dan alleen

-'
#xel en aan laatstgenoemden dien van toryedo':De drjvendetorpedo's werden wegens
het gevaar,waaraan zj de afzenders bloot
stelden, algemeen afgekeurd.De zeemjnen

in 1730 vaartuigen onder waterheeftvernield
dnor m iddel van raketten.In 1862 nam ma-

de snelheid van hetprojectielzeersnelverwelligt zjn doel zou bereiken!wanneerde

aangewende krachtnietslechtséenmaalwerkt,

zooals bj het geschut, maar eenigen tjd
bljftaanhouden.Men zegt,datDesawgltliers
JoorHkntproeven metraketten,maarkwam

w erden voor anker gelegd, onder water ge- er bj gm hetleven, en i1
4 1874 deed de inhouden en van een contacttoestelofvan eene genieur W eiv'te New York onderwater proeelectrische geleiding voorzien.Eerstgenoemden ven met een raket ter lengte van 2,31 Ned.
zjn verreweg het eenvoudigst,maarbj het el en terzwaarte van 111 Ned.pondmeteene

leggen en wegnemen nietzonder gevaar.Btj springlading van 35 Ned.pond.Zj bezateene
de torpedo's met electrischen geleider heeft snelheid van 4,5 Ned. e1, maar had,dewjl
men daarentegen hetbezwaar,datmen veelal zj ligter werd door het verbranden van de
moejeljk het meestgeschikteoogenblik der sas, een onregelmatigen loop. Erienson verontploëng metJuistheid kan bepalen,terwjl vaardigde een torpedom eteeneschroef,welke
àt
' bf'nachten mistig wederten eene'
male in beweging werd gebragt door zaâmgeperste
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lucht,doch zjne uitvinding vond geenbjval. fensieve torpedo'shetbestbeveiligen dooreen
In 1872 bedacht Lay een torpedo in den
vorm eener sigaar,een vischtorpedoterlengte
van ;,6 Ned.elmet eene middelljn van 0,9
Ned.elen 2000 Ned.pond zwaar;hj wordt
voortgestuwd door de verdamping van vloei-

baarkoolzuurenbljftdoorhetafrolleneener
kabelinverbandmetdekust.Hjwordtvoorts
dooreen electrischen stroom bestuurd,maaris
zeerzamengesteld en kostbaar.Detorpedovan

Bmétln geljktop den voorgaanden en wordt

door de drukking van vloeibaren ammoniak
in bew eging gebragt. - D e merkwaardigste
van allen echter is de vischtorpedo van den
Oostenrjkschen kapitein L'
upis en van den
ingenieur W ltitehead te Fiume.Hjisonge-

veer4,5 Ned.ellangenheefteenemiddelljn

vlotvôör dat schip te plaatsen en des nachts
electriszh lichtte Ontsteken.In den RussischTurkschen Oorlûg van 1877 heeft men Ook
ruimschoots gebruik gemaakt van torpedo's
zonder echter aanleiding te geven tot nieuwe
ontdekkingen op datgebied.
Torquatus,zie onder Manlius.
Torquem ada,zie Ingltésitie.
Torre de1 Greco ,eene stad in de Italiaansche provincie Napels, aan de Golf van
Napels en aan den spoûrweg van Napels naar

Salerno,heeft een aantalfraajevilla's,0nderscheidene fabrieken van voorwerpen van

koraal, wjngaarden, visscherj en handelsverkeer, en telt omstreeks 25000 inwoners.
Zj werd dool
'keizerI'
rederik11 op deoverbljfselen van Romeinschegebouwen gesticht
en had veelte ljden van aardbevingen,alsmede van tlitbarstingen van den Vesuvius,
vooral in 1631 en 1861.In hare nabjheid

van 0,5 Ned. e1, ls van gegoten staalblik
vervaardigd enweegtomstreeks300Ned.pond.
Tot voortstuwende krachtdientlucht,t0t 70
atmosphéren zamengeperst en bj het wegstroomen twee vierbladige schroeven in bewe- ligthet klooster Camaldoli.
Torre dell'A nnunziata,eene stad in
ging brengend.Hj kan naarwelgevallen op
elke diepte gesteld w orden, en het voorste de Italiaansche provincie Napels,ligt aan d:
gedeelte bevat eene springlading van 25- 30 Golf'van Napels en aan den spoorweg van

Ned.pond schietkatoen,die bjeen schok of Napels naar Salerno,met een zjtak naar
stoot ontploft. O0k de snelheid van dezen
torpedo kan naar believen w orden geregeld,
en de kosten van ztllk een vernielingswerktuig beloopen 4500 gulden. Het wordtlangs
een daarvoor bestemden toestel van boord

Castellamare. M en heeft er onderscheidene
fabrieken,veelscheepvaarten19000inw oners.
Niet ver vandaar bevinden zieh de ruïnen

van Pompeji.

Torren , zie Kevers.

gelaten, hetgeen bj eene holle zee groote
Torresstraat (De) iseene zeeëngtetusmoejeljkheden oplevert.Thansworden proc- schen de oosteljke noordkust van hetvaste
ven genom en om torpedo's door middel van

land van AustraliëenheteilandNieuw-Guinea.

geschutop devjandeljkeschepenteweryen, Zj is 185 Ned.mjlbreed,heeftvele eilanen dit zou in den zee-oorlog eene geweluige den en klippen, maar ook Onderscheidene
omwentelingdoenontstaan.voorheenyebruikte Foede ankerplaatsen en gaatwestwaartsover
m en voor de vulling steeds buskrtlld, doch ln de Golf van Carpentaria. Het zuideljke
thans nagenoeg uitsluitend vochtig schictka- vaarwater wordt door de zeelieden m etden
toen; 40 N ed. pond van dit laatste is vol- naam vanEndeavourstraatbestempeld.Zjwerd
doende,om het hechtste schip in de luchtte in 1606 door Torres ontdekt,en de Britsche
doen springen.Bjdemeestevloten heeftmen kolonie Somcrset bj kaap York heeft er 0nthans afzonderljke torpedoschepen terlengte lallgs een drtlk verkeeraangeknoopt metde
van 60 Ned. el; doch in den jongsten tgd daartegenover gelegen ktlst van Guinea.
bouwt men torpedoschepen ter lengte van
Torricelli (Evangelista), een uitstekend

sleehts 25 Ned.el,die zich snelbewegen en wis- en natuurkundige, geboren den 15den
den naam van Thornycrofts dragen.Om zee- October 1608 te Piancaldoli, studeerde te
mjnen vôdr de haven en vöör de lnonden Rome onder de leiding van Castelll, begaf
van rivieren te plaatsen! bedient m en zich zich in 1641 naar Galilei te Florence, om

vanmjnleggersofdaartoelngerigtevaartuigen. dezen bj de bewerking van zjnepDiscûrsi''
Het spreekt we1 van zelf, dat men ook ter zjde te staan, en werd in 1642 hoogmiddelen voorstelt en M nwendt om de tor- leeraarin de w is-en natuurkundeteFlorence,
1 October 1647 overleed.
pedo's onschadeljk te maken ofte verwjde- waar hj del 25stet
ren. De geleidingsdraden derelectrische mj- Hj schreef: r'
rrattato de1motû (1641)''en
nen w orden m et dreggen opgezoeht en z0o bepaalde in zjne ropexa geometrica (1644)''
mogeljk doorgesneden.00k laatmen kettin- de wetten der uitstrooming van vlllttistûffen
gen en kabels over den grond slepen om die uit vaten.ln 1643 vond hj den barometer
mjnen zelven op tevisschen ofte doen ont- uit,die naarhem 0ok de buis van Torrieellé
ploFen. Hiertoe moetm en booten gebruiken, qenaamdwordt.Inzonderhei
dishetlllchtlodig
en de verdedigerkan datverhinderen doorde ln het bovenste gedeelte der btlis naar hem

mjnen onderhetbereik derkustbatterjente genoemd. O0k vervaardigde hj eenvoudige
plaatsen en eene versperring van kettingen microscûpen en verbeterde de verrtl
kjkers.
Torshok , eene alrondissemt
llatshoot'
dstad
aan te leggen.W eetmen metJuistheid,waar
i
n
het
Ru
ss
i
s
t
t
he
gouv
er
nenl
ent
Twer,
ligtaan
de mjnen gelegen zjn, z0o kan men door
hetontstekenvan tegenmjnenhareontploëng de Tw erza en aan den spoorbveg vaîlPetersveroorzaken. Tegen een aanval van spier- burg naar Moskou.Zj is eelle der oudEte

torpedo's baat alleen waakzaamheid,en een steden van Rtlsland,was te vpren eene vesvoor anker liggend schip kan men tegen of- ting, bezit 23 kerkl?n, ontler welkttzich (1o
43*
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fraaje hoofdkerk bevindt, een op een fort
geljkend monnikenklooster, een godgeleerd
seminarium , eene kweekschool voor Onderwjzers, een levendigen handelen 13000 in-

t0tde groep der Virginische Eilanden behoo-

rende,telt op 1,64 D geQj'
r.mtjlomstreeks

4000 inwoners en brengtsulker voort en katoen.De hoofdplaatsis Roadtown.
Tortona, eene arrondissementshoofdstad
W 0nerS.
Torso of tronk noemtmen op het gebied in de Italiaansehe provincie Alessandria,ligt
der kunst den romp van een beeldjof liever aan den spoorweg van Milaan overNovinaar
een beeld, waaraan hoofd en ledematen ont- Genua, welke er gekruist wordt dûor den
breken.Beroemd i: de torso vanHéraelh,die sgoorweg van Tt
lrjn over Alessandria naar
in hetbegin der 16de eeuw in hetCampo de1 Pl
aeenza,iB de zetel van een bisseho? en
Fiore werd opgedolven en zichinhetVaticaan vaneenyaarregtbanken,bezi
teengymnaslum ,
een semlnarium ,eene technische school,eene
bevindt.

Torstenson (Linnard),graafvan Orfclc, fraaje hoofdkerk,een schouwburg en overeen Zweedsch veldheer in den Dertigjarigen bljfselen van voormalige vestingwerken,wj-

Oorlog en geboren den l7den Augustus 1603 ders eenige fabrieken en omstreeks 8000 inte Torstena in Zweden,werd op l7-jarigen woners. Zj is het alonde Dertona,werd
leeftjd page van Gn.
%taaf 2#01/, verfrok in door keizerFrederik Wcr?lcro,v.:l in 1155 ver1630a1skapiteinderljfwachtmetdenKoning overd en verwoest, maar door de Milanézen
naar Duitschland,werd btJhetbestormen van w eder opgebouw d.In 1795 maakten de Fran-

W allensteLn'slegerbj Niirnberg(3September
1632)gevangengenomen,inFebruarj1639uitgewisseld,voegdezichdaaropbjhetzweedsche
legerinLjiand,keerdein 1635naarDuitschland terug,nam t0t1639onderhertogBernhavd
van Wrd-lr en Banner deelaanalleveldtogten

schen zich van haarmeester,zj werd echter
in 1799doorde Oostenrtjkersheroverd,doch
na den Blag van M arengo op nieuw door hen
Ontruimd.
Tortosa, eene stad en vesting,alsm ede
de zetel van een bisschop in de Spaansche

bleef vervolgens t0t1641 alsrjksraad in provincie Tarragona (Catalonië),ligtaan de
Zweden.Na den dood van Banner zag htjzich Ebro, welke men er langs eene se,hipbrdg
t0topperbevelhebbervan hetlegerinDuitsch- Overschrjden kan,en aan den spoorweg van
land benoemd,vertrok,hoeweldoorjichtge- Valencia naar Tarragona, heeft eene hoofden

kweld, in een draagstoel door Saksen naar kerk,3 forten,onderseheidene fabrieken,een
Silézië, veroverde Glogau en Schweidnitzj levendigen handelen 22000 inwoners.
vieldaarop in Moravië en maaktezichmeester
Tortuur ofpl
jniglng,ziePl
jnbank.
vanOlmiitz.AartshertogLeopolden Piccolomini
Tory en W hig,in hetmeervoud Tories
noodzaakten hem echter, naar Saksen terug en W ltlgs, zjn de aloude partjnamen der
te trekken,waarhj den zden November 1642 Engelsche aristocratie,welke de twee hoofdop de vlakte bj Breitenfeld eene bloedige, rigtingen vertegenw oordigen der Engel-

maarglansrjke overwinning behaaldeen vervolgens Leipzig innam.Om zjn leger met
de bezettingen van Silézië en Pomm eren te
versterken,trok hj daarmede in het voorjaar

sehen op staatkundig gebied.Dienamen zjn
ontstaan in den tgd der Stnarts. Met den
naam van Tories bestempelde men aanvankeljk de R. Katholieke rooverbenden, welke
terug totFrankfortaan deOder,ruktedaarop gedurende den strjd van Karel I tegen het

w ederoverdegrenzaenvan Bohemen,bedreigde
Praag en ontzette Olmiitz. Ten gevolge van

Parlement, onder voorw endsel van K oningsgezinde gevoelens, plunderend door Ierland
deoorlogsverklaring van Zweden werdhj in trokken1 en die benaming werd omstreeks
December 1643 naar Holstein geroepen en hetJaar1680op de aanhangersvandenhertog
veroverde het geheele schiereiland met uit- TGn York, in 't geheim den beschermer der
zondering van de vestingen Rendsburg en Iersche opstandelingen, en vervolgens in het

Glickstadt. Daarop naar Duitschland terug- algemeen op de Hofpartj overgedragen.Men

keerende, versloeg hj den 6den Maart1645 leidthet woord lfvan hetIersche:p'l'ara ry
den KeizerljkengeneraalHatgfeldbjJankau, (Kom ,0Koningl''.Denaam W hig,afkomstig

vereenigde zich met prins AJklczy van Sie- van rwigam ore'',den naam derlandlieden van
benbi
irqen, veroverde in korten tj; geheel W est-schotland wegenB een werktuig en een
Mpraviej rukte voorwaarts t0taan de Donau ui
troep,waarmedezj depaardenaansqoorden,
en bemagtigdedeschansenaandeW olfsbricke werd sedertden oyqt
andteEdinburghln1648,
bj W eenen.0m in Moravië vasten voette het pW igamore-rald'',aan de 8chotsche Coveverkrjgen, eloeg hj het beleg vöörBriinn, nantersgegeven;voortswerden de aanhangers
m aar de hardnekkige tegenstand van deze van republikeinsche gevoelensinSchotlandmet
vesting,de verwoestingen,dooreenebesmette- den naam van pwilde W higs''bestempeld,en

ljkeziekte onderzjnetroepen aangerigt,en sedert1680gafdeHofjartjaanhareteqenstande vrede van Aa'kôczy met den Keizer nood- dersjdie v00r de vrjheid des volks streden,
zaakten hem t0t den terugtogtnaar Iohemen. dien van W higs.Na de komstvan W illem rcl

Door ziekte geteisterd en uitgeput, gaf hj Oranje in 1688en.vooralna detroonbeklimhetopperbevelover aan generaal W ran-qd en m ing van het Huis H annover in 1714 verkrebegaf zich naar Zweden.Koningin Christina gen de W higs de overhand en behielden ze

verbiefhem in 1647 t0t graafvan Ortala,en

onder de rege'ring van Georg I en 11 zoowel

hj overleed tr Stokholm den 7denApril1651. in het Kabinetals in hetParlement.In dien
Torteldulf,zieDUV
tjd veranderdeallengsdeverhoudingderbeide
Tortola,een Britsch W est-lndisch eilandt partjen.De Torieshadden t0tz00 langsteeds
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de herBtelling bedoeld van de Stnarh en van meelstoeterj San Rossore bj PiBa,met150
hunne Koninkljkeregten,maartoendelaatBte t0t 200 stuks en reeds in de middeneeuwen

pogingen daartoe misluktwaren,bleven zj npgerigt.Dekoraalvisscherj levertereen beberusten in de omstandigheden en werden langrjk artikelvan uitvoer.Hetrjk derdelfvoorstandersvan hetbestaande,nameljk van stosen bevat er inzonderheid marmer (bj
de Bisschoppeljke Kerk, van denieuwe dy- Carrara, Massa en Serravezza), serpentjn,
nastie, van de sinectlres,van de aloude par- peyeri
en, albast, haltledelgesteenten. berglementaire vorm en en van de beschermende krlstal steenzout, aluin, vitriool, zwavel,
regten. De hardnekkigste tegenstanders van kwik,lood,vermiljoen,koper,brainkolen en
allen vûortlitgang noemt men phigh-tories''. jzex. Belangrjk vooral zjn de jzermjnen
De Whigsdaarentegen,den vooruitganr hul- op Elba,wier erts grûotendeels op het vaste
digend,bevorderden deemancipatiederD lssen- land gesmolten en verwerktwordt.Kopermjters,R.Katholieken enIsraëlieten,enopstaat- nen heeftmen er vooralbj Montecatiniin
kundig gebied eene ontwikkelingderpolitieke hetdalder Cecina,en zilverhoudend looderta

instellingen eneen vrjzinnigengeesttegenover wordtinzonderheidbj Serravezzaopgedolven.
de onverdraagzaamheid van eenein hare vor- Eenbelangrjk artikelvantlitvoerishetbûraxmen vezstjfde aristocratie.Sedert 1782 wis. zuur, dat bj den Monte Cerboli gewonnen
selden Tory- en W hig-ministériën elkander
gedurig af. T0t de eersten beboorden de ministériën Pitt, hertog van Portland, Oc.
9ïlereJ.g#, Goderi
eh,, Wellinqton, Peel, Aberdeen
en Derby,tot de laatsten de ministériën Foœ,
OJlzlïAe , Grey, M elbonrne, Russell en P al-

wordt.In 1876 was het aantalinwoners van
Toseane 2192292.Van de voornaam Bte voor
t@*
brengselen hunner njverheid noemen Wll:
vleehtwerk van stroo,vlas-en henneplinnen,

katoenen,wollen en zjden stofen,touw j1eder, jzeren voorwerpen, physische instru-

merston.Nadebelangrjkehervormingenechter m enten,uurwerken,muziek-instrum enten,wavan den nieuweren tjd en vooral door het pens, sc,hepen, landbouw werktuigen, looden
optreden van nieuwepartjen,zooalsdie der pjpen,geciseleerdzilverwerk,JuweelenybronRadicalen , Adullamieten, Homerulers enz., zen, albasten en marmeren voorwerpen,mohebben de namen Tory en MThig hunne Oor- zaïek, koraalsieraden, majolica'
s, aardespronkeljke beteekenis verloren.Thansheeft werkj porselein, glas,potasch,verwstofen,
@@
men in Engeland de conservatieve partjt 1ak, zeep, kaarsen, Nçaspraeparaten, azgn,
waarvanBeaconspelhendeliberaleparttj,waar- rosoglio, voorwerpen van hoorn en ivoor,
Van Gladntone de uitstekende vertegenw oor-

papier,tabak en siqaren.Handelen scheepvaart bevinden er zlch op een hûogen trap
Toscane,eenvoormalig Italiaanschgroût- van ontwikkelinq.De handelsvloot telde er

diger is.

hertogdom ,nagenoeg in het midden desrtiks
gelegen,is thans een gewest(compartimento)
van het koningrjk Italië en omvat deprovindën:Arezzo,Fiorenza (Florence),Gros-

in 1875 in de btllde kustdistriden Livorno en
Porto Ferrajo bi
lna duizend schepen,en de

mtjl.Hetland behoorttothetbergstelselder
Apennjjnen, die nabj zjne noordeljke en
Oosteljke grenzen voortloopen en zsjtakken
uitzenden,welkeonderden naam vanToseaansche Sub-Apennjnen zich metvele krcnkelin-

hoeftevanhetvexkœr,envoorhetonderwjs

voornaamste havens zjn er:die van Livorno,
Ri0 Marino en Porto Ferralo op Elba,Via-

Beto, Livorno, Lucca, Massa-carrara, Pisa reggio, Fallonico en Piombino. Het spooren Siêna op een gebied van 436,43 D geogr. w egnet van Toscane isvoldoendevoorde be-

is er gezorgd door de universiteiten te Pisa
en Siéna,alsmede door een grootaantalmiddelbare,lagere en vakscholen.
Toscaneishetaloude T'
gsciè'ofEtrueië(zie
gen over het land uitstrekken.D aartoe be- aldaar). Na den ondergang van het W esthooren in het noordw esten de âpuanische Romeinsche rjk (476na Ch1
'.)was hetland
Alpen,vermaardwegenshtlnkosteljkmarmer. tusschen de Macra en de Tiber eerst onderDe hoogste toppen der Apennjnen zjn er: worpen aan de Oost-Gothen, daarna aan de

Alpe di Succiso (2016 Ned.elho0g),Rondi- Grieken en eindeljk aan de Longobarden.
nala (1961 Ned.elhoog),Monte Falterone Gedurende de heerschappj van deze laatsten

(1648 Ned.elhoog) en PratûMagno (1580 w erd het bestuurd door leen-hextogen, te

Ned. el hopg). De bodem wordt ermild be- Lucca gezeteld, doch Karel de Gr/ofd hersproeid door de Serchio, Arno,Cecina,Pe- schiep in 774 Toseane in eene Frankische
cora, Ombrone, Albegna, Fiore en Tiber, prûvinde,die hj onder het gezag plaatste
maar van deze isalleen de Arno bevaarbaar van een markgraaf. MarkgraafBonifaeiu JJ,
en wélvan Florenceaf.O0k zjn ertalrjke teven: graaf van Môdena, Reggio, Mantua
kanalen gegraven. Langs de kustvindtmen en Ferrara,de rijksteen magtigstevorstvan
de M aremmen (zie aldaar),en men heeftin Italiëj liet in 1052 een minderlarigen zoon
ditgewest een grootaantalmineralebronnen. achter,Frederik genaamd, vûor wien zjne
De grond is er vraçhtbaar en goed bebouwd, moeder Beairo de teugels van het bewind
vooral in het dal der Arno, en levert er: in handen nam , en toen haar zoon in 1055

graan,kastanjes,aardappelen.wjn,oranjeappelen,citroenen,oljven,vlas,hennep enz.
De zjdeteeltis er in de laatsteJaren verminderd9en de veefokkerjbljftereenschrale

overleed,werd ht
J Opgevolgd doûrzjn stiefvader Georp deGebaardevan Neder-Lotharin-

gen.Beatrkœ en vonralhaxe dûchterM atltilde,
m arkgravin van Tuscië,warenjverigevrientak van landbotlw , omdat het eraan goede dinnen van den Paus,en laatstgenoemde verweiden ontbreekt. Merkwaardig is er de ka- maakte in 1115 met hare overige bezittingen
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zer in 1814 werd dat lantl aan aartshertog
Ikrdinand teruggegeven, tegeljk met den
te voren tot Napels behoorenden Stato degli
Presidj/ het eiland Elba en het opvolgingsmarkgraven, terwjl de stedeljke gemeenten regt in Lucca. Ferdinand 1II overleed den
Florence, Siéna, Pisa, Lucca, Arezzo enz. 18denJunj 1824en werdopgevolgddoorzjn
toenamen in zelfstandigheid en bloei. Onder ZO0n Leopold 11,die,ondersteund doorzjn
deze verkreeg eerlang Florence de meeste mi
nisv
te
graa
zjn
ard,
ere
nfI'ossombroni,in den geestvan
grootvader regeerde.Hetaanmagt,zoodat zj gedurende de 14deen 15de
eeuw het grootste gedeelte van Toscane met leggen van wegen,hetdroogmaken der Mahaar gebied vereenigde.Toen alzoo de familie remmen, de vergrocting der haven van LideL A dtfïcïte Florence aan hethoofd der za- vorno, tentoonstellingen van njverheid en

o0k Toscane aan den Heiligen Stoel.Gedurende den oorlog,diewegensdenalatenschap
van M athilde tusschen den Keizer en den
Paus ontbrandde, verdween het gezag der

ken kwam ,erlangdezjtevensdeheerschapyj reorganisatie van hetonderwjsgaven getuiover Toscane. Den lsten Mei 1532 verhlef genis van de goede bedoeling der reger
'ing,
keizerKarelF zjn lateren schoonzoon Ale.v en het Toscaansche volk plukte daarvan 0nsandro & iM edicit0t erfeljk hertogvanF10- schatbare vruchten.Sedertden dood van Fo:rence. Diens opvolger Cosimo1 (1537- 1574) sombroni (1844) echter openbaarde zich de

vergrootte in 1555 zjn gebied met datvan reactionaire invloed van Oostenrjk. Slechts

Siéna en werd in 1569 door paus Paulus F de geestdrift, die zich in 1847 openbaarde
benoemd t0t groothertog van Toscane, in bj dehervormingen vanPiwsTX ,noodzaakte
welke waardigheid zjn opvolger I'
raneeseo de regéring t0t eenige vrjzinnige maatrege(
1
5
7
4
1
5
87
)
i
n
1
5
7
6
do
o
r
d
e
n
Ke
i
z
e
r
beves- len. Na de abdicatie van hertog Xarel 'pll
tigd werd. I'raneeseo werd opgevolgd door L%ee@ nam de Groothertog van Toscane,v0lzjn broeder Ferdinand, te voren cardinaal. gens de bepaling van het W eener Congrés,
OnderdevolgendehertogenCoskno11.(f1621), den llden October 1847 Lucca in bezit,terIkrdinand 11 (f 1670)en CosimoIII(f1723) wtjlhj FivizzanoaanMödena en Pontremoli

begnn de bloeivan Toscaneaanmerkeljk te
verminderen. Bj de Londensche Quadruplealliantie van 1718 werd Toscanea1seenmansleen van het Duitsche Rjk erkend, doch
tevens t0t eene secundo-genituurvan Spanje
bestemd; maar ten gevolge van den Vrede
van W eenen van 1735 vielToscane na den
dGod
me
ljkvan den laatsten spruitderM edéei,naqnqvanni Gasto,ten deelaan hertog
Frans &eFlcll,
svanLotharingen dengemaal
van Maria T/
lere.
sïl van Oostenrjk en later

aan Parmaaf
stond.DeFebruarj-omwenteling

te Pari
js sleepte voorts00kToscanewederop

denweg derstaatkundigehervormingen.Reeds
vôör dlen tjd (17 Februarj) had de Groothertog eene vrjzinnige constitutie afgekondigd,en deten vorigenjareafgestanedistricten maakten van deze gelegenheid gebruik
om zich w eder bj Tgscane te voegen,hetw elk door de regéring maoest &vorden toege-

staan.Desgeljksuaoestzjdeelneraenaan den

0orlog van SardiniëtegenOostenrjk.Erwerd
eene nieuw e w et op de drukpers uitgevaardigd, een rninistérie Van Eeredienst en Van
Onderwjs ingesteld en tot de opening der
Kamersbesloten,zonder evenwel de om wen-

keizerFranz1.Hj werdopgevolgddoorzjn
tweeden zoon, aartshertog Leo?old, onder
wiens verlichtbestuur de stoflbljke en zedeljke belangen deslands op eene uitstekeude
wjze werden behartigd.Toen Leopold in 1790 telingspartj te bevredigen.Het nieuwe miden keizerljken troon beklom , had hj ,in nistérie Capponi nam op lastder Kamers geToscane totopvolgerzjntweedenzoon,aarts- strenge maatregelen; maar toen den 25sten
hertog Ferdinand III, die in de voetstappen Augustus bj hetuitbarsten van een opstand
trad van zjn vader. In 1793 voegde hj zich te Livorno, door'Guerrazzi aangevoerd, de
bj de Coalitie tegen Frankrjk,maar sloot soldaten zich bj de opstandelingen voegden ,
reeds in 1795 een neutraliteitsverdrag m et terwjl0ok te Florence hetvolk in beweging
laatstgenoemd rjk. Niettemin bezette Bonq- kwam ,w ierp de Groothertog zich uitvreesin
parte in 1796 Livorno.In 1797 werd de af- dearmen derdemocratischepartjenbenoemde
togt der Franschen vooreen millioen francs eenministérieM ontanelli-Guerrazzi.Bjhetopeverkregen,maarnadatztjdenToscanersdaar- nenvandenieuweKameropdenlodenJanuarj
enboven 2 millioen francs hadden afgeperst, 1849 verklaarde hj zichzoowelvoorhetvoortkeerden zj in Maart 1799 derwaarts terug zettenvandenoorlogtegenOostenrjkalsvoor
en noodzaakten den Groothertog het land te

dezamenroeping van eene ltaliaansche Natio-

verlaten.Bj den Vredevan Luneville in 1801 nale Vergadering te Rome,doch verliet Fl0moesthj Toscanetegen Salzburgafstaan.Nu rencedenQ3stenJanuarjenbegafzichdenzlsten
werd Toscaneineen koningrt
lk Etruriëher- Februarj naarGaëta.Reedsden 8stenFebruschapen onder den schepter van den infant arj benoemde de Kamervan Gedeputeerden

Lodewq
,k rtzs Parma.D00r het verdrag van een Voorloopig Bewind, hetwelk tegen 15
Fontainebleau van 27 October 1807 tusschen MaarteeneConstituantevan120afgevaardigden
Frankrjk en Spanle werd Etrurië door dit
Frankrjk afgestaan en door het decreet van
24 Maart 1808 met dit rjk vereenigd.Den
laatste tegen het noorden van Portugalaan

bjêénriep.Den 15den FebruarjwerdteFl0-

rence de republiek afgekondigd,en de Nationale Vergadering,den 25sten Maartgeopend,
bekleedde twee dagen daarna Guerragzi a1s
zden M aart 1809 verkreeg Napoleon's zuster dictatûr m et de uitvoerende m agt. Tevens
Elina zcceipcAi den titel van groothertogin ontstond te Florence eene tegen-omw enteling,
van Toscane,maar na den va1van dien Kei- en deze, door de soldaten en de Nalonale
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garde geholpen, zegepraalde met zulk eene
snelheid, dat de republiek reeds den llden
en 12den April w as afgeschaft. Deze tegenomwenteling verspreidde zich uit Floxence
met ongemeenen spoed over hetgeheele land.
Eene deputatie begaf zich naar Gaëta om
Leopold tot terugkeer te bewegenq deze benoemde den lsten MeiuitGaëta den generaal-

van Toscane, waarna het een gewestwer;
van hetnieu&;e koningrjk Italië.

Toschi (Pa0l0), een beroemd Italiaansch
graveur, geboren te Parma den 7den Junj
1788,oefende zich onderde leiding van Bervio
te Parjs en verwierf er grooten roem door
het gravéren eener plaat naar Gérard, den
intogt van Hendrik IV voorstellende.In 1815

majoor Serristoritotzjn commissarisendeed vervaardigdehjdepKruisdraging''vanRafaël
den 24sten een nieuw Kabinet Optreden m et en daarna de pAfneming van het kruis''van
Baldasseroni als eersten minister.Reeds den Daniëllo da Folferrl,beidet0tdetzitstekendste
llden M eiwerd na een verzetvantweedagen gew rochten der nieuwere graveerkunst gere-

Lirorno door de oostenrjkersonderd'
Anpre kend.In 1819keerdehjnaar zjnegeboortebemagtigd7enden25stendaaraanvolgendetrok- stad terug en werder direeteur der Academie
kendezebinnenFlorenee.De Groothertogver- van Schoone Kunsten, welke hj op nieuw

leendebj ztjn terugkeerden28stenJuljwelis oxganiseerde.T0tzjnebestegravuresbehoowaareeneruimeam nestie,maarslootden27sten ren voortsq pvenus en Adonls'' van Albani,
Apl'
il1850metoostenrjkeenemilitaireconven- XL0 spasimo diSieilia''van Rafaël,de pMatie,volgenswelke voorloopig 10000man Oos- donna della scodella'' van Correggio en de
tenrjkersin Toscanezouden bljven.In 1851 bladen naar fresco's van laatstgenoemde in
werd voorts metRome een concordaatgeslo- het nonnenklooster van San Paolo,waaraan

ten,dat aan de Kerk eeneonbeperkte vrj- ook zjne leerlingen werkten.Hj overleed
heid verleende en het oppergezag toekende den 3osten Julj 1854.
over den Staat. Door het decreet van 8 Mei
T6th.Onderdezen naam vermelden wj:

Koloman To'th, een Hongaarsch dichter,
1852 werd de constitutie van 1848 vernietigd
en deherstelling deronbeperkte souvereiniteit geboren den 30stenJunj 1830 te Bajain het
afgekondigd. Guerrazzi en Petrarehi werden comitaat Bâcs-Bodrog. Hj gaf in 1854 den
in den zomer van 1853 t0t een ls-jarigen, eersten dichtbundel uit, en deze werd door.
M ontanelli,M azzoni,Franehinienz.t0tlevens- andere gevolgd.00k schreef hj onderscheilangen dwangarbeid verwezen, welk vonnis dene tooneelstukken,en ééne van deze:mEgy
de Groothertog in levenslange ballingschap Ki
râlyné (Eenekoninginl''verwierf den prjs

veranderde. De Oostenrjksche troepen Ont- der Académie, terwjlPA nök az alkotmâruimden het land eerst in het voorjaarvan nyban (Vrouwen in hetconstitutionéle levenl''
1855.-In de daarop volgende jaren was de bjde opvoering grooten bjvalvond.Hjwerd
regéring met goed gevolg werkzaam aan de

in 1860 lid van hetK isfaludy-genootschap en

vermeerdering van destofeljke welvaartder in 1861 van de Académie.Ook ishj sedert
ingezetenen. Het uitbarsten van den oorlog

1865 1id van hetHongaarsche Huisvan Afge-

tusschen Oostenrjk en Frankrjk inhetvoor- vaardigden.
EduardTJJA,eenHongaarschtooneeldichter,
Jaar van 1859 sleepte ook Toscane in den
maalstroom der gebetlrtenissen.NadatLeopold

geboren in 1844 in het comitaatGömör.Aan-

den 24sten April een verzoek,om zich bj vankeljk wjdde hj zieh aan den handel,
Sardiniëaan te sluiten,hadafgewezentbarstte maar werd vervolgenstooneeldichterbj pro3 dagen daarna te Florence een opstand uit, vincialetooneelgezelschappen.Hjwerd echter
w elke hem noodzaakte, het land te verla- meer algemeen bekend,toen hj in 1871 met
ten.Erw erdaanstondseenVoorlûopigBewind het volksdrama: PA falu roszsza (De dorpsbenoemd en de Koning van Sardinië tot die- vlegell'' den prjs verwierf,uitgeloofd door
tator ltitgeroepen.Dezew eigerde dedid atuur, dennationalen schouwburg tePesth.Hj verm aaraanvaarddehetprotectoraatenbenoem de

zjn gezant te Florence, Buoncompagni,t0t
buitengewoon com missaris aldaar gedurende
den onafhankeljksoorlog. Groothertog Leopold 11 deed dogr de oirkonde van Q1Julj
1859 afstand van den troon ter gtlnste van
zjn zoon, aartshertog Ikrdinand, en deze
rigtte aanstonds t0t de burgersvan Toscane

bond zich daarop aan dien schouw burg,maar
overleed reeds den z7stenFebrua'j 1876.O0k
ander stuk van zdne handwerdbekroond
e
enhe
en
tdrama: A tolonc (De verschoveling),!
P

eerstna zjndoodopgevoerd.Htjonderscheidde
zich door oorspronklgkeheid van vinding en
dooref)n dichterljk gemoed.
Totllas,koning der Oost-Gothen,beklom

eene proclamatie,waarin hj dehandhaving den troon in 541en heroverde in korten tjd
der constitutie en heterkennen van de regten

de gewesten van Italië,welke doorBelisarins

desvolks verkondigde.Zj bleefechterzonder aan de Gothen waren ontrukt?maakte in546

gevolg. D e Vertegenw oordiging des lands,
den llden AuguBtus vergaderend,verklaarde
den 16den daaraanvolgende hetHuisLotltarinçezlvervallen van den troonenvoegdeToscane
.

na eene hardnekkige verdedlging zich 0ok
meester van Rome,moest deze stad in 541
weder in handen laten van Belisarins,doch
bemagtigde haar op nieuw in 549 en verhief

btlhetkoningrjkSardinië,hetwelkdooreene haartotzjnexesidentie.00k hechttehjSaralgemeene stem ming op den llden en lzden dinië,Sidlië en Corsica weder aan hetrjk
Maart 1860 bevestigd werd.Den 16deu April derGothen,maarleedinJulj 552 bjTagina
hield Vietor .
Fzzlcll?'
l zjn intogt in Florenee, in den strgd tegen Narnes eene nederlaag,
en zjn decreetvan 17 Februar'
!j1861verwj- waarbj hj sneuvelde.
derde de laatste spori;a der zelfstandigheid

Toul, eene arrgndissementshoofdstad en
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eene vesting van den derden rang in het stem d. Ten oosten van eerstgem elde havenFransche departementMeurthe-et-Moselle,ligt k0m bevindt zich dehandelshaven (P0rtde
aan de Moezelen aan hetMarne-Rjn-kanaal, la rade), in 1837 aangelegd, en ten westen
voorts aan den spoorweg van Parjs naar van het nieuwe bassin dat van CaBtigneau.
Straatsburg,heefteen geregtshof,eencollège, Voorts heeft men er eene buitenhaven en

eene middelbare schoolvoormeisje:en eene g'roote dokken. Het belangrjkst maritime
boekerj, en telt omstreeks 8000 inwoners. etablissement van Toulon is het arsenaal, in
Men heefter onderscheidene fabrieken en een

levendigen handelin wjn,graan en brandewjn.Totdevoornaamsteqebouwen bebooren
er:dekerkvanSt.Etiennelnspitsboogstjl,de
kerk van St.Gengoult!hetstadhuiB (vroeger
een bis8choppeljk palely)en de schouwburg.
Toulis hetTullium Leucorum der Romeinen
en zeer oud, behoorde onder de Fransche

1686 naar het ontwerp van Vanban verrezen9
hetwelk methethulp-arsenaalvan Castigneau
eene oppervlakte beslaat van Q70 Ned.bunder. Vöôr hetarsenaalverheftzich eene m0-

numentalepoort(van 1738)metstandbeelden

van M ars en M inerra.Door een voorportaal
bereiktmen het binnenplein,door hetgroote

magazjn,detouwslagerj,dejzergieterj,de
Merovingen en Karolingen tothetkoningrjk pletterj,de directiegebouwen,hetmuséum ,

Austrasie, werd vervolgens dooreigen graven dew apenzaal,de modellenzaal,tw eescheepsgeregeerd, en verviel na het uitsterven van timmerwerven en het nieuwe bassin omgeven.
hetGravenhuis(1136)aan Lotharingen,doch Hetarsenaalis methetbassin van Castigneau
bleef eene Duitsche Rjkssta'
d,waarover de verbonden door een kanaal,langshetwelk de
Hertogen van Lotharingenslecbtsdebescherm - Quaidela Garniture zich uitstrekt.waarde

heerschappd hadden.Hetbisdom bestond er magazjnenvan scheepsbehoeften zich verhefsedert410.In 1552 werd de stad door koning fen. Tusschen de oude en de nieuwe havenHendrék 11van Frankrjk, ten gevolgevan k0m ligt een eiland,dat dooreene draaibrug
zjn verbondmetkeurvorstManritnranSckAel gemeenschap heeft methetvaste land en drie
tegen XarelF,tegeljk metMetzen Verdun dokken, het bagno en het marine-hospitaal
bezet en bj den Vrede van Miinster(1648) bevat.Hetbagno,waar zich gemiddeld 3000
aan Frankrjk afgestaan. In den 00rl0g van veroordeelden bevinden,werd er in 1682 0n1870 werd Toulden 16den Augustus doorhet
4de Duitsche knrps te vergeefsaangetast,van
den 12den September af,door het13dekorps
onder den Hertog van Mecklenburg belegerd,

der het bestuur van Colbertgeplaatsten dient
t0tdephtvan misdadigersq die t0t deportatie
naar Cayenne en Nielw-La
a ledonië verwezen

sche Zee-vloot! ligt op den achtergrond va'n
eene diepe baal,wier toegang doorde schiereilanden Sépet en Sicier gesloten wordt,is
de zetel van eenige regtbanken, heeft een
lycéum , eene bydrographische school, eene
norm aalschoolen eene middelbare Bchoolvoor

hethospitaalvan St.Mandrier op het schier-

zi
ln.Het arsenaalvan Castigneau omvateene
omdat men daardoor de éênige spoorwegljn bakkerj, ketelmakerjen, eene groote jzervan deRjnnq,
arParjsinhandenkonkrjgen, gieterj,een mechanisch atelier,pletterjen en
en den 23sten September na een heviç bom- drie bassins.Buiten hetzuidoosteltlk gedeelte
bardement,dat8urenaanhield,bjcapltulatie der stad vindtmen eindeljk een derde arseingenomen.
naal,nameljk datvanMourillon,metgroote
Toulon of Toulon #lr M er, eene arron- magaztjnen van scheepstimmerhouten metaal
dissementshoofdstad in het Fransche departe- en m et onderscheldene w erkplaatsen.Voorts
ment Var, beziteene belangrjke oorlogs-en heeft men er het marine-hospitaal, ten tjde
handelshaven,is eene vesting van den eersten vanLodewnkXIV gebouwd,meteen kabinet
rang en het station der Fransche Middelland- voornatuurljkehistorie,- endaarbjbehoort

eiland Sépet.Niet ver vanhier verrjsteene

pyramide ter gedachtenis van den admiraal
Latouche-rrllWle, en meer westwaarts heeft
men het lazareth der quarantaine.Voortsbehooren er tot de zaken derm arine:de zeemeisles, eene stadsboekerj,eene bibliotheek prefectuur, het marinetribunaal, de directie
der M arine, een observatorium , eene beurs, der marine-artillerie, 2 hospitalen voor de
onderscheidene consulaten en ruim 70000 in- vloot en onderscbeidene kazerres.De reede,
w oners.Voorts heeftmen er een grootaantal de haven en destad zjn doortalrjke kust-

fabrieken,terwjlwjn-enooftbouw,visscherj batterjen,redouten en forten beveiligd.Om
en handeler m edet0tde bronnenvan bestaan hetbinnenvallen in dehavensgemakkeljk te
behooren. De stad is door spoorwegen met maken,zjn er onderseheidenevuurtoreng gehet Fransche en Italiaansche spoorwegnet
verbonden en door een geregeld stoomvaartverkeer met de havens der Middellandsche
Zee.In 1876 liepen er 80 zeeschepen binnen
en 350 kustvaartuigen. AIs oorlogshaven be-

kleedt zj in Frankrjk den tweeden rang
(na Brest).Harehaven iseene derveiligste,
i
ie ergens bestaan en wordt door onderscheidene vestingwerken verdedigd.ZtJomvat
eene ruime k0m,waarvan C/sdeaan de handels- en l/zde aan de oorlogsmarineisinge-

plaatst. De stad zelve is na de slooping der

oudemuren'
aandenoordzjde,volgensbesluit
van 1852,naar dien kantaanmerkeljk uit-

gelegd. De nieuwe stadsmuur is op veelverderen afstand verrezen en omsluithetbassin

Castigneau en een ruim plein (Placed'armes)
metfraaje gebouwen.Debelangrjkstestraten
zjn er: het Boulevard, de Avenue van het

spoorw egstation, de Rue Lafayette meteene
laan van platanen en de Rue des Chaudronniers, en t0t de m erkw aardigste gebouw en
ruimd, en daarenboven n0g een nieuw bas- behooren er:de oudehoofdkerkvan SteMarie
gin, uitsluitend vnor de oorloggmarine be. Maleure (in 1096 gesticht), de kerken van
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8t.Louis,St.FrançoisdePauleenSt.Pierre, scheidene zieken- en weeshllizen. T0t de gede Protestantsche kerk, het stadhuisaan de denkteekenen der oudheid behooren er de
wvallen van een amphitheater. Toulouse
haven,de nieuwe schouwburg en hetyaleis ibsoude
zetelvan de prefectuur en van het devan Justitie. - Toulon wordt eerst ln de
4de eeuw vermeld onder den naam van Telo, partementsbestuur,van een Protestantsch eonTelo MartiuBofTelonium ,dûch wastoenreedB sistûrie, van eenige regtbanken, van eene
eeneM nzienljkeplaats,vermaard doorhare kam er van koophandel enz. Men heeft er
verwerjen. In de lodeen lzdeeeuw hadzjJ eene universiteit m et vier faculteiten, eene
zj veelte ljden van de invallen derSarace- voorbereidende school voor genees- en artnen en deelde vervolgens in de lotgevallen senjmengkunde, eene school v00r wis- en
van Provence.In 1524 werd zj ingenomen werktuigkunde, eene voor sehei-? aard- en
donr den connôtable de .
folrlml.Geduxende sterrekunde,eeneartillerieschool,eenekweek-

den Spaanschen Successie-oorlog werd zj in school voor onderwtlzers, een conservatoire
1707 door de troepen der Verbondene M0- voormuziek,eeneschoolvoorkunsten nj-

gendhcden onder hextog Tscfe Amadeunm@l verheid,eeneaeadémievoorSchûoneKunsten,
Savoye en prins Ewgeniu.
n te land en van de eene ac,
adémie van W etenschappen,eeneAca-

zeezjde doorde Engelsch-Nederlandschevloot démie des Jeux Qoraux en andere geleerde
gebombardeerd en grootendeels inasch gelegd, genootschappen,eene openbare boekerj met
m aar niet veroverd. In 1744 behaalden de
Engelschen tusschen Toulon en de Hyérische
Eilanden eene overwinning op de F ranschSpaansche vloot.Gedurende de eerste Fransche Omwenteling kwam de bevolking van
Toulon in opstand tegen de Nationale C0n-

60000 deelen, eene sterrewacht.een botanischen tuin, drie schouwburgen, een krankzinnigengesticht, pnderscheidene inrigtingen
van weldadigheid, eene beurs,geld- en wis-

selbanken enz.De njverheid iservan veel

belangq m en heeft er eene groote geschut-

ventie en leverde, bjgestaan door de bezet- gieterj,- voorts:tabakskervert
jen,fabrieken
ting, den 29sten Augtlstus 1793 de stad in van wollen, linnen,katoenen en zjden stof-

banden van de Spaansch-Engelsche vloot 0nder admiraalSood.Daarop werd ztldoor de
Republikeinen belegerd, die vooral na de
verovering van hetfbrtMulgrave door Bonazlrfd erin slaagden,de Engelschen en Span-

jaarden den 19den December 1793 t0t den

aftogtte noodzaken.
Toulouse,de hoofdsta'
d van hetFransche
departement Haute Garpnne en te voren de
hoofdstad van Languedoc? aan de hier ter
plaatse reeds bevaarbare Garonne en aan den
SPoorWeg van Bordeaux naar de M iddellandsche Zee welke er zt
ltakken uitzendtnaar
Albyy Foix en Tarbe8, ligt in eene vruchtbare, maar eenvormige vlakte en is met de
voorstad St.Cyprien, op den anderen oever
zich verheFend,door eene in 1543- 1626 gebouwde brug (Pont Neuf, te voren meteen
triomfboog) en door twee hangende bruggen
verbonden.Op de beiderivieroeversen op de

fen, van stalen en andere m etalen voorw erpen,vonralvan zeisenensikkels,van wagens

enz.,alsmedebierbrouwerjen,brandewjnstokertlen, f'
abrieken van fayence en porselein,
glasblazerjen? loojerjen,machinenfabrieken
enz.W jders is er een bloejende handelin
graan, meel, wjn, groenten, timmerhout,
marmer,brandewjn,w0l,kaas,zeep,olie,
specerjen,jzeren voorwempen enz.In 1876
bedroeg erdebevolkingbjna132000zielen.In den tjd derRomeinscheheerschappjdroeg

de
h
ze stad dennaam van Tolosa)zjwasde
oofdstad der Tectosagen en reeds ln de 2de
eeuw vöör Chr.eene rjke koopstad en het

middelpuntvan denW est.Européschenbandel.

Hoewelzj vanherbaaldeveroveringen#lundering veel te li
jden had,bloeide zj ln de
4de eeuw onzer Jaartelling nog steeds door
handel,rjkdom en wetenschap.Nadatzi
lin

413 door de W est-Gothen was ingenomen,

wallen zjn fraat
lewandelplaatsen aangelegd. werd zj de residentie der Koningen van het
W él zjn er eenige monumentale gebollwen, W est.Gothische rtjk.totdat ChlodA-g,koning
doch over het geheel heeft Toulotlse geen der Franken, haar in 507 aan Alarlk 11
schilderachtig voorkomen; de straten ztjn ontrukte.Van dientjdafwerdztldoorFran-

naauw , krom en slechtgeplaveid en de hui- kische graven bestuurd en in 631 de zetel
zen, van gebakken steen opgetrokken,verre der Hertogen van Aquitanië. Na den ondervan schoon. M en heef't er 41 kerken, van gang van laatstgenoemden (
767)waszj wewelke wj inzonderheid vermelden:de hoofd- der de hoofdplaats van een graafschap, en

kerk (nog onvoltooid),de kerk St.Saturnin het grafel/k Huis, dat er heerschappj
met het mausoléum van den heiligen k
%atltr- voerde, strekte tevens zjn gezag ui
t over
pïll:,de kerk der Capucjnenmeteenemerk- de landscbappen Quercy en Alblgeois,alswaardige crypt en de kerk der Dom inicanen
m et hetgraf van Thomasran z çfzl t).Van de

mede over gedeelten van de graafschappen
Auvergne en Aquitanië en van Provence.De
overige gebouwen vermelden wt
J: het stad- graven nan Tbfzblz.: droegen veelalden naam
buiB,gewoonljk het capitoolgenoemd,met van Raimnnd. doch hunne magtging te niet
de Salle des hommes illustres,hetqebouw in de oorloeen tegen de Albigenzen.Joltanna,
der prefeduur,het galeis van justitle,het de êénige dochter van den laatsten graaf

tuigbuis, hetvoormallg klooster derJacobj- Raimnnd VI1,trad in hethuweljk metgraaf
nen (uit de 14de eetlw),laterin eene kazerne Alfonse de Jbifîdr:, een broeder van Lodeher8chapen en thans door de stad aangekocht '
ltsk IX en bezorgde hem alzoo hetbewind
om voor universiteitsgebouw en boekeri
j te over Toulouse.Toen Alfonsein 1271naeen
dienen, den grooten schouwburg en onder- kinderloos huweljk overleed,vereenigde Tài-
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ppe III het graagchap Toalouse voor goed levert eene blaauwe verwstofdie denzelfden

zaet de Kroon van Frankrjk.In den nacht naam draagt.Zj komt in den handelvoor
van den 16denop den l7den Alei1562 werden als tournesollappen en in stukjes. Eerstgete Toulouse omstreeks 4000 Hugenoten ver- noemde worden bereid bj Montpellier door

moord. Den loden April 1814 behaalde de lappen in het melksap van gemelde plantte
vereenigde Britsc'
h Spaansche armee onder dompelen en ze vervolgens te doortrekken
Wellington bj Toulouseeene overwinning op van den damp van rottende urine,waaraan
de Franschen onder Sl
mlt.
kalk istoegevoegd.Tournesolin stukjesverTouraine, een voormalig Fransch land- vaardigt men te Auvergne uit een mengsel
schap tusschen Orléanais, Berri, Poitou en van hetuitgeperstesap,wjnmoer-asch en t0t
Anjou,metden rangvan hertogdom,omvatte poeders gestooten m ossoorten? waarvan men
het hedendaagsche departementIndre-et-Loire mettlrine een brj heeftbereld.Na een heren een gedeelte van het departement Vionne. haald begieten m et urine en droogen doet
Het vormdein 941een zelfstandiggraafschap, men erkalk en krjtbjtwaardoordepap in
verviel in 1045 aan de graven ran Z nJ't)1y eene harde massa verandert, welke men in
daarna aan de Planta-qenets en in 1203 onder stuklesverdeelen kan.
P lilippe 11 zlut/çfdfe aan de Kroon,werd in
Tournlquet(Het)ofdeslagaderpers(t0r1360 tot een hertogdom verheven en meer- naculum) is een heelkundig instrument,diemalen aan Fransthe prinsen toegekend,maar nende t0thetzamenpersen ofdigtdrukkenvan
in 1584 na den dood van hertog I-ranLois slagaderen,ten'eindebjverwondingvandeze
d'zldsçtls,den broeder van HenriJff,weder hetdoodbloeden tevoorkomen.Ditinstrument
met de Kroon vereenigd.Hetmuntteuitdoor werd vooral gebezigd bj amputatiën,maar
vruehtbaarheid en werd pde tuin van Frank- heeft thans plaats gemaaktvoor de elastieke
banden van Esmareln.- Ook aan een draalrjk''genoemd.

Tourcoing,eenenjverestadinhetFran- krzd, dat slechts aan één persoon tegeljk
toegang vergunt, geeft m en den naam van
van Rjssel naar Gent en niet ver van de tourniquet.
sche departement du Nord,aan den spoorweg

Belgisehe grenzen, heeft een collège en 0nderscheidene andere inrigtingen van onder-

Tournooi,zie Steekmel.
Tours, de hoofdstad van het Fransche

tem ent Indre-et-Loire en te voren van
wjs,- voorts een qroot aantalw0l-,ka- depar
de provinde Touraine, ligt aan de Loire,

toen-,vlas-en zjdesplnnerjen en weverjen,
verwerjen, tapjtfabrieken, zeepziederjen,
suikerraënaderjen,messenmakerjenenz.Men
heeftereenlevendigenhandelenbjna50000

waarover eene brug is gespannen ter lengte
van 434 Ned. el,en is het vereenigingspunt

derspoorwegen naarOrleans(Parjs),Nantes,

inw oners. Den 17den en 18den M ei 1794 be- Bordeaux, Le Mans, Vendôme en Vierzûn.

haalden in de nabjheid dezerstpd deFran- Hare aloude vestingwerken zjn in boulevards
sehen onder Pohegru eeneoverwinning op de hersehapen,en de binnenstad isgedeelteljk
verbondene oostenrjkersen Engelschenonder onregelmatig gebouwd en van naauwe straten
Clairfayt.
doorkronkeld, maar gedeelteltjk zeer fraai.
Tournay , zie Doornik.
T0t de voornaamste gebouw en behooren er:
Tournefort (Josegh Pitton de),een ver- hetheehteslot,hetaartbisschoppeljk paleis,
diensteljk kruidkundlge, geboren den 5den de hoofdkerk (in spitsboogstjl met fraaje
Junj 1656 te iix,studeerde aldaar bj de torenseneenprachtigportaal),deMartinikerk,
Jezuïeten, werd in 1682 hoogleeraar in de

het hhtel der prefectuur,het stadhuis en de

botanie aan den Koninkljken kruidtuin te
Parjsj volbragtin 1700- 1702 op kosten der
regéring eene reisdoorGriekenland en KleinAzië,waarvan hj verslag gaf in zjn pvoyage

schouwburg. Zt'
J is de zetelvan den prefect,

medebragt, en overleed te Parjs den 28sten
November1708.Zjn plantenstelsel,vervatin
ztlne clnstitutiones rei herbariae (1700, 3
dln; nleuwe druk 1719)'' telde 22 klassen,

eenentjverheidsschoolyeeneopenbareboekerj,
een muséum van schilderjen en beeldhouw-

van het departementsbesttlur, van een aartsbisschop en van eenige regtbanken. Voorts
heeft men ereen lycéum ,eene voorbereidende
au Levant(1717,3 d1n)'',terwjlhj vandaar school voor geneeskunde,een godgeleerd se1300tevoren in Frankrjk onbekendeplanten minarium j eene schilder- en teekenschool,
w erken, een kabinet van antiquiteiten en
voorwerpen uit do natuur, een botanischan
was gegrond op den bouw der bloemkroon tuin, een krankzinnigengesticht,onderscheien der vrucht en vond vöôr den tjd van dene geleerde genootschappen,vele fabrieken

Linnaeus algemeenen bjval.O0k washj de van wollen,katoenen en zjden stoFen,van
eerste, die op het gebied der plantenkunde tapjten,fayence en porselein,een uitgebreibepaalde geslachten aanwees.Vanzjneoverige den wjnbouw ,een levendigen handelen 0mwerken vermelden wj n0g: rllistoire des streeks 50000 inwoners.In 1853 w erd ereen
plantes qui naissent aux environs de Paris

groot Romeinsch amphitheater ontdekt. -

(169892dedruk,1755)'',- pElementsdeb0taniquç (1649,3 dln met489 platenl''
,- e!l
nTralte
' de matière médicale (1717,2 d1n)''.
TournesoltcrossophoratinctoriaofCroton
tindorium), eene plant uit de familie der
svolfsmelkachtigen (Euphorbiaceae) en langs
de kusten derMiddellandscheZeegroejende,

Deze stad droeg in den tjd derRomeinen

den naam van Caesarodunum en later als
hoofdstad derTurones dien vanTuroni,onderwierp zich eerstaan deW est-Gothische,daarna

aan de Frankische heerschappj en bleeftot
in de llde eeuw onder het gezag van eigen
graven.In 732 behaalde KarelM avtelin hare
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nabjheid eene overwinning op deArabieren. De Engelschen te Rome(1839,2 t
1.
1n)''
In 853 werd de stad door de Noormannen HethuisLauernesse(1840,Q dln;3de druk,
geplunderd en vtl'brand.Koning Eendrik 1II 1852)//
k
r
o
o
n
vo
o
r
Ka
r
e
l
de
n
Stouten
Eene
deed erhetParlementvergaderen,enhierdoor (1842; 2de druk, 1865)'',- pverspreide vernam de bloeivan Tours nietweinig toe.Ook halen (1833)'', - pximenes, Alba, Orsini
werden de GeneraleStaten van Frankrjk er (1842, 2 dln)''
,- nDe graafvan Leicester
meermalen bjeengeroepen, en men hield er in Nederland (1846,3 dln)'',- pNegen n0onderscheideneconciliën.In 1870 waszj van vellen (1846)''
,- gDiana (1847)'',- pMehet midden van September t9t aan hetbegin Jonkvrouwe de Mauleon (1847)'',- rFantavan December de zetel eener delegatie van
de Regéring van NationaleVerdediging,doch

siën in December1848 (1848)''
,- pGedenkschrift van de inhuléiging van koning
werd den 19denJanuarj 1871doorden luite- MTillem 111 binnen de hoofdstad des rjks.
nant-generyalvonHartmann bezet.
12 Mei 1849 (1849)'' - rHet huis HonseTourvllle (Anne Hilarson deContentin: laarsdjk in 1638 (1849, 2 dln)'',- rDe
graaf van), een verdiensteljk Fransch zee- vrouwenvanhetLeicestersehetjdvak(1849oëeier, yeboren den 24sten November 1642 1850,3 dln)''.- nMoedervreugdeen moederte Tourvllle (La Manche),trad in 1656 in ljden.Fantasiën (1850)'',- nEenigeschrtsen
de Maltézer Orde,onderscheidde zich in den

(1850)/', oMedia-Noche(1852,2dln)''
,strjd tegen de Mooren, nam in 1660 dienst D0n Abbondio (1853)''
,- pDeAlkmaarsche
bj de Fransche marine,werd in 1667 kapi- wees en eenige andere novellen (1854)''
)tein en voerde in 1672- 1674 Lavelover een
Gideon Florenz (1854- 1855,4 d1n)'', linieschig in den 00rl0gtegen deNederlanders OHistorischenovellen(1857)'',- oEenLeidsch

student in 1593 (1859)'', - rGraaf Pepgli
(1860, 3 dln)'', - pDe triomf van Pisani
(1861)'', - pDe bloemsehilderes Maria van
Oosterwjk (1862):' - >De terugkeer van
Golgotha (1862)'',- plletlaatstebedrjfvan
lermo twaalfschepen derNederlandsch-spaan- een stormachtig leven (1864)'' - pDeversche vloot.In 1680 zag hj zich benoemd t0t rassing van Hoey in 1595(1864,2 d1n)'',luitenant-generaalder zeetroepen,en in 1682 FritsMillioenenzjnevrienden(1869,2dln)'',
en 1683 bombardeerde hj Algiers, beschoot - pDe Delftsche wonderdoder (1870- 1871,
in 1684 Genua enin 1688Algiersvoordederde 3 dlnj
j2dedruk,
'18724
*'',- rMajoorFrans
maal.In 1689 werd hi
j bevorderdtotvice- (1877), - rLangs een Omweg (1878)'',admiraalin den Levant,en in 1690voerdehj Raymond de schrjnwerker (1880)''en een
bevel over de vloot,die de onderneming van aantalbjdrjgeninJaarboeklesentjdschriften.
en Spanlaarden in de Middellandsche Zee.In

1675 diende hj eerstonderden chevalierde
ValbetteenvervolgensonderDltquesne.Bjzjn
terugkeer van Agosta, waar hj met roem
gestreden had,vernielde hj in 1677 bj Pa-

Jaeobus 11 in Ierland ondersteunde.A1sOpperToussalnt POuverture,opperbevelhebbevelhebber der Fransche Kanaalvloot be- ber der Negers op Haïtien geboren in 1793j
haaldehj in denzeeslag bjheteilandW ight was de zoon eener slavin op eene plantage
in Julj 1690 de overwinniny op deNeder- van graaf Nol, niet ver van Kaap François.
landsch-Britsche vloot, die u1t 112 schepen A1skoetsiervan een blank-oëciermaaktehj
bestond. Om de voorgenom ene landing der gebruik van de boekerj vanzjn meesteren
Jaeobieten op de Britsche kust mogeljk te ontwikkelde daardoor zjn gunstigen aanleg.
maken,moesthj den 28stenMei1692op de Toen in Augustus 1791 het eerste Negerhoogte van Kaap La Hoguede Nederlandsch- oproer op St.Domingo uitbarstte,bragtTousBritsehe vloot onder adm iraal Rnssell aan- .scizlf zjn heer aanstonds in veiligheid op het
tasten,m aar geraakte ertusse,
hen tw ee vuren vaste land van Amerika en trad daarop bj
en leed de nederlaag.In 1693ontving hj de de Negers in dienst.Zoodra hun leger zich
benoeming tot maarschalk van Frankrjk, onder debaniervan Spanleschaarde,om tegen
veroverde in Jullj 27 schepen,t0teeneNeder- de Fransche Republiek te strjden, zag hj

landseh-Britsche koopvaardjvlootbehoorende,
en vernielde er nog 45 bj de vervolging.H j
overleed den 28sten M ei 1701.
Toussaint (lnna LouisaGeertruida),eene
Nederlandsche romanschrjfster en geboren te
Alkmaar den 16den Septem ber 1812, ontving
eenezorgvuldigeOpvoeding,legdezichmetjver
toe op de letterkunde en geschiedenis,was

zich bevorderd t0t kolonel bj de Spaansche troepen, m aar koos in 1794 m et een

gedeelte der armee de zjde van Frankrjk ,
waar de Nationale Conventie hem t0t brigade-generaal, in 1797 t0t divisie-generaal

en eindeljk t0t opperbevelhebber van alle
troepen op St.Domingo benoemde.Hj herstelde er orde en ttlcht, maar maakte het

eenigen tjd werkzaam als gouvernante en eiland in 1800 onafhankeljk en lieterzich
trad in het huweljk met den beroemden benoemen t0tvoorzitter vool levenslang.Le-

schilderJ.Bosboom (ziealdaar).Haretalrjke elerc, die er in 1801 meteen Fransch leqer
romans en nouvellen getuigen van eene gron- aan walstapte,noodzaaktehem t0tcapitulatle.
dige studie en van eene ongemeene mensehen- Nadathj eroenigen tjdop eenbuitenverbljf
kennis, terwjl zj zich onderseheiden door had gev/oond,werd hj in 1802 onverwacht
eene iinke karakterteekening, eene keurige

in hechtenisrenomen en naar het fort Joux

detailbeschrjving en een krachtigen, kern- bj Besançon In Frankrjk gebragt.waarhj
achtigen stjl. In 1807 gaf zj hare eerste den z7stenJulj 1803 overleed.
nûvelle: oAlmagro''in hetlicht.Daarop volgTouwslagerk (De),vermoedeljkeender
den: rDe graafvan Devonshire (1838)'' - oudste bedrtjven,bepaaltzich bj devervaar-
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diging vap versrhillende soorten yan touw , andere uiteinde dier draden is vastgemaakt
hetwelk uit inée
'n gedraaide cf zan
amgevloch- aan eene slede,diebj hetdoorinééndraajing
ten draden bestaat. De grondstof van het korter worden van het touw zich naar de
touw is dus de draad.Op de Bterkte van het zjde van hettouwslagershuiqlebeweegt.op

touw heeft de hoedanigheid van de draden deze wjze vervaarligtmen destrengen.Geeen grooten invloed, m aar vooral 0ok de woonl
jk bestaat een totlw uitdriestrengen.
wjze,waarop de draden zjn zamengevoegd; Deze worden naast elkander geschoren en

duideljk toch is het, dat zulk eene zamenvoeging de doelmatigsteis,waarbjdedraden
bj het middelpunten aan den omtrek van
het touw eene geljke spanning hebben. ln
het vormen van zulk eene zam envoeging is
dekunst dertouwslagertjhoofdzakeljk gelegen.W ilm en weten,hoe een touw is zamengesteld, z00 ontrafele men btlv.een kabeltouw ; men zaldan vinden,dat hetgewoonn e1k
ljjk uitdrie dunnere touwen bestaat
., e

daartusschen wordt, nadat zj aan hetwiel
zjn vastgeheeht een gegroefdekegelvormige
houten klos,tolgenaamd,zoodaniggeplaatst,
datde strengen in die groeven komen te liggen. Deze t0l bevordert het regelmatig in

elkaar draajen der strengen en wordtdoor
den werkman geleideljk achteruitgeschoven,
terwtjldeze strengen metdeandereuiteinden
aan omwentelende haken zjn vastgehecht,
diehaarlosdraajen beletten.Destrengen ver-

van dez: touwen wederuitdriedunnere stren- eenigen zichnuaandepuntvan dentol,endeze
gen,van welke ieder uit een aantalkoorden wordt door den touwsl
ager 0j eene doelmais zamengesteld, van onderscheidene draden tige wjze bestuurd,zoodathg daardoorein-

vervaardigd.Het touwslaan voor dageljksch deljk hettouw in gereedheid brengt.
gebruik isveelalhandenarbeid, maarbj het D00r middel van machines levert men pavervaardigen van scheepstouw gebruiktmen
werktuigen , die den arbeid bespoedigen en
het voortbrengselverbeteren.

tenttouw , hetwelk de eigenschap bezit,dat
de buitenste en binnenste draden hetzelfde

draagvermogen hebben.O0k worden dedra-

In het touwslagershuiqje bevindt zich het den daarbk wel eens onder het bewerken
door warme teer gehaald,zoodat zj na het
inééndraajen eene vaste massa vormen,
welkeontoegankeljk isvoorvochtigheid.Zulk
touw is 140/0 sterker dan het gewone en
draailen daarvan een oogle,dat zj aan één wordt vooralgebruiktaan boord van schepen
dier haakles vasthechten,en terwjlhetwiel voorstaand want.M en vervaardigt o0k touw
door midàel eener kruk aan de achterzjde van jzerdraad; zulk touw isveelsterker en
wordtomgedraaid,gaan zj langsde ljnbaan tevensveelgoedkooqerdan henneptouw.Van

touwslagerswiel, dat aan den voorrand met
eenakl
aant
al
nzet
een
ha
es i
s bie
. halven cirkel geplaatste
De touwslagers slaan eene
hoeveelheidgehekeldenhennepom hunmidden,

touw vervaardlgt men aan boord het
achteruit,van gemelden hennep garen spin- oud
nende,datzj hleren daarinhaak'
lesleggen, schiemansgaren, en in het splitsen en knoovan op stutten geplaatste dwarsbalken afhan- pen van touw heeft de zeeman gewoonljk

gende, om het langs den grond slepen van eene verwonderljkebedrevenheid.
het touw te voorkom en. D e dikte van het
Tow er (De), eene vermaarde citadélaan
garen hangt af van die der vezels,van de de oostzjde der City te Londen, aan den
snelheid, waarmede de werkman achteruit- oever van de Theems en niet ver van de
gaat en van die deromdraajing van hetwiel. London bridge, is door wallen en grachten

Geoefende werklieden zjn in staat,van een omgeven en beslaat eene vierkante opper-

pond hennep een draad van bepaalde.lengte vlakte van Q0 Ned.bunder meteen vierkante vervaardigen, en een bekw aam baangast ten toren op elken hoek. Volgens de sage is
levertin 12 minuten tjdseen draad van 300 deze sterkte gesticht door de Rom einen.M en
Ned. e1. D e draden w orden op haspels ge- weet echter met zekerheidj dat W illem de
wonden,op iederhaspelten bedragevan 100 Veroveraar er in 1078 een kasteeldeed vertot 125 Ned.pond.
rjzen, hetwelk er a1s een gedeelte van het
Eene tw eede bewerking is hetuithalen of tegenw oordig geheel onder den naam van
uitscheren van het garen.Het wordt name- W hite Tower thans n0g aanwezig is.In den
ljk van de haspels afgewonden en in draden 100p der eeuwen w erden er andere gebouw en
van bepaalde lengte van 150 t0t 300 Ned.el aan toegevoegd,en 00k W illem II1 heeftdat
naast elkander gespannen,en we1in zooveel kasteelaanmerkeljk vergroot.In degeschiedraden als het touw vereischt,dat men ver- denis van Engeland vervult de Tower eene
vaardigen wil. Zj worden daarna aan het merkwaardige enmeestaleeneschrikwekkende
wiel gehecht en inéêngedraaid. Touw voor r0l.Oorspronkel
jk zetelden erde Koningen,
scheepsgebruik oftouw ,dat in het algemeen maar H endrik V111 maaktedaaraaneenelnde.
aan de lucht blootgesteld is, wordt geteerd. 00k was het t0t aan Jakob 11 de gewoonte,
De draden, welke men wi1 inééndraajen, dat de Koningen t0t aan den krooningsdag
hecht men aan denzelfden haak van het wiel zich afzonderden in den Tower ofer althans
en doet di
t omdraajen in de tegenoverge- eene plegtige audientie verleenden. Van ouds
stelde rigting van die, welke bt
l heteerste en voora'l sedert H endrlk VIII diende dit
inélndraatlen gevolgd w erd. Tot het dunste kasteeltot staatsgevangenis voor aanzienljke
(tweedraads) bindgaren neemt m en er tw ee, personen, en zjne muren waren de getuigen
terwjlhun aantal honderden kan beloopen. van bloedige gebetlrtenissen. H endrik FT,
Voordezwaarstekabels,bestemdvoorscheeps- George, hertog ran W crdpce, Tllnard F en
gebruik, vnegt men 360 draden btjéén.Het zjn broeder Ricltard,hertog ran Irorkj wer-

'
POW ER- TRAANW ERKSUIGEX.

685

den in den Towerheimeljk vermoord.Anna welkemen terverkrjgingvan traanuitknokt.
B oleyn en Cathavina A '
ofrcr#,gemalinnen van
H endrik TI1I werden in de kapélvan den
Tower onthoofd,Jane Gray en vele Britsche
aanzienljken en staatslieden beklommen uit
den Tower het schavot, en de laatste van
hen waren de lords Kilmarnoek,Wt
zl-erilp en
Lovd in 1746. Een heuvel,ten noorden van
het gebouw gelegen en Towerhill genaamd)

W eleer geschiedde dit veelal aan boord van
schepen, doeh thans wordt hetin vaten gepakte spek naar de zeesteden gebragt en a1daar door middel van stoom uitgesmolten.
Versch spek levert helderen traan met een
zachten smaak en reuk,maaruithetin vaten

gepaktespek verkrjgtnaen eenedonkerbruine
soort van traan met een walgingwekkenden

was gewoonljk de strafplaats voor staatkun- sm aak en reuk1nadat eene betere soortvan
dige m isdadigers. D e hoofd-ingang van de

zelve is weggevlgeid.Bruine traanwordtdoor

Toweriseenedubbeledeuraandewestzjde,
en op de wallen bevinden zich 60 kanonnen,
waarmede bj plegtige gelegenheden gevuurd
wordt. De voornaamste gebouwen binnen de
ringsmuurzjn er:deOudeot'W itteTower,

dien om te schuddenmetoplossingenvan bj-

tende kali, van metaalzoaten of van chloorkalk gezuiverd en iets helderder gemaakt.
De traan, die in den handel voorkomtj is
meestaleen mengsel;alleen de beste zeelmndentraan, w aartoe echter de walrussentraan

de Bloody-, Be1l-. Beaucham p-,Develin-en
Martin-rrower,dePieterskerk,deoude kapel, niet behoort? bljtt gewoonljk onvermengd.
doorE duard 1 gesticht,dezaalvandekleinoo- onder de vlsschen vindt men traan in de

diën der Kroon (Jewel Ilouse), het tuighuis lever van haajen.Ook van sleehten haring
en de kazerne.Op den 3lsten October 1841
w erd het tuighuis geheel en aldoorde vlammen verwoest; in tw ee groote wapenzalen
waren 280000 geweren en velestukken zwaar

en van de ingewanden van gezouten haring
wordt traan gekookt, en vlôrdat men de
sardellen inmaakt, Yvordt 0ok uit deze een
heldere traan geperst. Traan heeft naarge-

geschut op eene kunstmatige wjze gerangschikt,maargingen bjnaallenverloren.Eene
andere zaalbevattetalrjke trofeeërlen oude
wapenrustingen, welke desgeljks eene prooi
werden van :etvuur. Het groote archief,in
welks nabjheid zich 200 vaten buskruid bevonden benevens de kroonjtlweelen bleven

lang van zjn oorsprong een soorteljk gewigt
van 0,
87- 0,92j bestaat hoofdzakeljk uit

oleïne en bevatgeringe hoeveelheden vanglyceriden,van valeriaanzuur en van anderevet-

zuren. Men gebruiktde traan in de loojerj,

tût schoensmeer)om te branden enz.Omtrent
levertraan raadplege men het artikel onder
gespaard.
dat woord.
Towianski,een mystieke P00l,geboren
T raanw erktuigen. Tranen worden afin 1800 in Lithauen,studeerde te W ilna en geseheiden door de druitkorm ige traanklier)
zag zich geplaatstbj een kantongeregt,maar welke in den buitensten goghoek eenigzins
werd eerlang wegens krankzinnigheid in een naar boven gelegen is(zie a in bjgMndeaf-

gesticht opgenomen. Nadat hj dit verlaten
had trad hj in Posen op a1seen godsgezant

en sehreefteBrusselvoorGeneraalSkrzyneeki,

dien hj poogde te bekeeren,de pBiesiada''

eene soort,van redevoering,die de grondsla-

V w,

hx

yg

ter M ickiewlez wist te winnen voor zjne
dw eepzieke plannen, w elke eene volslagene
omkeering van den maatschappeljkentoestand
bedoelden.Zjne leer,hetpMessianismus''genaamd, werd door M iekiewiez in zjn werk:
L'église oëeielle et le Messianisme (18421843,2 dlnl''uitééngezet.In 1845 werd Tolnïlldài uit Frankrtl
'
'k verbannen en vertrok
over Rgme naar Zwitserland, waar hj den
13d
Ten
yei187qoverleed.
oxlcologle of leer der tleroçi
ffes, zie
onder Fergi/t
Traagheid noemt men de eigenschap der
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gen bevatte van zjneleer. Daarop begafhj
zich naar Parjs,waarhj in 1841 dendich-

32
*
çq
-

: /'le
vk
/
/
y

/
/z b
/
;

ligchamen;om in den toestand van rustof beelding).Dezeklierontlasthaarvochtdeor
beweging,waarin zj zich bevinden,tev01- nmstreeks tien kanaaltjes, Dealzoogestorte
harden zoolang geene kracht verandering tranen verspreiden zich sneltussdlen de Qogbrengt in dien toestand. Dat is metbetrek- leden en den oogappel) waartoe de beweging
king tot de ligchamen,die in rustzjn,v0l- van het ooglid medewerkt, bevnchtigen den

komen duideltjk5 maar 00k de zoodanige, oogappel en vloejen weg in den binnensten
die in beweging zjn,bljven zichopdezelfde ooghoek, door twee kleine gaten,de traan-

wjze voortbeweqen,wanneerzj daarin niet y
unten genaamd.Men kanmethetblooteo0g
(
loor wrtjving ot botsiny worden verhinderd. ln den binnensten ooghoek zoowel op het

Traan is de vette 0lle van zeezoogdieren onderste a1s op hetbovensteoûglideenekleine
en visschen. W alvisschen en rnbben hebben verhevenheid opmerken,en op elke van deze
onder de huid eene zeer dikke speklaag, bevindt zich een traanpunt. De kleine ope-
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ningen loopen uitin kleinekanaaltjes(c,c), voorts op de EuganéscheHeuvels,opIlsland,
welke zich vereenigen en uitkomen in den in Siebenbiirgen enz. Domiet is eene zeer
tranenzak,tusschen het 0og en den neus ge- fjnkorrelige verscheidenheid van hetkwartslegen (#), welke wederom uitkomt in het porfer.T0tdeverbrokkeldetrachietgesteenten
traankanaal(b),datzichindeneusholteuitstort. behooren de trachietconglomeratenj de traDe tranen loopen alzoo van de oogen naar chietbrecciën en de trachiettuFen.Hettrachietden neus4 vandaar dat bj het schretjen de gesteente wordtveelalgebraikta1sbotlw steen,
neusvochtig wordt.De scheikundige bestand- - de kwartsbevattende en poreuze soorta1s
deelen der tranen komen vrj wel Qvereen molensteen -- en de tuFen t0thet bereiden
metdie derbloedwei;zj bestaan uitwater, van hydraulischen mortel.
zouten, welke daaraan een zilten smaak
Tractaat (Een) is een verdrag,- doorgeven en kleine hoeveelheden sljm en eiwit. gaans een voorloopiy verdray. O0k bestempelt
Zj zjn voortshelder en kleurloos.Onophou- men metdien naam een klein geschrift,veelal
(
leljk worden zj in geringehoeveelheidafge- van godsdienstigen inhoud, bestemd ter verscheiden, maar die hoeveelheid neemt aan- spreidinq qnderhetvolk.
Tradltle,zie Overleverin-q.
merkeljk toe,zoodra de zenuwengeprikkeld
worden, welke met de traanklieren in ver-

Trafalgar, weleer JunonisFrpzgplforïlzz
l,

van een voorgebergte aan de kust
band staan.Die prikkelinr kan van deher- idserdeSpnaam
aansche provincie Sevilla, aan de Atsenen uitgaan bj droefheld, teletlrstelling,
ergernis enz., en o0k welontstaan door re- lantische Zee, nabj de Straatvan Gibraltar.
Qexie,afkomstig van hetsljmvliesvan den Het is vermaard door den zeeslag van 21
neus,alsmede van het0og,bjv.wanneerhet October 1805 tusschen de Engelsche vloot
bindvliesgeprikkeld wordt door een ot
'ander onder Nelson en de vereenigde Franschvoorwerp,dat in het 00g is geraakt. Tranen Spaansche vloot onder Tilleneuve en GravLna.
zjn van het hoogste belang voor het0og, Deze laatste,met 34 linieschepen vöörCadix

daar zj den oogappelsteedszuiveren voch- ten ankerliqgend,lietzich doorNelson,die
slechts 27 llnieschepen onder zjne bevelen
Tracheeën ,zie Luehtbulzen.
had,door een schjnbaren aftogtin zee lokTracheotomie ofluelttbnisdoorsnî
jding is ken en werd den zlsten October bj Kaap

tig houden.

eene kunstbew erking, waardoor m en aan de

Trafàlgar aangetast. De Spaansch-Fransche

buitenzjde van den halseene openingmaakt vloot schaarde zich bj de nadering derEnin de luchtpjp.Zj geschiedt, wanneerhet gelsche, welke in tw ee eskaders verdeeld

strottenhoofd geen voldoenden toegang ver- was, in een halven kring, m aar deze w as
leent aan de lucht, welke voor de ademha- weldra op twee gl
aatseu verbroken.Er ontling noodig is, zoodatdeljdermetverstik- stond eene geweldlge worsteling, die na verl
0op
va
n
dr
i
e
ure
n
tergllnste van de Engelking wordt bedreigd.Zj komtalzoote pas
bj hevige aanvallen van kramp,alsmede bj schen tlitliep.De Spaansch-Franschevlootververnaauwing van hetstrottenhoofd doorpoly- l()or 19 schepen,de Fransche admiraal Vill6pen, syphilitisehe zweeren enz. De tracheo- zzefzr:werd gevangen genomenendeSpaansehe

tomie is geene gevaarljke operatie,en menig admiraal Gravina overleed aan zjne wonden.
croupljder ware behouden gebleven, indien HetwasNelson'slaatstezegepraal; hj sneuzj bj tjds was toegepast. Heeft men de velde door den kogelvan een Tyroler scherp-

opening gem aakt, dan plaatst men daarin schutter, die zich in de bezaansmast bevond
eene gebogene zilveren buis,om eene onbe- van het Fransche adm iraalschip, hetwelk
lemmerdeademhalingtebevorderen.Zjnvoorts boord aan boord lag metde rvictory''w aarop
d w egge- Nelson zich bevond. Het lood trofhem van
de hindernissen uit het strottenhoot'
ruimd, dan verwjdert men de buis en zoekt achteren in de ruggegraat, zoodat hj vooroverviel op het dek. Eenige oogenblikken
den luchtpjpfsteltegenezen.
Trachletgesteenten zjn vulcanische daarna w erd ook de scherpschutter door de
voortbrengselen meteen aanmerkeljksilicium- kogelsvan tweeEngelscheadelborstengedood.

g
ehalte (60-800/0 SiO:),gedeelteljk zjn zj Tragacantgom is eene soortvan gom ,
lava's van thans n0g werkzame vulkanen, welke doorde stammen vanverschillendesoorgedeelteljk uitbarstingsgesteentdn van het ten van Astragalus wordt afgescheidenqzj
vormt platte,gedraaide ot'kromme,met ver-

tertiaire tjdperk,en t0t hqn behooren,behalve het eigenljk trachietj kwartstrachietj dikte,concentrische, half-cirkelvormige striedomiet,andesiet,phonoliet(klinksteen),tra- men geteekende,kleurlooze ofgekleurdesttlkchietpeksteen, parelsteen en puimsteen. De ken.Dezeg0m ishoornachtig,bjnadoorschjverscheidenhedenvAn hetkwartstraehiethebben

nend,taaienzonderreuk,zetzichuitinwarer,

een dergeljkenbouw als?orferiineenesaassa, geeftmet20 deelen water een dik sljm en

welke zich onderden m lcroscoop vertoontals bestaatuitbassorine, oplosbare g0m ,zetmeel
kwarts, sanidien, oligoklas en hoornblende, en m inerale zelfbtandigheden. In den handel
ontw aart m en kwarts-, glim mer- en hoorn- onderscheidtm en bladerig tragacantoftragablendekristallen. De eigenljke massa iswit, cant van Smpma, uit groote, platte, over
geel, lichtgrjs oi'roodachtig, somtjds ruw , elkander geschovenelagen bestaande,debeste

eelac.
htig of poreus, terwjl de wanden der soort,- tragacant van Moréa (vermicelli) in

holle ruimten metverscheidenhedenvan kwarts gew ondene ofgedraaide stukken,- en Per@@
Zpn
bekleed. Dit gesteente komt V00r 0P zisch tragacant in stalactietenvormige brokm mmige plaatsen in het Zevengebergte,
ken.Men gebruiktdezeg0m in de drakkerj
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van geweven stoFen, in waterverw en, t0t
kneedbaYe massa's, a1s verbindingsmiddelen
in de geneeskunde.

en van zjne verhevenheid boven een hard

tenist w elke tegeljk medeljden en vrees
verwekt.Zj moetindeeer3teplaatsdev00rstelling zjn van een ljden,omdatzijanders
geen leed kan doen ontstaan,maardatljden
moet tevens onverdiend (dus geenszins de
regtvaardigestrafeenermisdaad)wezen,omdatwj andersden ljdenden persoonwelzouden kunnen beklagen, maar geen medeljden
m et hem gevoelen. Het m oet voorts schrikwekkend zjn,omdatwj erandersnietvoor
zouden vreezentenhetmoettevensdenm enseh
op eene noodlottige wjze overkomen, omdat
wj hetandersniet vooronszelven evenzeer
a1s voorden schuldige zouden vreezen.Alleen
hetm in ofm eerOnverdiende ljden istragisch,
hetzj de vermeende misdaad eeneheldendaad
ofeene weldaad,hetzj de wrekendegodheid
ofhet grillige noodlotde eigenljkemisdadiger zj (bjv.het rooven van hetvuur des

affed) die van hetharde en wreede (van de
blinde noodzakeljkheid der natuurwet), dat

noodlot,datw elnhetligchaam '',m aarnietlrde
ziel'' kan dooden.In eerstgenoemd opzigt is

Tragisch noemt Avistlteles eeue gebet
lr- de indruk van het tragische (het tragisch

wanhoop, - in het tweede die van het ver-

hevene (van de zedeljke vrjheid),dat bewondering wekt. W orden de beide zjden
der tragische tegenstelling over verschillende
personen verdeeld, zoodat het verpletterend

gevoelvan hetbezwjken onderdemagtvan

het l0t in den tragischen persoon en dat der
hartverheFende grootheid van den mensch in
den aanschouw er geplaatst wordt, dan ont-

staat het objectiejLtragisclte. W orden beide

daarentegen in den tragischen persoon vereenigd,die,schoon naar hetligchaam onderhet
lotbezwjkend, a1s tragisch held doorkracht
des geestes de overw inning behaalt,dan ont-

staathetsubjeeti6-tragiscl
te.Heteerste,waarbj

de tragische persoon, zich in den ljdenden
toestand bevindt, wekt diep medeljdenten
hemels door Prometheus, die door den ver- het tweede, waarbj de tragische persoon
toornden en afkunstigen Zeus aan de rotsen handelend optreedt,heefteenehartverheFende
werd vastgeklonken), hetzj de gewaande werking.H et eigenaardige van het eerste be-

schuldige slechts ten halve schuld heet'
t en staat daarin, dat de held zich aan den aande pHoogere magten'', die hem t0thet mis- schouwerten van hettweede daarin,dathj
drjf hebben aangespoord,de eigenljkeoor- zieh aan zich zelven a1stragiseh vertoûnt,en
zaken der misdaad zjn (bjv. Oedipss, die alzoo nietalleen aan anderen m aar ook aan
door debeschikking dergoden t0tmoordenaar zich zelven medeljden en sehrik inboezemt.

zjns vaders en t0t gemaal zjner moeder Ipltlgenla,dsfùpw/,en Tltekla (in DW allenwas bestem d, of W allensteln, wiens schuld stein'')beklagen zieh overhaarlot.Hetsubjecgrootendeels aan zjn ongelukkig gesternte tief-tragischegrenstdoordegemoedsgesteldheid
wordttoegekendl.Hetgeheelonverdiendeljden van den held,eenemengeling vanmedeljden
(bjv.datvan Ckristusjisniettragisch,maar met zich zelven, alsbezwjkendeonderzjn
vreeseljk.Hettragische bertlstalzoo,evenals l0t, en van reqtmatige verachting van den
het comische, op de tegenstelling van dat- tegenstander, dle in schjn de overwinning
gene,watwerkeljk geschiedt(deonregtvaar- behaalt, aan den humor,en wéltomdathet
digheid in het tragische en de ongertjmdheid bezwjken naar het ligchaam onvermjdeljk

in hetcomische),metdatgenewat(naarden is, aan den bitteren humor en draagt om
eisch der rede, der reytvaardigheid in het die reden den naam van het kumoristisek-tratragische en der wjsheld in het comische) u/dclz.Naar gelang bj den indruk van het
eigenljk behoort te gesehieden,metdit on- tragische het rverpletterende'' of het pverderscheid, dat hetgeen werkeljk geschiedt, hevene'' elem ent de overhand heeft, onderin het tragiscbe een ljden en in hetcomische scheidt m en het roerend-tragische en het pa-

eene dw aasheid is. D aar nu de indruk van fFzefï.
scFz-ïrc.gïq
scld.Doorzamenvoeginq van die
het tragische en van het comisehe door dat beide soorten ontstaan a1s verscheldenhedcn

contrast ontstaat, zoo moethj van gemeng- van het roerend-tragische het eoerende, bj
den aard wezen. W at werkeljk gebeurt, hetwelk hetdeerniswekkende,enhetverschrikhet onverdiende ljden, het rampzalig 1ot kelnke ytzd/zo.
s, waarbj de klagt overhet lot,
van den tragischen persoony de zegepraal
van het noodlotofvan de vertoornde goden,
is een triomf der Ongeregtigheid en veroorzaakthetrverpletterend''gevoelvan mensche-

en de trtvisa e Alvlor,waarbp de verachting
van het lot de eerste plaats bekleedt. Het
eerste doet 0ns Weenen en de laatste door
tranen heen gl
imlajchen. De oplossing van
ljke zwakheid en magteloosheid tegenover het tragische geschledt, evenals die van het
de preuzenmagt van hetl0t.''De veroordee- comi
8che, door de opheënq der tegenstelliny en afkeuring van 'tgeen werkeljk ge- ling, zoodat het ûnregtvaardlge a1s regtvaar-

schledt door de regtspraak der rede (in 0ns dij'ofhetljden,zoo men waandedoor den
zelven ot'in den held),die zich door het w11 van het blinde noodlotot'van vjandige
naderen van den onvermjdeltjken slag en Hoogere m agten veroorzaakt, a1s het werk
door de overmagt van het vjandig noodlot van het toeval of van eene onvermjdeljke
niet laat schokken in zjne vastheid en zich natuurwet w ordt erkend,die,alsvan geheel

alzoo niet laat dw ingen,het Onverdiende als anderen aard dan de rede,m etdeze nietververdiend, den onregtvaardigen god als de geljkbaar zjn en alzoo met haar geen conbron der geregtigheid te beschouwen,is Juist trastkunnen vormen.
de zegepraal van het regt en verwekt het
Tragoedie,zie onderDrama en Tra-qina.
verheFend gevoel van 'smenschen grootheid
Tragop6gon, zie Boksba- d.
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QXAJAXUS-TRANQUEBAR.

Tr#anus nfM-ius Ulpiu TTCJ'cII,s & i- t0t hetzelfde stelsel behooren,onderdenzelfwffl:) een Romeinsch keizer,waarschjnljk den hoekd8
eDz*
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edlt
fd
.Z0
e br
0an
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dpbj
unvt.
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oe
rba
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ee
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pgeboren in 53 na Chr. te Italicaj niet ver sen, die
van hethedendaagscheSevillain Spanje,was willekeurige hyperbaol m et dezelfde brandixl 91 consul en voerde in 97 bevelover de punten
gthoeki
hoede
k sre
njd
t.- ge
Intr
dae
jeme
ctoo
r
cnd
ha
iee
ni
rn
came
isljk
de
denzelflegioenen aan de Neder-ltjn,toen hj doûr de 1jn,welkealdezeellipsen
Nerna a1s zoon aangenomen en t0t medere- d0n
gent benoemd werd.In hetJaar 98 verkreeg tralectorie de loopbaan Van een punt, hethj nahetoverljden vanNervadeheerschappj welk zich onder den invloed Van eene been bleefgedurende al den tjd van zjn be- paalde kracht beweegt, bjv. de loopbaan
wind onverm oeid werkzaam aan de verhoo- van een schuins in de hoogte geworpen
ging van de welvaarten van den luister van ligehaam.

Trakehnen,een Pruissischdoq met0mhet Romeinsche Rjk.H0e grootzjne zorg
was voor een degeljk bestuur,h0e hj zich streeks Q000 inwûners in het distrlet Gumonderscheidde door zachtmoedigheid,schran- binnen, is merkwaardig door eene beroemde

derheid en regtvaardigheid, bljktvooraluit Koninkljke paardenstoeterj,aldaar gesticht
zjne briefwisseling metdenJongerenl'linius, dnorFrieAicA Wilkelm Iin 1732.Zjbeslaat
toen deze in 111- 113 met het beheer van eene oppervlakte van 4012 Ned.bunder.
Bithynië WaS belast. Men zoekt echter te
Tralles(JohannGeorg),eenverdiensteljk
vergeefsdie zachtmoedigheid in zjnehandel- natuurkundige, geboren te Hamburg den
wjze Jegens de Christenen, die hj met de 15den Odober 1763, studeerde te Göttingen
meeste gestrengheid vervolgde,omdathjin en werd in 1785 hoogleeraar in de wis-en

de verspreiding hunner leer gevaarzag voûr natuurkunde te Bern en in 1818 in de wis-

hetRjk.Tot ztjne weldadige instellingen behooren vooral ook de gebouwen,die hj te
Rome en in ltaliëdeed verrjzen voorde0pvoeding van onbemiddelde kinderen. Voorts
deed hj eenebrug leggen over deDonau be-

neden de stoomversnellingen en een nieuw ,
naar hem genoemd fbrum in gereedheid
brengen, alsmede de naar hem genoemde
thansn0g aanwezige zuiloprigten,denCircus
Maximus grooter maken en een Odeum ,een
gymnasium enz. bouwen. Die werken des
vredeBwerden afgewisseld doortweeoorlogen
tegen de Daciërs (
101-102 en 105-106),
waarin Deeebalus, koning van Daciëj over-

kunde te Berljn,en overleed te Londen den
19den November 1822. Hj is de uitvinder

van den naar hem genoemden alkoholometer
en schreet': punterzuchungen iiber die specifschen Gewichte der Mischungen v0n Alk0-

h0lund W asser (1812)''.
Tram etes Fr.isde naam van een zwammengeslachtuitdefamiliederHymenomyceten
en m ethet geslachtPolyporusvermaagschapt.
Hetomvathoutbewonendezwammen meteen
halvenjvan een steelverstoken hoed. T.Fili

Fr
.(PolyporusyiniPer8.4metkussenvormige:
kurkachtig-houtlge, brtlinachtig-zwarte, ge-

groefde hoeden, groeit op denneboomen en
veroorzaakt er bederf aan de bovenste gedeelten van den stam en aan dedikketakken,
daarin bestaande, dat het donker gekleurde
kernhout w eek wordt en kringen van witte
vlekken erlangt, daar de draden van deze
mië in Romeinsche provineiën en rukte over zwam soortde houtcellen verteren.
de Tigris voorwaart: tot aan K tesiphon.
Tram ontana is bj de ltalianen qe naam

wonnen en zjn land in een Romeinsch wingewest hersebapen werd. Daarop ondernam
Trajanns in 113 een grooten veldtogt naar
het Oosten,hoofdzakelpk tegen de Parthers,
veranderde daarbj Armenie
- en Mesopota-

DochterwjlhjinhetverreOostenvertoefde,
kwamen er volkeren achter zjn rug in opstand, vooral ook de Israëlieten in Egypte
en Cyrene, en vöördat hj die bewegingen
kon dempen, overleed hj in 117 te Selinus
in Cilicië.W egens zjneverdiensten ontving
hj van denSenaatdeneeretitelvanroptimus
(de bestel'',en latereKeizerswerdenbegroet

van den noordenwind, omdat hj er van de
overzjde derAlpen komt.Om dergeljkereden
noemen zj de noordster Stella Tramontana,
waarvan de spreekwjze perdere tramontana
is afgeleid,hetwelk alzoo beteekent:van den
koers raken O0k in 0ns land wûrdt de uit-

drukking rvan zjn tramontana geraken''we1
metde woorden:pW eesgelukkigerdanAug%sTrangheeën ofloopgraven,zieonderleleg.
fx#en beterdan Tral'anu l''- De'walrczlrrlTranl, eene stad in de ltaliaansche prov
i
n
cie Barien in hetarrondissementBarletta,
janu is eene van de Romeinen afkomstige
verdedigingsljn in de Dobroedsla (Moesië), aan de Adriatische Zee en aan den Bpoorweg
die zic'h van de Donau tusschen Rassowa en van Ancona n> r Brindisi, heeft oude basTsjernawoda met eenige afbrekingen over tions,isde zetelvan een aartsbisschop,bezit
een af8tandvan 48Ned.mj1t0taanKuBtendje eenigeregtbanken,eengymnasium ,eenetechaan de Zwarte Zeeuitstrekt.Hj bestaatuit nische school en een seminarium ,- voorts
een aarden wa1 ter hoogte van 2,5- 3 Ned. eene fraaje hoofdkerk uitde 12deeeuw met
e1,ja op sommige plaatsen ter hoogle van eene krypt en een van de Noorm annen af5,8 Ned. el en was in den oorlog van 1854 kom stigen toren,een kasteel,eene sterk veruiteen krjgskundig Oogpunt nietvan belang zande haven, een uitgebreiden handelm etde
voortbrengselen deslands,eene bloejendevisontbloqt.
Tralectorie noemt men in de meetkunde scherj en omstreeks26000 inwoners.
eene m
' een platvlak gelegenekrommeljn, Tranquebar (Taranganpadi),eene kleine
Felke alle afzonderljke kromme ljnen,die stad in het Britsch-lndische presidentschap
eens gehoord.

TRANQUEBAR-TRANSITO-HANDEL.
Madras, op de kustvan Coromandel en aan
één van demonden der Kawerigelegen,bezit
een R.Katholiek en een Protestantsch zendelingengeBtichtmeteene schoolen eenedruk-
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oostwaartst0taan de steppederToerkmenen,
en heefteene nppervlakte van 4000 1 geogr.

mjl.Doo1
*een beslnitvan9 Maart1873werd
dit gebied verheven t0t een militair distrid

kerj,waar bgeken in (
le landstaal(Tami1) en onder het gezag geplaatst van een militer perBe wnrden gelegd. Zj werd in 1616 tairen gouverneur, te Krasnowodsk gezeteld.
door de Denen gesticht, was geruimen tjd Zj is verdeeld in dearrondissementen Mande hoofdplaats .
der Deensche bezittingen in gysllak en Krasnowodsk.Bewegeljke zandOoyt-lndië en wer; in 1845 door aankoop het steppen wisselen er af met vaste zand-en
eigendom derBritsch-oost-lndischeCompaqnie. leemgronden en met welig begroeide heideTrans-Baikalië, een Aziatisch-Russlsch velden. Nukte berggewesten, waar bergkegebied in hetgouvernement Oost-siberië,tus- tens zi
ch terhoogtevan 600 Ned.el(alleen
schen het Baikalmeer ten westen, China ten deGroote Balchan heefteene hoogte van 1662
zuiden en ten oosten en de rivier W itim ten Ned. el)verhelen, breiden zich uittusschen
noordent telt op 11325 D geogr.mj1 n0g de rivieren en Bteppen, om het land in afgeen half millioen inwoners en is in 5 ge- zonderljke deelen te splitsen.Runderen en
westen verdeeld. Door ditland looptde Ja- schapen vinden er slechts op enkele plaatsbn
blonoi Chrebet of het Daoerisch Gebergte, eene voldoendehoeveelheid voedsel.Men heeft

zich in den Sochoncho(Tsjeltonda)t0t eene ern0galttldhetplan,watertebrengen in de
hoogte van 2453 Ned.elverhefend.Vlakten otlde rivierbedding van deAmoeDarla,welke
zoekt men er te vergeefsp zelfs de steppen 00k thans n0g met een betrekkeljk rjken

hebben er een golvenden bodem.De voor- plantengroei is bedekt. De bevolking bestaat
naamste rivieren zjn er de Selenga metde er uit Kirgisent Toerkmenen en Russen.De
Oeda,deIngoda en deSjilka.Degemiddelde zwervende Toerkmenen,te voren in hetgou-

Jaarljksche warmtegraadbeweegterzich tus- vernement Astrakan omdolend,zjn in 1874

schen - 1,70C.en + 40C.,en de neêrslag uit naar het Trans-caspisch gebied overgebragt,
den dampkring tusschen 7G2 en 300 Ned. en eene poging der Tekke-Toerkmenen,om
streep. M en m oet er alzoo den groei door gedurende den Russisch-Turkschen Oorlog het

kunstmatige besproejing bevorderen,en men RussischeJuk afteschudden!werdinden win-

heefter zooweloorden met digtewouden als ter van 1877op eeyqgevoell
gewjzegestraft.
andere met dorre, kale gronden. Er groeit
Trans-caucasle,zie Cavasiëen Tn
jerveel grag.en m en heefter dientengevolgeeen k-yï:.

aanzienljken veestapel,nameljk 400000paar-

den, een half millioen runderen en een millioen Bchapen.De graanbouw is er op verre
na niet voldoende voor de behoefte derinwoners. ln de bosschen heeft men erveelwild
en in de rivieren een overvloed van visch,

Transcendent en transeendentaal

zjn kunstwoorden,welkeinzonderheid in de
wiskunde en wjsbegeerte worden gebezigd.

In de wiskunde bestempelde LeLbniz met
den naam Van tranBcendent, W at aan eene
algebraïsche berekeni
nq ontbreekt.Transcen-

zoodat Jagten visscherj erbelangrjkebron- dente berekeningen zjn derhalve zoodanige,
nen van bestaan vormen. Voorts vindtmen Waarj
)I
*
J
*men vooreengetalden logarithmus
er belangrjke delfstoffen, en onderdezebe- en voor een hoek de trlgonometrische functie
kleedt qoud deeersteplaats;men vindthet en omgekeerd moetzoeken.- In dewjsbealdaar ln alle rivierdalen en alleen te Nert- geerte geeft men den naam van transcendenslinsk verkreeg men in 187Q bjjna 1000 Ned. taal, volgens de terminologie van Kant.aan
pond.Voorts heeftmen erkwik,tin,jzeren alle kennis, die zich boven het gebied der
steenkolen, terwjl men er het delven van ervaring verheft en den oorsprong dier ervazilvererts heeft gestaakt.Tot verbetering der ring om vat,- en dien van transcendentaan
middelen van verkeer is er veelgedaan,zoo- datgene, wat achter dien oorsprong bestaat
dat zeer goede postwegen de voornaam ste en dus voor onzezinneljkewaarneming geplaatsen metIrkoetsk verblnden, en in 1871 heelen alverboryen is.
Translguratle of verheerljking is inwaren er Q88 scholen.De bevolking bestaat
er uit Boeraeten, Russen, Mongolen,Toen- zonderheid de naam der verheerljking van

goezen,Chinézen en Israëlieten.Hetbestuur clörlst'ts (Matth.XVII) op den berg Tabor.

lser gevestigd teTslita,gelegenaanhetver- De gedenkdag van deze w ordt in de R.en
eenigingspunt van deIngodaendeSjilka,- Grieksch-Katholieke Kerk gevierd op den
de voornaamste fabriekplaats van de voort- 6denAugustus.W ereldberoemd isdeschilderj
brengselen der mjnen isNertzjinsk,en eene van Rafaël,de prransiguratie van Christus''
belangrjke handelsplaats Troitzkosawsk,de voorstellende.
vonrstad van Kiachà en aan de grenzen van
China gelegen.

Transfusie of onerstortlng fJ@ bloed ie
eeneheelkundige operatie,w aardoorm eneens

Trans-caspiseh gebied (Het), eene
Russische provincie in Midden-Azië thans
n0g een gedeelte van het Btadhouderschap
Caucasië,Btrektzieh uitlangsden oosteljken
OeVe< der Caspische Zee Van de provincie
Oeralsk (de Kirgisensteppe) noordwaarts t0t
M n de Atrek (de grensri
vier naarde zjde
Vân Perzi
ë)1 ten zuiden tot aan Chiwa en
XIII;

hoeveelheid (123-200Ned.wiqt
les)bloedvan
een gezond m ensch overbrengtln de geopende
ader van een ljder, diebehoefte heeftaan
bloed. Zt; wordt aangewend btlsterk bloed-

verlies, na verlossingen, verwondingen enz.

Meermalen is zj metuitstekend gevolg toegepast.

Transito-handelofdxrvoerhandelnoemt
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TRAN8ITO-TRINSVAAL.

mzen den doorvoer van vreevade koopTvaren
dooreen land,waar nûch de kooper noch de
verkooper gevestigd is.Te voren werd veelal
de doorvoer belast?doeh thans liggendevonr-

zooals de Toegela,de oemvolcsie en de P0n-

gola.DeVaalrivier,aan welke hetland zjn
naam ontleent, vorm t over een afstand van
500 Ned.mjl zjne zuideljke grenzen, en
deelen van den doorvoerhoofdzakeljk in de van hare noordeljke zjrivieren vermelden
vrachtgelden, welke aan spoorwegen,stoom- wj de Mooi-rivier.De Limpopo (Oeri, of
booten enz.worden betaald.Zie voortsonder Bempe) bepaalteen grootgedeelte dernoordeHandel.
ljke grenzen.De geheeleboven beschrevene
Transpadaansche R epubliek is de hpogvlakte is eene uitgestrekte steenkolenbedding,welke vanhier hare takken uitzendt
1796 door Bonaparte, na den slag bj Lodi, naar Natal,den Oranje-vrjstaaten hetW itnaam van den zelfstandigen Staat, die in

aan deoverzjdevan deP0uitOostenrjksch
Lombardje werd gevormd.Hj werd echter
reeds in 1797 met de Cis-padaansche Republiek t0tdeCiB-AlpjnscheRepubliek zamengesmolten, welke voorts van 1804 t0t 1814
den naam van Koningrjk Italiëdroeg.
Transporteur (De) is een werktuig t0t
het meten en overbrengen (transportare)van
hoeken.Hj bestaatuiteen in graden en on-

derdeelen van graden verdeelden halven cirkel, verbonden met een lineaal,waarop het
middelpunt van dien cirkel is aangewezen.
De transporteur is 00k welvan een nonius
vporzien.
Transsept noemt men in de bouwkunst

watergebergte.00k jzeris erbjkansnveral

t
e vinden;alsmede zjn erkoyer,lood,tin,
zilverhoudend loodertsen graphletinovervloed
voor handen.Eene nikkel-en kobaltmjn is
bjBotsabelodooreeneEngelschemaatschappj
ontgonnen.Vôôr eeuigen tjd heet'
t men er
o0k goud en diamanten ontdekt. W anneer
men de laagvlakten uitzondert,is hetklimaat

er heerljk en zeer gezond.Hetoosteljk gedeelte wordt wegens den zuidoostpassaat,uit
den Indischen oceaan komende, mild &an

regenwater voorzien) terwjl de hongvlakten

in het westen daaraan gebrek hebben.In het

Drakengebergte is de winter droog,terwjl
er des zomers veelregen valt.De gemiddelde
datgedeeltevaneengebouw ,datzjnelengte-as jaarljkschewarmtegraadiseromstreeks15OC.
regthoekig doorsnjdt en alzoodwarsvleugels Laatstgenoem d gebergte is des winters dikvormt.Men heeftvooraltransseptenin kerken wjls met sneeuw bedekt,terwjlin de laagvlakten van hetLimpopo-dalvorsten sneeuw
en tentoonstellingsgeboqwen.
Transsubstantiatle,zie Arondmaal.
onbekende verschjnselen zjn. Het verschil
Transvaal (De)!eene voormalige,thans van klimaat veroorzaakt er eene groote verin deBritschebezittlngen ingeljfderepubliek scheidenheid in den plaqtengroei.Op hetgein Zuid-Afrika en de meestnoordeljk gele. bied der zomerregensgroeiter een overvloed
gene Européeche volkplanting aldaar, strekt van gras, en in de kloven en aan de ooste-

zich uitvan de Vaal-rivier,eenezjriviervan ljke helling van het Drakengebergte heeft
Ge Oranje-rivier,ten zuiden overden Steen- men groote oorspronkeljke wouden, vooral
bokBkeerkring heen tot aan den oever der van geelhout (Taxus elongata),jzerhout en
Limpopo ten noorden en van de Kalahari- stinkhout.Mimosa's,acaeia's,w olfsmelkaehtiwoestjn ten westen tot nagenoeg aan den gen enz. zjn de planten op de hoogvlakten
Indischen Oceaan ten oosten,heefteene op- der middenterrassen.Voorts w orden erm aïs,
pervlakte van 5379 D geogr.mjlen ishoofd- kalerkoren, gierst, boonent erwten: aardzakeljk eene hoogvlakte,die zich 2000 Ned. amandelen (Arachis), meloenen en sulkerriet
el boven den zeespiegel verheft, met het verbouwd.Het dierenrjk is er in hetalgeDrakengebergte ten oosten, hetwelk er een
top heeft ter hoogte van 2660 Ned.el.H et
merkw aardigste puntvan de Transvaal is de
K lipstapel,ten westen vanhetDrakengebergte

m een datvan Zuid-Afrika.M enheeftervooral
eene m enigte antilopen, en op de grazige
hoogvlakten vindtm en weleenstroepen van
50000 springbokken.W egens de huid maakt

gelegen en 1900 Ned.elhoog)dewjlvan- men erJagt op gnoe's,zebra'sen quagga's.
daar de Oemkomanzi of Komate-rivier oostwaarts naar de Indische Zee, de Vaalrivier
westwaarts naar den Atlantischen Oceaan en
de OlifantsriviernoordwaartsnaardeLimpopo
stroomen. Van dat punt loopt de hoogvlakte
zuidwaarts t0t aan de bergen, alw aar de

oiraFen, buFels, olifanten en rhinocerossen

zjn erin aantalverminderd,doch men heeft

er n0g veelleeuwen, luipaarden en hyéna's,
alsmede vele struisvogels, wier vederen een

belangrtjk uitvoer-artikelvormen.In derivieren zwemmen krokodillen in menigte; 00k

Oranje-rivier ontspringt;westwaartsdaaltzj zjn ervelevergiftigeslangen,en insommige

langzaam afnaar de kust,en naar het noor- Btreken maakt de tsetse-vlieg de veeteelt 0n-

den grenst zj met Bteile wanden en diepe mogeljk.Van dehuisdieren vonden deEurokloven aan de vlaktetterwjl ztjnaar het peanen aldaar: runderen,schapen,geiten en
oosten en zuid.oosten uit terrassen bestaat, honden, terwjl paarden en merinoschapen

en verder naarhetnoordoosten de uitgebreide
laagvlakten van het Lim popo-dalde boogere
gedeelten Bcheiden van hetzeestrand.A1die
vlakten worden besproeid tlobrrivieren,w elke
t0t het stroomgebied van de Vaalrivier of
van de Limpopobehooren.Alleen in hetooste-

latex derwaartswerdenovergebragt.M en schat
het aantal bewoners van de rlr
'ansvaal op
275000,waaronder zich sleehts 25-tot30000
Blanken bevinden,m eerendeels pboers'',z00a1s m en hen noemt, van Nederlandsche afkom st,doch op verre na nietallenvan zuiver
ljk gedeelte spoeden onderseheidene rivieren Nederlandsch bloed, daar een groot aantal
zich regtstreeks naar den Indisehen Oeeaan, Fransche emigranten ter kolonisatie nM r de

TRANSVAAL- TRAP.

6j1

Kaap is vertrokken.De overigen behooren t0t de Engelsche regéringjen de zelfstandigheid
verschillende stammen der Kafers, inzonder- der Transvaalrepubliek was tegen afhanke-

beidt0tdiederBetsoeanenenBasoeto'
s.Het
Christendom is er door talrjke zendelingen
onder de inboorlingen verkondigd, zonder
evenwelgrooten bjvaltevinden.Hetgrootste
gedeelte deroorspronkeljke bewonersneemt
eenevjandigehouding aan tegen de Christeljke indringers.De Transvaalwerd verdeeld
in twaalf distriden, en aan het hoofd der
voorm alige Republiek stond een president,
diedoorhetW etgevendLigchaam ,denV olksraad, voor een tjd van vjfJaar gekozen
w erd. T0t de artikelen van uitvoerbehooren
er:struisvederen w0ltivoor,rundvee,graan)
huiden goud en diamanten.
De TransvMlsche Republiek werd gesticht
door bovenverm elde 1)C001'S11)die ontevreden
over het Engelsch bestuur. de Kaapkolonie
verlieten.Bj hunnen uittogt rigtten zj zich

ljkheid van Engeland verwisseld.De Engelschen hebben ertoen den strjd tegen deinboorlingen voortgezet en zjn ernaaanzienljkeverliezen in geslaagd,zich van een paar

inlandsche vorsten meestertemaken,dienaar
elders werden overgebragt,w aarna de Boera
er,wathunne veiligheid betreft,in een veel
gunstigertoestand verkeeren dan de te voren.

Niettemin streven zj bj voortduringnaarhet
herkrjgenhunnervroegereonofhankeljkheid,

en devalvan hetkabinetBeaeonsjeldschenkt
hun in deJonrstedagen een glimp van hoop
op de vervulllng van dien wensch. Het is
echter te voorzien,datEngeland het verkregene
nietver
zalsa
lat
Trans
leennVaren.

zjn inhetalgemeenregte
ofkromme ljnen,die een stelselvan regte
of kromme ljnen doorsnjden,- dus snjnaar het noorden,naarNatal,waarzj den ljnen.Denieuweremeetkunstomvatdeleer
grond stap voor stay op de Zoeloe-lfafers dertransversalen en derharmonischesnjdinmoesten veroveren.UltNatal(ziealdaar)door gen,waarmede zich vooralCarnotheeftbezig
de Engelschen verdreven, trokken de Boers
over het Drakengebergte en stichtten aan de

gehouden.- O0k op schalen,alshulpmiddel
om Opm etingen naar een bepaalden m aatstat'

westzjde daarvan twee Staten,nameljk den
Oranjevrjstaaten de Transvaalrepubliek,die
den 17denJanuarj 1852 doorEngeland werden erkend. Na een zN arig tjdperk van
moeite en strjd hadden de Boers eindeljk
een nieuw vaderland gevonden,waarzj zich
onder hun leidsman Pretovius (i 1853) vestigden en onderscheidene kleine steden deden
verrjzen, zooals Potschefstroom met 2000,

in teekening te brengen, zjn evenwjdige
ljnen en transversalen getrokken, om met

Pretoria met 1500, Rlzstenburg met 500 en
Lydenburg met 300 inwoners.In 1872 werd
erB ur-qerstotpresidentgekozen.Dezevorm de
het uitstekende plan, de Transvaalrepubliek
door middel van een spoorweg met de zee

naauwkeurigheid geringe afmetingen op het
papierte brengen.

Trap (Een) dient om lager gelegene ver-

trekken met honger gelegene te verbinden.
Men onderscheidt buitentrappen, die zich in
de opene lucht bevinden, en binnentrappen,
welke men onder het dak en tusschen de
btlitenmuren aantreft.De treden van een trap

kunnen uit één stuk vervaardigd (massief)of
zamengesteld wezen.Om detredevaneentrapte
vergrooten,laatmendezemeteenrandoverhet

(de Delagoa-baai) te verbinden en sloott0t

dat einde eene overeenkomst met Portugal.
Ditstrookte echterweinig met hetzelfzuchtig
handelsbelang van Engeland,dathetuitvoermonopolie van de Transvaalrepubliek over
Natal wilde behouden. Toen alzoo in 1876
een oorl0g uitbarstte tusschen deinboorlingen

en de Boers,waarbj laatstgenoemden gedurig

de nederlaag leden, namen de Engelschen
onder het voorwendsel, dat hunne koloniën
daardoor bedreigd werden, de gelegenheid
waar, zich met de zaken der Republiek te

bemoejen.Shepstone,secretaris derKaapko-

lonie voor de aangelegenheden der inboorlingen,begafzich,door troepen vergezeld,naar
de hoofdstad Pretoria en verklaarde aldaar

den lzdenAyril1877,datdeTransvaalin de
Britschebezlttingen wasingeljfd.Opdepro-

testen van den president Bnrq
rs,die kortte
-e
vortm Europa bezocht en ook uit ons Vaderland bekwame mannen, zooals Jovissen,eJl
Gorkom enz.aan zich verbonden had, 0na in

Fig.1.

stootbord heenschieten,zoowelbj demassieve

als btjdezamengesteldetrappen(;g.1en 2).
Bjeengemakkeljkentrapbedraagtdebreedte
der trede 28- 31 Ned. duim en de hoogte
Van het stootbord 14- 17 Ned. duim. De
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aanzienljke betrekkingen de jeugdigeRepubliek te dienen en een beteren geesttebren- breedte eenstrapshangtafvan zjnebestemgen onderdeonwetende,orthodoxeenJegens ming, doch moet steeds groot genoeg zjn

deinboorlingenzichm etwreedheidgedragende voor twee personen, die elkander ontmoeten.
Boers, werd geene acht geslagen,en op die Men heeft xegte trappen, gebroken trappen
van den Volksraad evenmin. De president en wenteltrappen. Men vervaardigt deze ver-

Bgtrp
qevs ontving een aanzienljk pensioen van schillende soorten van hout,steen ofjzerj
44*
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of0ok welvan eentweetaldezergrondstoFen. muntende havenjeen lyclum , een gymnaMasBieve steenen trappen worden gewoonljk sium ,een seminarium ,eenetechnischeschool,
door metselwerk ondersteund, maar o0k we1 eene zeevaartschool, een muslum van schil-

enkelaan dezjden in hetmuurwerk vastge- derjen,een schouwburg, onderscheidene inmetseld,zoodat voor 't overige deeene trede stellingen van weldadigheid en bjna 30000
op de andere rust (;g.3).Trapgen woiden inwoners.In de haven van Trapani,dooreen
voorts veelalvan portalen en leunlngen voor- fort beveiligd en van een vuurtoren voorzien,
zjn in 1875 bjna 2800 echepen binnengeko'
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men en nagenoeg evenzooveeluitgezeild.De
stad is door een geregeld stoombootverkeer

metPalerqo verbonden.
Trapezlum (Een)iseen vierhoek,waarVan twee zjden evenwjdi
g, maar ongeljk
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vuldigd met de hoogte. Deze laatste is de
afstand dertweeevenwjdigezjden.Detwee
Fig.3.
nietevenwjdigezjden vanhettrapezium kunzien en op verschillende wjzen versierd.In nen geljk zjn,en in datgevalnoemtmen
t geljkbeenig.O0k kan e'én van deze zjden Jongsten tjd heeftmen veelgebruik ge- he
bruik gemaakt van gegoten jzeren wentel- den m et de beide anderen een regten hoek
trappen! die, à Jour vervaardigd,een fraai vormen, in welk geval men het trapezium
voorkomen hebben en in het gebruik zeer

doelmatig zjn.

m et den naam van regthoekig bestempelt.O0k aan het zweefrek der acrobaten geeft

Trapa L.of waternootis de naam van een men den naam van trajezium.
Trapganzen (Otidldae 8ely.
%.4isde naam
plantengeslachtuitde familiederonagrarieën.
Het omvatdrjvendewatergewassenmetblaas- van eene vogelenfamilie uit de orde derSteltvormig gezwollenebladstelen en overbljvende, l
oopers (Grallatores).Zj Omvat vrj groote,
in horens veranderde kelktandenopeenenoot- zware vogels met een middelmatig langen,
di
vormigesteenvrucht.Trapascfll.
vL.(water- kken hala, een n0g al grooten k0p, een
ken,aan den wortelingedrukten en voor
kastanje) is eene éénlarige plant,in meren s'tter
rige kegelvormigen,aan debovenzjde
en yoelen over geheel Europa en Aziëver- vanovehet
uiteinde eenigzins gewelfden snavel,
gpreld,doch zelden voorkomende.Zj heeft
ruitvormige, getande, tot eene rosetzamen- middelmatig lange vleugels, waarin de derde
gegroeide,drjvendebladeren,alleenstaande, slagpen de langste is, een middelmatig lanwitte bloemen en eene vierstekelige vracht gen,breeden,atkeronden staart,middelmatig
ter grootte eener hazelnoot,wierkern raauw hooge, dikke pooten en drieteenige voeten.
en gekookt gegeten en ook t0t het bakken Zj hebben eene zwarevlugt,leven gepaard
van brood en tot voedselvoorde zwjnen ge- op groote, m et graan begroeide vlakten der
bezigd wordt,zoodatmen dezeplantop som- Oude W ereld en voeden zich m et korrels,
mige plaatsen kweekt. Voorts heeft men r. knoppen en bloemen, in onvolwassen leeftjd
bLccnis L.in China en T.llyixo':l Roœb.in 0ok m et insecten,en bouw en geennest,maar
krabben gaten in den grond,waarin zj ejeIndië.
ç(Otis tarda L.j
Trapani, eene Italiaansche provincie in ren leggen.Degroote frlw.glw.
het meest westeljk gedeelte van heteiland is 110 Ned.duim lang, 2,5 Ned.el breed en

S
icilië,teltop57,13# geogr.mj1omstreeks weegtalthans 15 Ned.ppnd;zj isaan den
240000 inwoners.Zjls,metuitzonderingvan kopjden hals en het bovengedeelteder vleu-

de kustvlakte tusscben Marsala en Mazzara, gels aschkleurig, op den rug roestgeel met
zeerbergachtig,wordtdoorderivierenFreddo, zwarte strepen, in den nek roestkleurig en
Belici,Birgi,Arena,Marsala en Mazzara be- van ondervuilwit;doch destaartisvan boven
sproeiden levert:tarwe,wjn,oljven,sumaky fraai roestrood en witaan het uiteinde.H et

katoen,vlasjhennep envoortreFeljkezuide- mannetje ondergcheidt zich door lange halsje is bleeker van kleuren
ljke vruchten.Tûtde voornaamstebedrjven vederen;het wjf
behooren er:koraal- en thonjnenvisscherj, om streeks een derde kleiner. Deze vogels
het winnen van zwavelen zeezout,het ver- leven ill troeqen op de groote vlakten V&n
vaardigen van voorwerpen van koraal,schel- Midden- en Zuld.Europa,doch komen bj0ns
pen,albast en ivoor, het bakken van aarde- zelden voor;des te meer in Hongarje,het
werkj de wjnbouw,voortskatoenspinnerj, zuiden van Rusland enM idden-Azië.Hetwjfje
handelen scheepvaart.De evenzoo genoemde legttwee,zelden driegrjsachtiggroene don-

âoofdstad (hetantiekeDrepanon),doormuren kergevlekteofgewolkteejeren.Detrapgans
en vestingwerken omgeven,ligtaan dewest- is zeervoorzi
gtlg,zoodatdejagerhaarniet

gemakkeljk berelken kan.W aarzjingrooten
Monte Giuliano (Eryx),van welken eene wa- getale voorkomt,kan zj veelnadeeltoebrenterleiding derwaarts loopt, is de zetel van gen aan de graanlanden. De kleine trapgans
een prefect en van een bisschop,van eenige (O.tetrax L.,ziebjgaandeafbeelding)is47
regtbanken,vanonderscheideneconsulaten,en Ned.duim lang en 94 Ned.duim breed.Bj
bezit eenige middeneeuwsche paleizen, vele het manneQe is de keel zwart,meteen van
kerken (metgoedesehilderatukken),eeneuit- de ooren derwM rts loopenden witten ban;
kustop eene landtong aan den voet van den

TRAPGANZEN- TRASIMENE.
en een breeden,over den k0p zich uitstrekkenden witten dwarsband.Het achterhoofd is
lichtgeelen bruin gevlekt,de rug lichtroodachtig geel met zwarte dwarsvlekken, de
vleugels, de dekvederen van den staart en
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zieh daarop ter ruste op strno in dooikisten.

Hunnegedachten moeten steedsgevestigdbljven op boete en dood,zoodatbehalve gebeden en gezangen yn het rmemento mori(gedenk te stervenl''
, waarmede zj elk
.ander

het onderljfzjn witen de slagpennen don- groeten, geen woord over hunne lippen mag
kerbruin.Hetwjf
leiskleiner,aan dezjden kom en. Hun voedsel bestaat uit w ortels en
van den k0p geelachtig, aan de keel bleekrood, aan de borst licht geel met zwarte
strepen en aan de dekvederen der vleugels
witm etzwarte vlekken.D ezevogelbewoont
het zuidoosten van ons werelddeel, vooral

hetzuidenvan Hongarje,alsmedehetzuiden
vanFrankrjk,benevenshetPyrenéscheschiereiland;ztln vleesch isgoed van smaak.
Trappen van vergelkking. De bjvoegelkVkenaamwoorden hebben tweetrappen
van vergeljkmg,nameljk een vergeljkenden
en een overtref-

kruiden,vruchten,groenten en water,hunne

kleeding, uit klompen,eene pj,een kap en
een gordel.De voorgeschrevene kastjdingen
zjn heviger dan bj eene andere orde. De

Trappisten worden verdeeld in leekebrneders
en professen,en men heeftdaarenbovenfréresdonnés, nameljk zoodanigen, die wegens
boetedoening sleehts tjdeljk t0tdeOrdebehooren.Prinses Loldne de Oo4#J stichtte eene
vrouweljke afdeeling der Orde te Clacetin
Frankrjk. Toen de storm der Groote Omwenteling de

fendentrap(comparativus en su-

perlativus). De

eerste duidteene

dreef,namen de
Trappisten de

l
Am

vergeljking jan
en wordt gevormd donr bj-

wjk naar het

/#'

land van Paderborn,maar werden in 1802 door
de PruiBsische
regéring verbannen,- voortsin
1811 uit Freiburg en in 1812
uit Darfeld,

/

voeging van de
woorden meer,
mLndtr,cenzooof
nietzoo of door
achtervoeging
van den uitgang
er De tweede
zegt 0ns dateen
voorwerp eene
zeer hooge ofde
hoogstematevan
volkomenheid
heeft bereikt en
w ordt gevormd
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Dekleine trapgansçotisfdfrcz).

nte.

Trappisten is de naam eener m onnikenorde, gesticbt door de Raneê (zie aldaar)!
toen hp den eigendom herkreeg van de abdi,
der Cisterciënsers La Trappebj Mortagnein

het departementOrne.Zj wasreedsin 1122
gestichten droeg aanvankeljk den naam van
KNotre dame de la maison Dieu'',maar verkreeg later dien van rLa Trappe(Valdeurl''
wegepB den zeernaauwen toegang tothetdal.
Rant'
e
' riep monniken van den gestrengsten

regel der Benedicttjnen derwaarts,herstelde
het klooster, dat t0t een roofnest vervallen
was,en werd zelfmonnik en na voleindiging

'%

terugkeerden.
Vandaar werden
t0t1823nietminderdan 10Trappistenvereenigen
elderB gesticht,
die vooralonder
de leiding van

Geramb een hoogentrapvanbloei

bereikten.EenKoninkljk besluitvan 10Junj

1828 bevalde sluiting van al de kloosters der
Trappisten, maar werd niet ten uitvoer gelegd, en na de Julj
l-omwenteling bleef de
Orde onder den naam van rcongrégation des
religieux Cisterciens de Notre Dame tle la
Trappe'' n0g altild bestaan en stichtte ill
1844 zelfs eene kolonie in Algiers.T0then
behooren voorts de Trappistenpredikers, ill
1851 in het bisdom Sens ontstaan en dienstbaax geBteld aan de R.Katholieke miBsie.

Tras is de uaam van week,ënkorrelig,
vuilgeel,geelgrgs en geelbruin puimsteentuf,
van hetproeflaarin 1665abtvanLaTrappe, datuitgroeven in hetBrohl-en Nettedalbj
waax hj terBtond den regel invoerde, die Andernach gedolven wordt.Hetbevatbrokken
wegens zjne hardheid berucht is geworden. van puim -en leisteen en van andere gesteen-

De Trappisten moeten des m orgens te Q ure ten, alsm ede verkoold hout en wordt van
opstaan, dageljks 11 uur besteden aan het oudsgebezigdt0thetbereidenvanwatermortel.
lezen van de mis en den overigen tjdmet Daartoe wordt het gemalen,in vaten gepakt
akkerwerk doorbrengen.Des avonds werken en verzonden.

zj eenige minuten aan bun graf en leggen

Trasimene (Het mecr van),in 4eIta-
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liaansche provincie Perugia,heezteene oppek- 407 Ned.elboven de oppervlakte der zee en

vlaktevan 115 D Ned.mj1,bevatdriekleine is 12 Ned.mjl lang,8 Ned.mjlbreed en
eilanden,is doorbevalligegebergtenterhoogte 220Ned.eldiep.Op denoordeljkeenwestevan 600 Ned.elomgeven en heeftgeenerivier ljkeoeverszietmenweligeakkersenweidjn
voor afvoer van w ater.Ditm eer is vermaard op eengolvendenbodem,metboschjes,villa'
s,
door de overwinning, welke Hannibalin S17 kasteelen en de bevallige stad aan hetnoordevöör Chr.er behaalde op de Romeinen onder 1jk uiteinde, en op de oosteljke en zuideden consul 0.FlamLnius.
ljkeoeversdaarentegengeweldirerotsmassa's,
Trastévere, zie onder Rome.
die zich met steile wanden ult het groene
Traube (Ludwig),eenverdiensteljk php water verheFen.Dââr verrjstdeTraunstein
sioloog en geneesheer, geboren den lzden ter hoogte van 1688 Ned. el.Men vindt op
Januarj 1818 teRatibor,studeerdeteBreslau dit meer bj gewoon weder een geregelden
in de geneeskunde,maar hield er zich onder passaatwind, en het vriestzelden digt;0ok
de leiding van Pwrkiql'
e en later te Berljn is het ruimschoots voorzien van kosteljke
onder die van Johann Mûller schieruitsluitend visschen. Gmunden is door geregelde stoombezig met physiologie. Eerst toen Sehönlein bootvaart met de saline Ebensee aan het
zich in 1840 naarBerljn begaf,bepaaldehj andere uiteinde van het meerverbonden.
zich metjverbj de clinisehe geneesleer.In Trautenau , de hoofdplaats van een B0-

1841 vestigde hj er zich alsarts en in 1843 heemsch district,dat op 9,37 D geogr.mj1
begon hj een cursus te geven, vooralvoo1* bjna 70000 inwonerstelt,ligtin hetReuzenaankomende geneeskundigen, in de nieuwe
methoden van onderzoek dnor percusBie en

gebergte in het Aupa.dal,is een station van

den Oostenrjkschen noordwestspoorweq (Pa-

auscultatie,waardoor zjn naam eerlang a1- ka- parschnitz,meteenzjtak naarFrelheit),
gemeen bekend werd.In de daarop volgende enheeftaanzienljkevlasspinnerjenjeenereaalJaren deed hj proeven op de dieren en werd school, eene kweekschoolvoor onderwjzers
alzoo degrondleggel'derproefondervindeljke en bjna 10000 inwoners.Dit stadje wasin
pathologie in Duitschland.Eerst schreefhj denOostenrjksch-pruissischenO01
.10gvan1866
0Ver de oorzaken en de gesteldheid van z00-

het tooneel van onderscheidene gevechten,
danige veranderingen, welke hetparenchym bepaal
deljk 0q den 27sten en 28stenJunj van
der longen na het doorsnjden der nervus dat Jaar;daarln werden aan de Oostenrjkers
vagus ondergaat.Daaro? volgden zjne met aanmerkeljke verliezen toegebragt, terwjl
Vircltow en leinkardtultgegevene:rBeitrëge Trautenau, door de Pruissen storsaenderhand

zur experimentellen Pathologie (1846- 1847, ingenomen,veelte ljden had.
2 stukkenl''
.In 1848vestigde hj erzich a1s Trautm ann (Franz), een verdiensteljk
docent en in 1849 werd hj assistent van Duitsch schrjver? geboren te Mi
inchen den
Sel
tönleln en leeraar in de auscultatie en Per- 28sten Maart1813:studeerdealdaarinderegten

cussie.In 1853 zag hj zich t0t diriqérend en bepaalde er zlch vervolgens bj deregtsarts aan de Charite en in 1857 t0tbultengepractjk,maarlietnaverloop van zevenJaar
woon hoogleeraar benoemd, terwjl men de deze varen om zich uitsluitend aan de studie
afdeeling zjner patiënten in eene propaedeu- der letteren te wjden. Reeds op l7-larigen
tische cliniek veranderde.ln 1862 werd hj ouderdom had hj een bundeltle gedichten in
gew oon hoogleerleeraar aan het Friedrich- het licht gegeven.Daarnawashj een jverig
W ilhelm s-lnstituuten in 1872 aan de univer- medewerker geweesti
n verschillendedagblasiteit.Hj overleed teBerljn den lldenApril den en had zlch 00k alop dram atisch gebie;
1876. Hj schreef: pGesammelten Beitrëgen bewogen, totdat hj den weg betrad, Waar
zurPathologieundPhysiologie(1871,2dln)''. lauweren vodr hem groeiden, nameljk dien
Belangrjk zjn vooral zjne onderzoekingen der m iddeneeuwsche verhalen. In dit genre
over digitalis en over de koorts, en hj heefthj hetbeste geleverd hetwelk deDuitwerd hierdoor een jverig bevorderaar der sche letterkundekan aanwjzen.Hj leverde:
thermometerwaarnemingen bj ljders.Voorts XEppelein v0n Gailingen (1852)''j - pDie
leverde hj: pueber den Zusammenhang von Abenteuer des Herzogs Christoph v0n Bayern
Herz-und Nierenkrankheiten(1856)'',enzjne (1852-1853, 2 dln; 2de druk, 1857)/',wetenschappeljke behandeling van verschil- nDie gute alte Zeit, Miinchener Geschichten
lendeziekten vond algemeenen bjval.
(1855)'',- pchronikadesHerrnPetrusNöckerTraun (De), eene Oostenrjksche rivier, lein (1856, 2 dln)'',- pDasPlauderstiiblein

ontspringt in het Salzkammergutin Stiermar- (1855)''!- pMiinchenerStadtbichlein(1857)''
,
ken uit onderscheidene beken, stroomt door - rMi
lnchener Geister (1858),,, - nuejtere
het Hallstëtter en hetGmundener ofTraun- St:dtegeschichten (1862)'',- pLeben,Abenmeer,vormtbjhetdorpRoitham eenfraajen teuer und Tod der TheodosiusThadd:usD 0n-

waterval en stortna een 100g van omstreeks ner (1864)'',- en pDie Glocken vpn St.
180 Ned.mjlbj Linz zich ultin de Donau. Alban (1875, 3 d1n)''.Voorts schreef hj:
Hare zjrivieren brengen haarhetwatervan KKunstund Kunstgewerbe v0m friihesten Mit-

alleandere mqren van het Salzkammergut.De
scheepvaart op deze rivier isdoor den aanleg

van spoorwegen aanmerkeljk verminderd.-

t
elalter bis Ende des 18 Jahrhunderts(1869)''j
-

ographie Ludwig Schwanthalers'', rBi
en eene verzameling gedichten onder den
titel:rAstern und Rosen, Disteln und Mimo-

Het Trannmeer of Gmundener Xeerjeen van
de schoonste meren der Duitsche Alpen, sen (1870)''.

ligtbj destadGmundeninOpper-oostenrjk,

Trautmansdorf(Maximilian,graafvan),

TRAUTMANSDORF- TRAZ OS MONTES.
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ecn Oostenrjksch staatsman,geboren in 1584
teGrazuiteen aanzienljk geslacht,ontwikkelde zjn geestdoorjverige studie en door
het bezoeken van vreemde landen,verwierf
doorzjn overgangtotdeR.KatholiekeKerk

QdenFebruarj1871bereiktehierhetongeluk-

b
edoel
ingefn
:ten
zoonaar
dath
jens
t0tlee
enn
adedrgez
ondonerzoek
der
el
dl
ger
wer

opgeworpen wordt,om de verdedigersaan de

kige legervan Bowrbaki,80000man sterk,den
bodem van Zwitserland en werd erontwapend
en geïnterneerd. De hoofdplaats van hetdal

is Motiers,maar de volkrjkste gemeenten
zjn Fleurier (3000 zielen) en Convet(2200
zielen).
van Bejeren en beraamde voortsalsKeizer- Traverse (Eene)noemtmen in deeerste
ltjk gezant te Rome metden Paus en den plaats een openbaren w eg,waarop geen parSpaanschenambassadeurdegemeenschappeljke ticulier eenige belemmering mag aanbrengen,
maatregelen t0t het voeren van den oorloz. en in de tweede plaats op het gebied der
Hj was een dereersten,die Wallenstein bj versterkingskunBteen wal,dieachterdeborstden Keizer beschuldigde van verraderljke wering van vestingwerken en loodregtopdeze
de gunst van Ferdinand J'T,sloot in 1619 in
naam van dezen een verbond m etM aœimiliaan

zjT
detedekyen.

ravertun (LapisTiburtinus)isden= m
htjden Keurvorstvan Saksen over,dezjde der uitgestrekte kalktufgesteenten in Italië,

den.Na denslagbj Nördlingen(1634)haalde
van Zweden te verlaten, en in 1635 bragt

die er van ouds t0t bouwsteenen wordeù ge-

hjj den Vrede van Praag t0t stand.Bj de bruikt.
vredesonderhandelingen te Miinster en OsnaTravestie (verkleedinq) noemtmen eene
briick was hj werkzaam a1s eerste commis- comische of satyrische dlehtsoort, die een
saris des Keizers,en overleed te W eenen in ernstig gedichtdaardoor bespotteljk maakt,
1650.
dat zj den inhoud daarvan behoudtmaar in
Travancore, een van Engeland afhanke- een ongepasten vorm verkleedt,terwjlbj de
ljlke Staat in Britsch Indië,teltop 319 o parodie de vorm behouden en de inhoud gegeogr.mjlongeveer21/ademillioeninwoners, wjzigd wordt.Metbetrekking totden vorm
van welke 468000 t0t de Christenen, 140000 kan detravestieepisch,lïrisch en dramatisch
tot de Mohammedanen en de overigen bjna wezen. Men heeft o.a. ln het Nederlandsch
allen t0t de H indoe's behooren.Hetland is
in het midden en in hetoosten bergachtig,
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doch aan zee eFen engedeelteljk moerassig. derlanden enz.(1801,3 d1n)''.
Men beeft er areca- en kokospalmen en tlitTrawanten, in het Latjn satelliten,of
gestrekte wouden metkosteljke houtsoorten. ljfwachten tevoet,diendenreedsindedagen
A1s taalwordter het Malayalam ,eene Drawida-taal, gebezigd.Deze Staat wordt zeer
goed bestuurd en heeftTrivanderam tothoofdstad. In 1650 werd er door Engelschen te

der Oudheid,maarvooralindemiddeneeuwen

t0t beschermers van vorsteljke personen en

hooggeplaatste ambtenaren en tevens tot uitvoerders van hunne bevelen.- In de sterreAnjengo eene factorj gestieht,waardooreer- kunde bestem pelt m en de wachters der plalang staatkundige verwikkelingen ontstonden4 neten o0k w e1metdien naam .
in 1795 kwam ereen tractaatvan vriendschap
Traz os M ontes (OverdeBergen),de

en in 1815 eene belangrjke overeenkomst noordoosteljkste provineie van Portugalj

omt
Trentin-en uitvoerreqten t0tstand.
Frenst in hetnoorden en oosten aan Spanje,
rave (De), eene rlvier in Duitschlaud, ln het zuiden aan de provincie Beira,en in
ontspringt bj Giesselrade in het Oldenburg- hetzuiden aan deM inho,en teltop 201,87 o
sehe am btAhrensbök,bereikteerlang Slees- geogr.mj1 omstreeks 420000 inwoners.Zj
wjk-llolstein,stroomterzuidwestwaartsdoor vormt het hoogste gedeelte van Portugalen

het W ardermeer naar Oldesloe, wendt zich i
smetwoesterotsgevaartenbedekt.Heth004dan naar het oogten en noordoosten en gaat ste gebergte, de Serra de Monte Zinho,ls
vervolgens over op het gebied van Liibeek , metheide begroeid en heefteene hoogte van
waar ztizich toteenmeerverbreedtennietver 2270 Ned. el.Uitde provincie Minho strekvan haren mond (de badplaats Travemunde ken de Serra de Gerex en de Serra de Marao

met2000inwûners)dePötenitzerW iekvormt, zich derwaartsuit,terwjlde zuideljke berp
w elke gemeenschap heeft methet Dassower ketens zich minder hoog verhelen.De voorMeer. Zj ïs 112 Ned.mjl lang, wordtbj naamste rivier is er de D ouro,welkede oosOldesloe bevM rbaar, draagt van Liibeck af teljkeen zuideljke grenzen aanwjstvan dit
schepen m et een diepgang van 5 Ned.el en gewest en er de Sabor, de Tua en de Teneemtaanbeidezjdeneenigekleinerivierenop. mega opneemt.H et klimaatis er deszom ers

Travers (Va1de) is de naam van een dal zeer w arm ,maarin den w interguurenkoud.
in het Zwitsersche canton Neuchâtel.Daarin De grond? hoewelrotsachtig,wordt er nietbevinden zich de rivier Areuse en de spoor- temin op onderscheidene plaatsen op eene
weg van Pontarliernaar Neuchâ
'tel.Hetopent voortreFeljkewjzebebouwd.Inhetnoorden

zich naardezjdevan hetMeervanNeuchâtel groejen:rogge,tarwe, vlas e)z hennepjin
en bevatin 11 gemeenten eenenjverebevol- hetzuiden:maïs,amandelenen oranle-aypelg.
king van 16000 zielen.Hetis vermaard door Hetbelangrjkste voortbrengselechter ls er
zjne asphaltmjnen en door zjnechocolade- de wjn,vooral aan den bovenloop van de
en absinthe-fabrieken.Men vindt er eene as- Douro (Portwjn).O0k vindt men eronderphaltlaa'
g ter dikte van 6 Ned.Jlmeteen scheidene ertsen, vooral tjzererts, alsmede
gemiddeld bitumengehalte van 10,
/0.0p den

een aantal minerale bronnen. De bevolking
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5 Jaar a1B wingewesten werden toegekend,
bjgelûovigheid aanmerkels
jk van de bljmoe- terwtll het gezag van Caenar in de provincie
dige,pnbezorgde bevolking van deMinho.Tot Gallië over een tjdvak van 5Jaren verlengd
4euitvoer.artikelenbehoorenermuilezels,wol, werd.Hj vergezelde Caesar a1slegaatnaar
zjde en wjn. Deze provinde is verdeeld Gallië en werd in 45 consul,maar nam verin twee distriden en heeft Braganza t0t volgensdeelaan dezamenzwering tegen Ca6hopfdstad.
zcr.In Mei44 vertrok hj alsproconsulnaar
Trebbia! te voren Trebia, is de naam Azië,was er werkzaam ter gunste van Br%van eene rivler in Opper-ltalië.Zjontspringt fl# en Cassiu ,maar werd in Februarj 43
aan de noordeljke helling der Ligtlrische dopr Dolabella biiSmyrna geslagen.
Apennjnen in de provincie Genua, strnomt Tredgold ('
rhomas), een verdiensteljk
noordoostwaarts,bereiktdeprovinciePiacenza Engelsch ingenieur,geboren den22stenAugusen valtbj de stad van dezen naam na een tus 1788 teLerrendon bj Durham ,werd in
l00p van 115 Ned. mjlin de P0.Aan de 1813 geplaatstop hetbureau vandenarchitect
Trebbia behaalde Kannébalin 21: vöôr Chr. Atkinson, den bûuwmeestervan hettuighuis
de overwinning qp de Romeinsche consuls te Londen, en legde zich met jvert0e op
Dempronius en Sapio,en den 17-Q0 Junj de theorie. Behalve talrjke opstellen over
1799 had er een veldslag plaats tuBschen de natuurkundige onderwerpen sehreefhj:X>21eFranschen onder Maodonald en de vereenigde mentary principlesofcarpentry (1820;nieuw e
Oostenrjkers en Russen onder Soewarow, druk, 1875)'',- pEssay on the strenghtof
waarin rerstgenoemden de nederlaag leden. castiron (1860)'',- prreatise on warming
Treblsonde ot'Trapeg%nt,in hetTurksch and ventilating(1824;nieuweuitgave,1842)''
j
Tirabzokt, de versterkte hûofdstad van een - ppracticaltrcatise on railroads and carriaTurksch elaleet in Klein-Azië, tusschen ge- geB'', - pThe steam-engine (18Q7, nieuwe
bergten aan de Zwarte Zee gelegen, heeft druk, 1853,3 d1n)'',enz.Hj overleed den
YFegens hare talrjketuinen een grooten 0m- 28sten Januaxj 18Q9.
Tredm olen (Een)iseen teParjBin1780
vang,naauwe,morgigestraten,22 Grieksche
kerken,nagenoeg 40 moskeeën en seholen, door Bertkelot uitgevonden toeBtel, om door
aanzienljke bazars, een 0ud en vervallen middel van de beweging en het gewigtvan
kasteel,wol-,katoen-en zjdeweverjen,looi- mensehen of dieren krae.htvoort te brengen,
jerjen,verwerpen,Bcheegstimmerwerven,vis- zonder datmen wind,water of stoom noodig
scherj en 40-t0t50000 lnwoners,beBtaande heeft. De toestel bestaat uit een grootrad,
uit Turken, Armeniërs, Grieken,Perzen en aan de binnenzjde van treden voorzien en
eenige Euroqeanen.Zj is de zetelvan een beweegbaar om eene Bpil. Een mensch of
onderKheidt zich door hare Bomberheid en

Griekschen blsschop en wegensharegunstige
ligging eene stapelplaats van den handeltusschen Europa en Vôôr-Azië,hoewel het verkeer er wegens den treurigen toestand der
Niegen en den aanleg van den Bpoorweg van
Poti naar Tiiis veelgeleden heeft.Eene geregelde Btoombootvaart verbindt de stad met
Constantinopel,de monden van de Donau en

dier,daarin geplaatsten telkens op eene v01gende trede stappend. doet het rad omw entelen zonder zelf #an plaats te veranderen.
In Amerika en in sommige gewesten van
Duitschland bezigt men veroordeelde mlsd>digers, om in den tredmolen te loopen, 't

geen zö6 vermoejend is,datslechtsweinigen
het langer dan eenige m inuten achtereen

eenigehaven:derMiddellandscheZee,terwjl kunnen volhouden. Men kan zulk een ra;

de gemeenschap m et Erzeroem , Tebriz en z00 breed maken a1s men verkiest,en men
Syrie door karavanen onderhouden wordt.- heeft er, w aarin 20 personen plaats vinden.
D eze stad, onder den naam van Trapez%n Beklimt e1k van hen in een uur3000 trappen,

eene Grieksche kolonie, omstreeks het Jaar elk ter hûogtevan Q Ned.palm en werkthj
750 vöôr Chr.door inwoners van Synope ge- 7 uurop een dag,dan ishetarbeidsvermogen
sticht, was reeds in de dagen der Oudheid bj een ligchaamsgewigt van 65 Ned.pond

niet van belang ontbloot, maar beggn eerst niet minder dan 3000 x 7 x 65 X 0,2 of
in demiddeneeuwen tebloejen,toenin1Q04 273000 kilogram meterB.

AleAus,een prinsuithetHuisderLatjnsche

Trefort (August van), een Hongaarsch

teTrebisonde.Ditkeizerrjk deeldeechterin
het10tvanhetByzantjnsche.DanidCo-wewld,
de laatste keizer van Trebisonde, werd in
1461 in zjne hoofdstad doorden Turkschen
sultan M ohammed 11 belegerd en moest zich
0y genade en ongenade overgeven.De overwlnnaar deed hem metzjn geheelegeslacht
in 1462 te Adrianopel ter dood brengen,
waarnahjhetlandinljfdeinhetTurkscherjk.
Trebonius (CaJus),een Romeinseh rid-

deregten,gafin 1840 metJonenltzkf'
tl
J.
çen
Ladislaun Szglly de:pBudapeBtlSzemle''in
het licht,zag zlch in 1848 afgevaardigd naar
den Rjksdag,werd staatssecretarisvan den

Keizers, in het oosten van Klein-Azië een staatsman, geboren in 1817 te Homonna in
klein keizerrjk Btiehtteen zjn zetelvestigde het comitaat Zemplin,studeerde te Pesth in

minister van Koophandel Gabriè'
lflcazll en
belastte zich na het aftreden van dezen zelf
met de portefeuille.Reeds na weinige maanden eehter legde hj haar neder en bleeft0t
1850 met Eô'fvös op reis in het buitenland.
Toen in 1860 het constitutioneel leven op

der, wist a1s volkstribuun in 55 vöör Chr. nieuw begon teontwaken,aanvaarddehjde
de naar hem genoemde pLex Trebonia''t0t betrekking van volksvertegenwoordiger en
stan; te brengen,waardoor aan Pompqiu bestuurde daarenboven openbare ondernemin-

Spanle,aan Qran- Syriëvonrden tj4 van gen;hj bevorderdebjv.den aanleg van den
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AlföldByoorweg.Sedert1865 waBhtj1id van 1804 'verd wg voorzitter van de aMeeling
het Huls van Afgevaardigden en bevont
l zich vnor wetgeving in den staataraad, zag zic,h
steeds in de voorste gelederen derDeak-partj.
In 1872 werd hj in Hongarjebenoemd tot
minister van Eeredienst en Onderwjs,en in
1875 kwam hj tevens aan het boofd van het
departement van Koophandel, waar hj vervolgeqsdoprKemêny vervangen werd.

Trehouart (FrançpisThomace),een verdiensteljk Fransch admiraal, geboren den
Q7stenApril 1798teVieuville,nam alsscheepsjongen dienat bjdeFransche marineen onderscheidde zich'doorschranderheid en moed,
zoodat hj weldra opklom en in 1828,nadat
hj in den slag van Navarino bljken llad gegeven van onverschrokkenheid,t0t luitenantter-zee en in 1843t0tkapitein bevorderdwerd.

Als bevelhebber der vloot schitterde hj in

het gevechtaan de Obligado inZuid-Amerika.

In 1846werdhj schotlt-bj-nachten za4 zich

in den gravenstand opgenûmen, en overleed
den lsten December 1810

Trein is denaam dergezamenljkemidde1en, welke een leger noodig heeft om krtjgsbehoeften te vervoeren en alzoo de Blagvaardigheid te handhaven. Daartoe behooren de

transportmiddelen, nameljk bespannen voertuigen en lastdieren, en de treinBoldaten,

welke bj die vervoermiddelen, voorts a1s
bakkers,handwerpslieden enz.dienstbewjzen.De trein staatonder bevelvan oëcieren
en onderoëeieren. Men heeft een trein der
hoofdkwartieren en troepen,- een artillerietransporttrein, - een pontontrein, - een
hospitaaltrein, - een veldpost,- en intendancetreinen. Voor e1k duizendtal soldaten
heeft men 26 tot 30 voertuigen en 200 paarden noodig;de groote en toch onmisbaretrein

belast met het bevel over eene divisle btj is derhalve voor een aanzienljk legergeene
de expeditie naar Rome, - in 1851 vice- geri
nge belemmering metbetrekking t0tde
admiraal en in 1855,als opvolger van admi- snelheid van beweglng.O0k bj delegersder
raal Bruat, kom mandant van de vloot,uit- oude Grieken en Romeinen en vooralbj die
gezonden naar de Krim. Hj onderscheidde der middeneeuwen had men een verbazenden
zich vooraldoûrzjneuitstekendemaatregelen trein.Eerstna de Groote FranBche Omwentet0thetterugbrengen van hetlegernaarFrank- ling heeft men dien donr de invoering van
rjk en werd in 1869totadmlraalvanFrank- het requisitiestelselj door de afschaëng der

rjk benoemd.Sedert 1859 hadhj zitting in tenten enz.aanmerkeljk verminderd.
den Senaat en in 1860 werd hem hetgrootTreitschke (Heinrieh Gotthard von),een
kruis van het Legioen van Eer toegekend. verdiensteljk geptshiedschrjver, geboren te
Hj overleed te Arcachon den 8stenNovem- Dresden den 15denSegtember1834,studeerde
ber 187:

Treilàard (JeanBaptiste,graaf),1idvan

het Directoire in Frankrgk en geboren den
3den Januarj 1742 te Brives in Limousin.
studeerde te Parjsin de regten,werdadvo.
caat bj het Parlement en zag zich in 1789
door de stad Parjs totafkevaardigde naar de

te Bonn.Leipzig, Tubingen en Heidelberg,
was in 1858- 1863 privaatdocent in de geschiedenis te Leipzig, daarna professor te

Freiburg,maar nam in 1866 zjn ontslag en
vertrok naar Berljn, W aar jj** zich belastte
metderedaetiederopreuszischenJahrbiicher'',
totwiermedewerkershtJsedert1855behoorde.

Generale Staten,na het sluiten derNationale In het naj
aarvan 1860 werd hj hooqleeraar
Vergadering t0tpresidentvan hetcrimineelge- te Kiel, i
n 1867 te Heidelberg en ln 1874
regtshof in het departement Seine.et-oise en te Berljn.Sedert 1871 is hj 1id van den
in 1792 t0t 1
d van de Nationale Conventie Rjksdag, hoewel hj door hardhoorighei;
.i
benoemd. Hjtstemde voorden dood des Ko- zeer belem merd wordtin zjnewerkzaamheid.
ningsy m aar tevens voor het verschuiven der Hj schreef: nDie GesellBchaftswisschengehaft

teregtstelling.In April1793 werd hjjlid van
het çomitédu salutpublic en meteene zending naardewesteljkedepartementen belast,
maar bj ziinterugkeer wegenszt
jne te groote
inschikkeltlkheid niet herkozen.Eerstna den
va1 van Robesplerre werd hj wederlid van
genoemd eomité,waarhj de betrekking van
rapporteur waarnam. Tn 1795 werd hj 1id
van den Raad van Vjfhonderd. Den Qosten
Mei1797nam hj zjnontslagen belasttezich

(1859)'', - pllistorische und politiache Aufsëtze (4de druk, 1871, 3 dln)''. - pzehn
Jahre deutscher Këmpfe 1865- 1874 (1874)'',
mDerSoc
ialismusundseineGönher(1875)'',
en rVaterl
ëndische Geschichte (Qde druk,
1859)''.

Trekkas (Eene)is eene afgeslotene,aan

de zonztgde van groote glasramen voorziene

xuimte,waarmen tevensdengrondendelucht

op kunstmatigewjzeverwarmenkan.Zjdient

met het voorzitterschap eener sedie in het om plantenuiteenewarmereluchtstreekin kouHof van Cassatie, maar vertrok weldra als deregewestentekweekenen,tedoengroejen,

onderhandelaar overden vrede metEnyeland bloejen en vruchten dragen.00k brengt men

naarRjssel,daaropa1sgevolmagtigdmlnister
naar Napels en ten laatste naar het Congrès
te Rastatt, waar hj slechts korten ttld vertoefde.In 1798 werd hj lid van hetDirec-

daarin weleens inheemsche vruchten t0tver-

vroegde rtjpheid. Om in zulk eene trekkas

eene bepaalde temperatuur te onderhouden,
voorzietmen een daarin geplaatsten ketelvan

toirejonderyteunde den staatsstreek van Bona- eene pjp,die de ruimte doorloopt en t0t4en
parte van 18 Brumaire en werd vervolgens ketel terugkeert. Verwarmt men het water,
doordezen t0tpreBidentvanhetHûfteParjB dat zich in den ketel bevindt, z00 ontstM t
en t0t lid van den Staatsraad benoemd,in hierdoor een warmwater-omloop, die de gewelke betrekking hj niet weinig bjdroeg wenschte temperatuur onderhûuit.
t0t de redadie van den ,:C04e Napoléon''
.In
Trekken ,zie Qn4er Loq .
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Trekvogels noemt men in tegenstelling doch zjne ongesteldheid deed dien togtmisvan ntand-en z'
lrerfvogels,diehetgeheeleJaar lukken.In 1509 volgde bj Lodewl
jk XIIin
indezelfdegewestendoorbrengen,zulkevogels, den 00r10g tegen Venetië en streed bj Aguadie op gezette tjden desJaarsgrootetogten dello.VierJaarlater werd hj doorde Zwitmaken, tegen den w inter naar warmere en sersbj Novarageslagen,zoodathj metzjn
tegen den zomernaarkouderelandentrekkend. leger naar Frankrjk moest terugtrekken,
Men heeft ditverschjnsel aan verschillende maar maakte door de dappere verdediqing
oorzaken toegeschreven,- ten onregte voor- van Djon een einde aan hunnevervolglng.
zeker aan gebrek aan voedsel,terwjl het Nadat voorts Ikans I in 1515 den troon begevoelen van Tiedemann,datmen ze grooten- klommen had,hervattedrzedenoorlog tegen
deels in de electrischespanning van hetlucht- Milaan,gevolgd door Tremouille,die denslag
ruim moet zoeken1niet onwaarschjnljk is. bj Maregnano bjwoonde.In 1522 en 1523
De grootste helft der Europésche vogels be- verdedigde hj Picardiëtegen'deKeizerljken
hoort t0t de trekvogels.Gewoonljk nemen en in 1524 Provence tegen den connetable

mannetlesen wjfjesaan die verhuizingdeel,
doch bj de schildvinken alleen de wjfles.
Men weet,datdeoojevaarsbjeenkomen om
gezamenljk de reisteaanvaarden.Sommige
trekvogelsreizengestadig voort,andereslechts
bj dag en n0g anderealleen bjnacht.
Trem bley (Abraham),een verdiensteljk

de .
fpvràt
)l,dien hj noodzaakte t0thet0pbreken van het beleg van Marseille. In dat

zelfdejaarvolgdehjFransInaarLombardje
en werd er t0t stadhouder van Milaan benoemd.Vruchteloos gaf hj den Koning bj
de belegering van Pavia den raad, naar
Franl
trjk terug te trekken,en yneuveldein
natuurkundige, geboren te Gerève in 1700, den noodlottigen slagvan 24 Februarj 1525.
legde zieh met jver t0e op de wiskunde, Trem ulant noemtmen in demuziek een
begafzich naar Nederland en werd eronder- trillend geluid der toonen, bj strjk-instruwjzer van den Jongen graaf van .
& ?zfilck. m enten voortgebragt door een snel tikken
Sedert 1736 beoefendehj denatuurljke his- met den vingerop debe3peeldesnaaren bj
torie en ontdekte in 1740 de merkwaardlge de piano door een trillend drukken op de
natuurljkegeschiedeniseenerzoetwaterpolyp toets. op vele orgels heeft men een register,
(Hydra).Aangemoedigd doozRêa'
tbmurschreef hetwelk den naam draagt van tremulant,
hj omtrent z'
Ijne waarnemingen:rMémoires hetw elk in verband staat m et een toestel,
pour servir à l'histoire d'un genre de polypes die eene dergeljke trilling van het geluid
d'
eau douce,à brasen formèdecornes(1744, veroorzaakt; deze valt intusschen in onzen
met 13 platen, gegraveerd door Lyonetj'',en tjdnietmeerin den smaak,ofschoon zj we1
vertrok naar Engeland,waar hem een Jaar- eens eene treFende werking kan doen.
geld werd toegelegd. Laterreisde hj in het
Trenck.Onderdezennaam vermeldenwj:
gevolg van denhertogvanzïcFz-os#inDuitsehFranz, vrjheer von der Trdzlck, een Keiland en ltalië,keerdeeindeljk naarGenève zerljk Pandoerenhoofdman,geboren den lsten
terug, werd er litlvan den Grooten Raad, Januarj 1711 te Reggio in Calabrië,waar
schreef nog: plnstrud ions d'un père à ses zich zjn vader, een geboren Pruis,a1s luienfants sur la nature etla religion'' en over- tenant-kolonelin garnizoen bevond.Hj werd
leed in Mei 1784.
op eene Jezuïetenscbool te Oedenburg opgeTrém ouille (Louis de la), vicomte de voed,trad in dienstbj hetKeizerljk leger,
TAOIJr:,prins van Talmont,geborendenzosten werd er wegens zjn losbandig gedrag ontslaSeptember 1460,werd page aan hetHofvan gen, voorts a1s ritmeester geplaatst bg een
Lodewj;k XIenonderscheiddezich vervolgens Russisch hussarenregement, maar o0k dâti,r
zoozeer in den oorlog,dat hj in 1488 be- wegens verwaarloozing der krjgstucht tot
velhebber werd van een Fransch leger in vesting-arbeid in Kiew veroordeeld,en keerde
Bretagne. O0k werd hj later afgezant bj vanhier terug naarzjnegoederen in Slavonië.
keizerM u imiliaan en bj pausAlezanderVI. Bj het uitbarsten van den Oostenrjkschen
In 1494 vergezelde hj Karel VIII op zjn Successie-oorlog ontving hj verlof van de
veroveringstogt door Italië naar Napels, en
maakte zich als bevelhebber der achterhoede

Keizerin, een korps van 1000 Pandoeren op
eigen kosten uit te rusten en naar Silézië te
in den slag bj Fornovo (6 Julj 1495) zöö doen trekken. Dat korps, ten laatste 5000
verdiensteljk,dat hj benoemd werd tetlui- man tellende, vormde steeds de voorhoede
tenant-generaal der provinciën Poitpu, An- van hetlegeren was evenzoo berucht wegens

goumois, Saintonge, Aunis, Anjou en Bre- zjne wreedheid als vermaard wegens zjne
dapperheid.Eindeljk werd hj in 1746wegens
verheven had t0t opyerkamerheer en ridder de door hem bedreven gruwelen en wegens
der Orde van St.Michlel.Na 'sKonings dood verzet tegen de krjgstucht in een crimineel
zond Lodew#k XII hem naar Lombardje, procès gewikkeld,t0t levenslange gevangenis
om het hertogdom Milaan andermaalte ont- veroordeeld en naar den Spielberg bj Briinn
rukken aan Sforza.Deze,bj Novara door gebragt, waar hj den 14den October 1749
zjne troepenyerraden,werd gevangen geno- overleed.
m en, en TrF
emonélle m et het gouvernement
Iréedrieh,vrjheerron #:r Trenek,eenforvan Bourgondië beloond. In 1502 werd hj tuinzoeker,geboren te Königsberg inPruissen
admiraal van Guyenne en kort daarna van den 16den Februarj 1726 en een neef van
Bretagne. In het volgende Jaar bragthj op den voorqaande.Hj nam in 1740 dienstin
last des Konings veraterkingen naarNapelsj de Pruisslschegelederen en wer;bj hetuittagne,nadat Karel FJJ; hem reeds te voren
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barsten van den tweeden Silézischen O0rl0g

springt in het noordeljk gedeelte V:n het
(1744)ordonnansoëciervanFrederékdeGroote. graafschap Staford,stroomt metsterke kronKortdaarop viel hj in ongenade,zoo men kelingen eerst in eene zuideljke,daarna in
zeide,wegens eene minnarj met de zuster eeneoosteljke eneindeljk ineenenoordeljke

des Konings, princes Amalia,en de ontdek- rigting doorde graafschappen StaFord,Derby,
king van eene op zich zelveonschuldigebrief. N ottingham en Lincoln en vereenigtzich verwisseling metzjnneefverschafteden Koning volgens met de Ouse, waardoor de Humber
een geschikt voorwendsel, om hem naar de ontstaat. Zj heeft eene lengte van 269 Ned.

vesting Glatz te laten brengen.Hj ontsnapte
in Januarj 1747,kreeg in 1749 teW eenen
eeneaanstelling alsritmeesterbjeen Keizerljk regiment kurassiers in Hongarje,maar
werd In 1753, toen hj wegens familiezaken
naar Dantzig reisde,op bevelvan I'
rederik LI
in hechtenis genomen, naar Magdeburg op
de Sterrenschans gebragt en na eene poging
om te ontvlugten in boejen terzwaarte van
31: Ned. pond geklonken.In D eeember 1763

mjl,van welke 193 bevaarbaarzjn;groote

schepen kunnen Gainsborough bereiken.Het
Groot-Trunk- Of Merseykanaal verbindt haar
metde Mersey?en alzoo de Iersche Zee met

de Noordzee.Tot hare zjrivieren behooren

op den regter oever de Stow ,deTame en de
Soar, en op den linker oever de Dowe,de
Derwent en de ldle.
Tr.
ente ofTriënt:in hetItaliaansch Trento

en in hetLatjn Tr%dentnm ,iseene districtswerd hj eindeljl
t op vrje voeten gesteld, hoofdstad in Tyrol, 198 Ned. el boven de
begaf zich naar Aken, hield zich bezig met oppervlakte der zee,op den linker oever der
letterkundigen arbeid en dreeftevens handel bevaarbare Etsch,aan den mond der Fersina

in wjn.In 1774- 1777 reisde hijin Enge- en aan den spoorweg.Zj isde zetelvan een
land en Frankrjk en zag zich doorKeizerin vorst-bisscllop, van een domkapittel, van

Maria Tâdrdq
sïl met onderscheidene geheime eene regtbank, en heeft twee voorsteden,
zendingen belast.Nadat F'
riedrielt '
P7ilAel- 11 eenige overbltjfselen van hooge stadsmuren,
den troon beklommen had,werd hj weder twee, naar men zegt,door de Romeinen gein hetbezitgesteld van zjnein Pruissenge- bouwde torens, goed geplaveide straten en
legenejvroegerverbeurd verklaardegoederen. huizen inItaliaanschenstl
ll.Deaanzienljkste
Doo1' een onrustigen geest gedreven, begaf pleinenzjn er:dePiazza delDuomometde
hjzich bjhetuitbarsten derGrooteFransche Neptunusfontein en de Piazza d''Armi. De
Omwenteling naar Parjs) waar Robespierre voornaamste harer 15 kerken zjn:de D0m
hem in 1794 als een handlanger van vreemde met 3 beuken, 2 koepels en fraajeschildemogendheden deed guillotinéren. Hj se'
hreef rjen,
de kerk van Santa Maria Mageene biographie van zich zelven (1786 4 dln), giore, van rozenrood m armer opgetrokken
waarin voorzeker menige overdrjving voor- met de portretten der K erkvorsten, die in

komt,en zjneoverige werkcn ztln tevinden
in r'rrencks sëm mtliche Gedichte und Schriften (1786,8 dln)''.
Trendelenburg (Friedrich Adolf), een
Duitsch wjsgeer,geboren den 3ûstenNovem-

dit gebouw het Concilie bjwoonden, - de

St. Pieterslterk, met eene kapél van den
heiligen Mmon nan 7'rep/c,- de Jezuïetenkerk) - de kerk dell' Annunziata meteen
hoogen koepel, en de Martinikerk.Andere

ber 1802 te Eutin, studeerde te Kiel,waar merkwaardi
qe gebouwen zjn er:hetkasteel
Jokann frïcFz ron .& r-t
/dr grooten invloed op Buon Conslglio (voorheen het verbljf van

hem oefende,te Leipzig ente Berljn in de den Vorst-Bisschop,thans eene kazerne),het
wjsbegeerte en letteren, vestigde zich a1s stadhuis, het paleis van justitie,de schouwprivaatdocent te Berljn,en werd erin.1833 burg, onderscheidene paleizen van partieulie-

buitengewoon, in 1837 gewoon hoogleeraar, ren en het weeshuis. Ook heeft men er:een
in 1846 1id der Académie en wassedert 1847 Franciscaner- en een Capuctjnerklooster, 3
vaste seeretaris der historiseh-philologiscbe nonnenklûosters,een R.Katholiek seminarium
klasse. Korten tjd was hj in conservatieve met eene bibliotheek, een gymnasium , een
rigtinq werkzaam Op staatlrundig gebied en afzonderljk bisschoppeljk gymnasium , eene
bemoelde zich toen jverig met de organisatie kweekschool voor onderw'
jzeressen, eene
der Pruissische universiteiten. Hj overleed handelsschool, een stedeljk muséum, eene
teBerljn den 24sten Januarj 1872.Hjschreet
': volksbibliotheek, onderscheidene instellingen
KElementalojicesAristotelicae(1837;8druk, van weldadigheid en ruim 17000 inwoners.

1878)'', - rhrlëuterungen zu den Elementen
der aristotelischen Logik (1842; 3de druk,
1876)''j - eene commentaar op het werk
van Arist6teles. nDe anima (1833)'',- rLogisehen Untersuchungen (1840, 2 d1n; 3de

0p het gebied der njverheid vindt men er
eeneklokkegieterj,eene jzergieterj,papiermakerjen, pottebakkerjen, zjdespinnergen,
zjdeweverjen,lakenfabrieken,verwerjenenz.
Voorts is er een levendige handel,en in den

druk,1810)'')- pDiesittlicheIdeedesRechts omtrek heeft men groote marmergroeven,
(1849)''
Niobe (1846)'', rDerKölner 0oft-en wjnbouw.Op den regteroevervan
D0m (1853), - pKuno Fischer und sein de Etsch,aan den ingang van de Velakloof

Kant (1869)'', - pDas naturrecht anf dem
Gr
unde der Ethik (186042de druk, 1868)'/,
storischen Beitrëge zur Philosophie
plli
(1846 - 1867,3 dln)'',- en rKleine Schriften (1870,2 dln)''.
Trent(De),eenerivierinEngeland,ont-

liyt het rotsgevaarte D0s Trento,waarop
zlch te voren hetRomeinsche kasteelVerruca

verhief.Het district Trente teltop bjna 17
L geogr. mjl Ongeveer 83000 inwoners.
Trente was aanvankeljk eene Romeinsche

kolonie. In de 4de eeuw werd deze sta; Ge

700

TRENTE.

zetel van een bisschop en in 574 de residen- gtige berigten omtrent den vonrBpned des

tie van een Longobardischen hertog.Zj is Keizers in den onrlog o0k de Keizerljke gebekend geworden door Re-nduz nan Irente zanten metmeerdriestheid optraden,verlegde

(f 604), die eene (helaas!zoek geraakte)
gesehiedenis der Lnngobarden yeschreven
heeft.Onder Kareld6 Grootevervlelztjaan
het Frankische rjk en onder OttometItalië

de Paus, om tjd te winnen, vûlgens zjn
voorgeven wegens eene besmetteljke ziekte,

seeulariseerd en in de Oostenrjksche landen
ingeljfd.In 1805 vielhetten deelaân Bejeren, in 1809 aan Italië en in 1813 weder
aan Oostenrjk,
Het Concltievan 7wlf:(Concilium Tridentinum) was eene algemeene kerkvergadering,
zamengeroepen om dekerkeljkeoneenigheden,

Q Junj 1547)enkelbesluiten vast,waardoor
de vergadering verdaagd werd.Eindeltjk werd

di
eteTrentewasuitgebarsten,metgoedkeuring
van de meerderheid der aanwezlge vaderen

M n Duitschland.Koning Koenraad11beleende het Concilie op den llden Maart 1547 naar
ill 1027 4en bigschop van Trente met de Bologna. Eene minderheid van Keizerljke
vorsteljke waardigheid en metdewereldljke bisschoppen bleefechter te Trente!terwjlde
heerschappj over de stad, en het Concilie Keizer plegtig tegen die verlegglng protesvan 1545- 1563 Khonk haar eene algemeene teerde.Doch o0k te Bol
oqna stelden de1evermaardheid. ln 1803 werd het bisdûm ge- gat
en in de 9deen lodezltting(:1Aprilen

door de Hervprming ontstaan, uit den weg
te ruimen. Eene aanleiding daartoe was in
de eerste plaatshetberoep der Protestantsche
Vorsten op eene algemeene synode.Daarmede
vereenigden zich 00k de R.Katholieke V0rsten, en keizer Karel F had reeds vroegere

den lTden September 1549eeneformeeleschorsing van het Concilie door paus Panl'asIII

uitgesproken.Na zjn overljden besloot de

nieuwe paus J%l*s II1 op aansporing des
lleizerst0t eenevoortzetting van hetCondlie

van Trente,enzjn legaat,decardinaalMarcellld creneentéu , opende het op den lsten
Mei 1551,maarFrankrjk protesteerdetegen

die voortzetting,omdatde Keizer ereen nver-

we
senden invloed had.Nu werd in de 13*e
zittlng de leer van de transub8tantiatie en in

pausen,bepaaldeljk ClemensFJJ,aangezoeht, de 14de en 15de die van de boete en van het
zulk eene zamenkomst te beleggen,doch te laatste oljsel vastgesteld. Maar eene door
vergeefs.Btjhetsluiten van den Rjksdag te den Keizer gewen8chte schikking met de
Regensburg op den Qgsten Julj 1541beloofde Protestanten bleef achter. Het is zoo, er
de Keizer op nieuw,dathj voorde bjéén- kwamen gezanten uit Brandenburg,W iirtemroeping van een algemeen concilie zou zol'- berg en onderscheidene steden, en eindeljk
gen, en de Paus,vreezende datde Duitschers den 7den Januarj 1552 o0k van den keurvorst
anderswelligtzelven hunnekerkeljkezaken M anritn rJ> Daksen. De onverwachte veldzouden regelen, belegde het op den lsten
November 1542 te Trente. Intusschen werd
door hetAvederuitbarstendervîlandeljkheden
tusschen den Keizer en den Koning de bjeenkom st vertraagd,totdat na den aanvang
van den Sehmalkaldischen Oorlog de Keizer

togtvan laatstgenoemde tegen den Keizer en

zjne komstvöörInnsbriick leiddenechtert0t
eene verdaging van hetConcilievooreen tjG
van twee jaren, en deze groeiden aan tût
tien Jaren.W e1 zond paus Til: IV in 1560

en 1861 nieuweoproepingen totvoortzetting

er op nieuw opaandrong,daarhj hetC0n- vanhetConcilie,maareerstden18denJanuarj
cilie als een middel beschouwde om zjne 1562 werd het ondervoorzitterschap van den
bedoelingen met betrekking t0t het Schmalkaldisch verbond te bereiken. Het Concilie
w erd dan ook den 13den December 1545 in
de Hoofdkerk te Trente geopend.D e zittingen
waren echter niets anders dan formaliteiten
ter afkondiging van besluiten, w elke in de
afdeelingen waren besproken en vastgesteld.

cardinaallegaat Hlrculh Gonzaga van Mantua
weder geopen; m et eene 17de zitting. M et
gedurig sterker drang vernieuwden de Keizer,

de Keurvorst van Bejeren en Frankrtlk hun

aanzoek nm de Kerk te hervormen,om den
avondsmaalsbeker o0k aan leeken uit te reiken, om hethuweljk van priesters te geDe Btemming had hnofdeljk plaats en niet, doogen en de voorgeschrevene vastendagen
zooals te Constanz (Kostnitz)naarvolkeren. afte schafen.Doorde bewering,dathet4eDaar nu de Italianen veelsterker vertegen- zag derbisschoppen in hunne bisdommen nlet
w oordigd w aren dan de overige natiën te oppauseljk,maaropgoddeljk regtberustte,
zamen, - daar voorts de afdeelingen door kwamen de Spaansche bisschoppen in verzet
de legaten gekczen en geleid werden, - tegen de ItaliMnsche. In het algemeen verdaar eigenljk de caxdinaallegaat deï Xolfe langde men,dat ernstige maatregelen zouden
alsvporzitterM nhoudendvoorschriftenontving genomen worden t0t hervorming der Kerk ,
van den Paus, wag op de algemeenheid en zoodat de Pauseljke legaten zich weldra in
vrjhei; van dit Condlie n0g al iets af groote verlegenheid bevonden.Niettemin kwat
q dingen.In delstezitting werden depleg- m en in de 21ste en 22ste zitting de besluiten
tlgheden voor het Condlie vastgesteld,- ln t0t stand omtrent deavondmaalsvieringen het
de Qde- 8ste werden de Protestantsche leer- mis-oler.Den 13den November verscheen nng
stellingen van hetgezag derHeilige Schriften op hetCopcilie de Cardinaalvan Lotharingen
en der overlevering,van de erfzonde en van met 14 bisschoppen,3 abten en 18 godgeQe regtvaardigingjalsmede van de sacramen- leerden uitFrankrjk.Daardezedeoppositieten verworpen,en de leerderR.Katholi:ken partj,nameljk devoorstandersvan hetepisemtrent die aangelegenheden in het lichtge- copale stelsel,versterkte en 34 Fransche herstel4. DM r eehter naar mate van de gun- vnrmingaartikelen medebragt,bejver4e zieh

YRENTE- TRXPANATIZ.

t01

de Pauseljke partj,devolgende zitting van ners. De stad werd in 1680 gesticht en in
de eene maand t0t de andere te verschuiven.
Inmiddels overleed den zden Maart 1563 de
cardinaallegaat Gonzaga. Nu vielhet voorzitterschap ten deel aan de legaten JKoroneen

1790 tot'hoofdstad verheven.Hier behaalden
den 26sten Decem ber 1777 de Amerikanen
onder W asl
inyton eene overwinning op de

Engelschen en namen daarbj 900 HessengeTrentow ski (FerdinandBromislaw),een
Poolsch wjsgeer,geboren in 1808 bj Warschau,bestudeerde de Duitsche wjsbegeerte,
vestigdedaarop een zelfstandig stelselenzocht
in zjne geschriften de Duitsche wjsbegeerte
toegankeljk temaken voorzjnelandgenooten.
Nadat hj te W arschau zjnegtudiën voleindigd had, was hj in 1829leeraargeworden
in de Latjnsche taal,de geschiedenisen de

Navagri,diedevergaderingdoorvelerleijod- Vangon.
gelcerde haarkloverjen wisten tevermoegen,
terwjlkeizerFerdinand en de Cardinaalvan
Lotharingen door de sluwe ltalianen t0t de

partj van den Pauswerden gebragt.De Jezuïeten Laynezen Dalmeron verleenden daarbj
een onschatbaren bjstand.Oy diewjze ontstonden de decreten van de prlesterwjding en
van de hiëmrchie, van het sacrament des
huweljksj van het vagevuur,van dedienst
der heiligen, reliquieën en beelden, van de
kloostergeloften, van den aiaat, van het

Poolsche letterkunde aan het gymnasium te
Szcsuczyn.Na den opstand van 1830 verliet

vasten.van despjswettenen vandeljstvan hj zjn vaderland en wjddezich aan de beverbodene boeken,wiervaststelling,tegeljk oefeningderwjsbegeerte!eerstteKönigaberg,
met de redactie van een catechismus en van toen te Heidelberg en elndelilk te Freiburg
een brevier,aan den Pauswerd overqelaten. in Baden',waar hj zich in 1836 a1sprivu tIn de hervormingsbesluiten, in de zlttingen docent vestigde.Hj schreef:pGrundlageder
21- 25 openbaar gemaakt, zorgde men voor universellen Philosophie(1837)'',- pvor8tllde afschaëng van eenigemisbruiken bj het dien zurW issenschaftderNatur(1840,2d1n)'',
toekennen van geesteljke ambten en bedie- en onderscheidene Poolsche werken over opningen,alsmede voor eene betere Opleiding voedkunde redeneerkunde enz.,die hem grooder geesteltjkheid door een veorschrift t0t ten roem bezorgden.ln 1848 begafhj zich
stichting van seminaria en door een examen, naar Krakau, waar hj voorlezingen hield,
aan de wjding voorafgaande.Bj hetsluiten maar keerde vervolgens naar Baden terug,
der 25ste zitting op den 4den December 1563 waar hj ambteloos leeft. I1j grondt zjne
riep de CardinaalvanLotharingenuit:pMogen wjsbegeerte op drie criteria,datderervaring,
alle ketters vervloekt zjn!''- en deprae- datderredren datderwaarneming.
laten herhaalden eenstemmig: lrvervloekt,
Trentsjln of Trenczln,een Hongaarsch
vervloektl'' Z0o eindigde het (poncilie van comitaat aan deze ztjde van deDonau.telt
Trente.Zjnebesluiten wetdendoor255prae- op nagenoeg 84 L geogr. mjl omstreeks

laten onderteekend en vorm den, als sym bo- 250000 inwoners en vertoont zich door de
lisch boek, voor altjd eenscheidsmuur tus- Beskiden, hetJabloenka-en W itte Gebergte
schen de Protestantsche en R. Katholieke aan de noordeljke en westeljke grenzen,
Kerk. Paus P'
ins V bekrachtigde Ze op den alsmede door uitloopersder Carpathen aan de
z6sten Januarj 1566 door de bul:5Benedictus oosteljke grenzen over hetgeheel alseene
Deus''enbepaalde,datalleendePausregthad, bergstreek. De voornaamste rivier is er de
ze te verklaren,waartoeSotu.
nF in 1588eene W aag,diein zuidwesteljke rigting doorhet
afzonderljke congegratie van cardinalen in- comitaat kronkelt en er de Bistritza,de Testelde. De decreten van het Concilie van plitzka en andere kleine rivieren opneemt.
Trente werden in de Italiaansche Staten,in De vruchtbareen goedbebouwdebodem levert
Portugalen in Polen onvoorwaardeljk,doch graanj ooft, tuinvrllchten, vlas en hene p,
in Spanje voorwaardeljk aangenomen en von- ook veel hout, voedteene m enigte runderen
den in Duitscllland, Frankrjk en Ilongarje en schapen en bevatdaarenboven steenkolen.
zelfs tegenstand,w elke echter langzamerhand De inwoners zjn, met uitzondering van den
verdween.De pcanones etdecreta oecumenici adel,Slawen en houden zich bezig m et landcondlii Tridentini''werden m eermalen uitge- bouw enweverj.De evenzoogenoemdekoofd-

geven,hetbestdoor SchwlteenRichter(1853), dft
zt
f en koninkljke vrjstad aan de W aag
het laatst door Petz (1877).Voor de geschie. heeftonderscheidene kerken,een collegie van
denis van ditConcilie hebben in den Jongsten Piaristen, een gym nasinm ,eeno reaalschool,

tjd Siekel (1871), Tlteiner (1874), Calenzio een zeer oud en hecht kasteel vele laken-

(1874),Maynier (1874) en Döllinger (1876) en linnenweverjen en omstreeks4000 inwomerkwaardige bjdragen geleverd.
ners. De baden van rrentqjin,reeds aan de
Trenton, de hoofdstad van den Noord- Romei
nen bekend en in een bekoorljk ljdal
Amerikaanachen Staat New Yersey, aan de van de W aag bj Teplitztevinden,behooren
t
0
t
de
zwavelwateren,hebben eene temperabevaarbare Delaware geleyen,ishetvereenigingspunt van onderscheldene spoorwegen, tuur van 36- 440 C., en onderscheiden zich
beziteen fraaigouvernementshuis(capitool), door een groot gehalte van zwavelzure kalk2 openbareboekerjen,eenekweekgchoolvan aarde.Jaarljkskomen er1500-en 2000badonderwjzers,24 kerken,een krankzinnigen- gasten.

gesticht, een tuchthuis, een arsenaal, vele
Trepanatie is de naam van eene heeltàbrieken,inzonderheid van locomotievenyge-. kundigeoperatieopeenderbeenderen,waarbj
weren, aardewerk, wollen stoFen, papier een gedeelte daarvan met de boor of z>g
enz., een levendigen handelen 23000 inwo- weggenomen wordt.Zj wordtvooraltoege-

t0Q
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past op de beenderen van den schedel,wan- Januarj 1769. Hj studeerde te Groningen,
neer deze door nitwendig geweld meer dan verdedigde er een opstel over de pArs cri6 Ned. streep ingedrtlkt of inwendige been- tica'' en gafkortdaarop zjn pAdversario-

schilfers losgeraakt zjn en de hersenen be- rum criticorum syecimen''in het licht,benadeelen, - w anneer vreem de ligchamen, nevens onderscheldene Latjnsche en Griekzooals kogels,punten van messen enz.,in de sche verzen. Na zjne promotie wjdde hj
hersenen zjn gedrongen en erkansbestaat, zich te Groningen aan de regtspradjk,zondeze en tevens dreigende verschjnselen te der daarbj de wetensehappeljke studie van
verwjderent- en wanneertusschen desche- hetreyt te verwaarloozen.Hjschreef:pverdelbeenderen en de hersenen of 00k in de handellng over het rechtvan beklemming in
bovenlagen van deze laatsten groote massa's het departement van stad en lande van Gr0-

bloeden etterzjn opgehoopt.Hetinstrument,
hetwelk men daarbj bezigt,draagt den naam
van trepan en zjn getand uiteinde,op eene
drkelzaag geljkend, dien van trepankeoon.

ningen (1805),',- pBerichtbetrekkeljk het
recht van beklemming,met bjvoegsels op
mjneverhandelingdaarover(1819)',- rlver-

handeling over hetgeen thans voor onze
Het uitgezaagde beenstuk wordt met eene burgerljke rechtsgeleerdheid en wetgeving

soort van hefboom (tirefbnd) weggenomen. te doen is (1811)'' - eene gMemorie van
De
trekanatiebehoortt0tdegevaarljkekunst. rechten over het beheer van registratie en
bewerklngen! en was te voren veelmeer in hypotheken (1812, met mr.H. 0.FeifA)'',
zwang dan ln onzentjd.00k hetborstbeen - rlltlldeaan nt
1wjlen den hoogleeraarA.

heel'
tmen welgetrepaneerd Om massa'setter, J.Duymaer van Twist(1821)'1- en pMedaarachter verzameld,uitden weg te ruimen. morie van ree,
ht over de ontzetting van eiTresckow . Onder dezen naam vermel- gendom bj beslag Op een ondeelbaar vast
goed (1823)/'. Deze bekwame en algemeen
den wj:
Hermann '/lps Tresckow ,eenPruissisch gene- geachte regtsgeleerde was !id van de Pr0raal, geboren den lsten Mei 1805. Hj nam vinciale Staten van Groningen, van den gein 1835 dienst bj hetregiment Aleœander, m eenteraad en van de plaatseljke sehoolcomwas in 1848 adjudantvan den generaalvon missie te dier stede,plaatsvervangend regter
Wozliz
l,in 1854- 1856 a1s majoor van den in de regtbank van eersten aanleg aldaar,

generalen staf bj de ambassade te Parjs, overste van het zjlvest der drie Delfzjlen
werd in 1856 vleugel-adjudant desKonings, en 1id vandeMaatschappjvan Nederlandsche
in 1860 kommandant van het 27ste regi- letterklmde te Leiden.Hj overleed te Gr0taent, ill 1864 chef van den generalen staf ningen den 22sten October 1828.
bj hetobservatielegeraan de Poolsche VrenTjalliny TeJrf4,
: Tresling,eenzoonvanden
zen, zag zich voortsgeplaatstbj hetdepar- voorgaande en desgeltjks een verdiensteljk
tement van O0rl0g en kw am vervolgens aan l
etterkundige en regtsyeleerde.Hj werdgehet hoofd van dit departement.op zjn ver- boren in 1809 te Gronlngen,studeerdealdaar
zoek werd hj in November 1870 belastmet en gaf reeds in 1829 eene vertaling in het
het komm ando overde 17de divisie infanterie, lichtvan een roman vanX enophondeX'Fzedïlr,
waarmede hj streed bj Orleansen Le Mans. voorts in 1830 eene verhandeling over het
Tegen het einde van Januarj 1871 werd htj leven en de verdiensten van Rndolph'us 2.çH als adjudant-generaal naar het rrootehoofd- cola,waarna hj metzjne pDisyuistio histokwartier geroepen, aanvaardde ln Februarj rica de prudentia Giulielmi 1,prlncipisArauwederom de leiding van het militair kabinet,
en Averd in 1874 komm andant Van het 9de
korps.
Udoron Tresckow een Pruissisch yeneraal,
geboren den 7den April 1810 te Jerlchow in

siaciin republica perturbata''en metpcicero's

uit Saksen-Altenburg, nam deel aan den

Waarop de Romeinen de overwonnen volken

wetenschappeljk leven, uit diens brieven

geput'' t0t tweem aal toe het eermetaal verwierf, door de Utrechtsche hoogeschooluit-

geloofd.Nadat hj in 1830 deelgenomen had
de Pruissische provincie Saksen. Hj trad in aan den Tiendaagschen veldtogt,promoveerde
1826 in dienst btieen bataljon Jagers,kom- hj in de letteren en in de regten in 1834
mandeerde in 1856- 1864 de manschappen OP twee proefschriften: pover de wjze,

veldtogt van 1866,zag zich in Julj van dat beheerschten'',leverdevervolgenshetgeschrift:
Jaar benoemd t0t kommandant der garde-in- XDe warven en de hoofdmannenkamer''1 be-

fanteriebrigade en trok onder het opperbevel nevens onderscheidene gedichten, werd 1id
van den Groothertoq van Meeklenburg naar van het Friesch en van het Provinciaal
Bejeren. Bj het ultbarsten #an den oorlpg Utrechtsch Genootschap en van de Maatschap-

in 1870 ontving hj het kommando overde pj van Nederlandscheletterkundete Leiden,
eerste landweerdivisie, woonde de belegexing

voorts van de Tweede Kamer der Staten-Ge-

van Straatsburg bj en bestuurde- doch te neraal,doch overleed reeds den 12den Julj
vergeefs - die van Belfort. In 1871 werd

hj luitenant-generaal en nam in 1875 zjn

1844.
Treslong ,zie Blois.

Tressan (Louis Elisabeth de la Vergne,
Tresling. Onder dezen naam vermelden graaf),een verdienteljk schrjvervan Fransche
ridderromans, geboren te M ans den 4den Nowj:
ontBlag.

Theunis H aakma Tresllng, een verdienste- vember 1705, werd op l3jarigen leeftjd de
pee
ljk Nederlandsch letterkundige en regtsge- s
la
terlmakker
Iuodewnkvan den jongen koningszoon,
leerde, gebnren te Leeuwarden den lsten
Q%Tr.Hjbezateen ongemeenen

TRESSAN-TREVISO.
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aanleg voor kunst en letterkunde en werd
L%dwi.g O&6#fïJs Trelèann,eenJongeren
door VoltaLre,Foafdldlleen anderensterkaan- broeder van den voorgaande. Hj bakleedde
gemoedigd.W egenszt
jnlosbandig leven zond hethoogleeraarsambtaehtervolgensteBremen,
zjn oom !de aartsbisschop van Rouen,hem Rostock,Breslau en Bonn,en schreef:pDisnaar Itallë,en hj ontdektein hetVaticaan sertatio physico-medica sistens quaedam ad
te Rome eene rjke verzameling van oud- magnetismum sic dictum animalem spectantia

Franscheridderromans,waarop hj zjneaandacht vestigde. Na den dood zjner moeder
keerde hj terug naarParjsen nam alsadjudant van den hertog deAo(!ïlld.
s deelaan den
vcldtogt in 1733.Na den vredewerd hj be.
vorderd t0t brigadier en vaandrig bj de
Schotsche ljfwacht,streed in 1741in Vlaan-

(1800)'',- pDe 0vo vegetabili ejusquemutationibus(1128)''
,- en rvon derEntwickelung deB Embryo und Beine Umhiilluagen im

P:anzenri(1816*)''.
Trevlren (Treviri)isdenaam vaneenvolk

in Belgisch Gallië,hetwelk t0tden Germaanschen stam behoorde en zich eerstvrjwillig
deren en verkreeg in 1744 den titel van aan Caesar onderwierp,maarin 54 véörChr.
maréchal de camp. In die betrekking diende onder Induciomar pogingen waagde t0t een
hj bj de belegering van Meenen, Yperen opstand, welke door Labilnus gedemptwerd.
enz.en atreed metonderscheiding in den slag Iets dergeljkshadplaatsonderJwléu.
gFbrl,
v

bj Fontenoi.Lodewj;k X V belastte hem met (21 na Chr.).Bj den opstand derBatavieren
de organisatie der troepen,die t0t ondersteu- onder Qlaudius OirïJi.
:blevbn zj getrouw aan

ning van hetlanden van den pretendentStnart de Romeinen. Hunne hoofdstad was Augt
lsta

aan dekustvan hetKanaalwerdenbjeenqe- Trevirorum (Trier).
trokken.ln diedagen schreefhjzjn r'
fralté Treviso, eene Italiaansche provincie ill
sur1'électricité'y,laterdoorzjn oudstenzoon, het landschap Venetië, op 14,18 D geogr.
d
en abbé Tressan,in hetlichtgegeven onder mjlruim 352000 zielen tellend,isgrootenden titel: rEssaisur le Etlide electrique con- deels vlak en bezit talrjkewaterenjwelke
sidéré comme agent universel(1783,2 d1n)''. voor besproejing en scheepvaart dienen.De
Nadathj in 1750t0tgouverneurvan Toulois voornaamste voortbrengselen zjn er:tarwe,
en Fransch Lotharingen benoem d w as, ver- maïs, wjnj kastanjes en ooft. O0k de veehief koning Stanislaus van Polen hem kort teelt is er van belarzg,inzonderheid de randaarna tot grootmaarschalk aan zjn Hof. derteelten deschapenfokkerj.- Deevenzoo
Nu kon htj zich wjden aan letterkundigen genoemde hoofdstad,aan den spoorweg van
arbeid? stichtte eene académie te Nancy en W eenen naar Venetië en aan de bevaarbare
schreet liederen en puntdichten, waarin hj Sile gelegen en door oude vestingwerken omde hovelingen aan de kaak stelde, zoodat ringd,heefteen zeer oqderwetsch voorkomen.
hj bj LodewL
ik X V in ongenade viel.Na Zj is de zetelvan een prefect,van een biaden dood van Stanislaus betrok hj een klein sthop en van eelle kamer van koophandel,
landgoed in Champagne en woonde later te - voorts heeft men er:een gymnasium, een
Fransonville bj Montmorencyjwaar hj den lycéum , een bisstshoppeljk gymnasium i een
XOrlando furioso'' van Ariosto vertaalde. In seminarium van priesters, eene techni8che
1781 werd hj 1id der AcadémieFracçaise, school, een athenaeum en eene bibliotheek,
en overleed den 3lsten October 1783. Zjne onderscheidene instellingen van weldadigheid
DOeuvreschoisies (1787- 1791,12 dlnl''wer- 6n (met de voorsteden) omstreeks30000 inden in het lichtgegeven doorGarnLer;daarin
vindt m en o.a.den rom an:rrrristan le Léonois'', - rFlores et Bl
Eeur'' - Le
pitit Jehan de Saintréyj,anche
) rardrde
- en pGé

W oner8! die zich bezig houden m et de ver-

vaardiglng vanm etalen voorw erpenymaehines,

instrumenten, zjden stolen, laken, papier,
aardewerk, kaarsen! katoenen garens enz.

Nevers''. Eene nieuwe uitgave zjner werken O0k is er een levendlge handel.T0tdemerkin 10 deelen werd in 1823 door Campenon

ter persrgelegd.
Trevlranus is de naam van twee broeders, beiden verdiensteljke natauronderzoekers, te weten:
Got@ried .
& rpAoJ# Treriranus,geboren te
Bremen den 4den Julj 1776.Hj vestigde er

waardige gebouwen behooren er: de hoofdkerk van 8an Piétro met fresco's van Por-

denone en schilderjen van Titiaan, de kerk
van San Niccol6 di Bari, de schouwburgy
de Villa Manfrini,de Villa Masermetfresco's

van PaoloVeroneseenz.Deze stad (Tarvisium)
was reeds in de Gde eeuw onzerJaartelling
zich als practisérend geneesheer en zag er eene aanzienljkeplaats.Zj werdin7;6door
zich vervolgens benoemd t0t hoogleeraar in Karel de Gropfe belegerd en ingenomen en
de heel- en wiskunde. Hj overleed in 1837. verviel, nadat onderscheidene heersehers er
Van zjne geschriften noemen wj:pBiologie elkande
r waren opgevolgd, in 1388 aan Ve***
oder Philosophie der lebenden Natuur (1802- netle, t0t 1797 deelende in de lptsverwisse1822j 6 d1n)''y - pDie Erscheinungen und lingen van dezen Staat.lnlaatstgenoemdJaar
Gesetze des organischen Lebens (1830- 1833, werd zj door de Franschen onderJ
KortLer,
2 dln)'',- pBeitrâge zur Aufklërung der die deswege den titel van hertog tan Trepid/
Erscheinungen und Gesetze des organischen

verkreeg, in bezit genomen, en den 5den

Lebens (1835-1838)'', - en rvermischte Mei 1809 had er een gevecht plaatstusschen
Schriften anatomischen undphysiologischenIn- de Oostenrjkers en de Franschen.Den zlsten
halts(1816- 1821,4 dln)''.Vooralbevorderde M aaz't 1848 barstte er een opstand uit,zon-

hj door microscopische waarnemingen de leer dat de zwakke Oostenrjksche bezetting de
der weefsels.

stad m oest verlaten.Den llden M eidmwuu m
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TZEW SO-TRICHIASIS.

vplgende leden de Pilmontézen er de neder- oferanden en gewjde plegtighelen,die door
laag, w aarop de stad op bevel van Nuyent de tribunien curiones werden bestuurd.
gebpmbardeerd werd.Door een tweede bomIets anderszjn de tribn.
n, dievolgen:de
bardementonder W elden werd zjgedrongen, overlevering door â%errlns rfz!2ï.,:werden inzich den 24stenJunj bj verdrag aan de O0s- gesteld en het geheele volk,de Patriciërs en

tenrjkersovertegeven.

Plebejers,omvatten.Zj berustten op dever-

Triangel is de naam van een eentoonig deeling van hei Romeinsche qebied in gemuziek-instrument, bestaande uit eene stalen westen (regiones),zoodat zj,d1e een bepaald
8taaf,in den vorm van een driehoek gebogen gewest bewoonden, t0t dezelfde tribus been aan een riem vastgehouden;daarop slaat hoorden,M'en vermeldt, dat0raanvankeljk
men meteene regte Btalen staaf.
30zulketribuszjn geweest,dieevenw elna
Triangulatle noemt men het verdeelen den oorlog tegen Porsennâ tot20 vermindervan een zeker gebied vau de oppervlakte der den' Daarna ontstonden btjuitbreiding Van
Aarde in driehoeken, om doortrigonometri- hetgrondgebi
ed gestadig nieuwe tribus,z00sche opmeting de grootte daarvan te bepalen. dat hun aantal ln 241 na Chr. t0t 35 geVooral00k pastmen hwqrt0e om metnaauw- klom men w as. Vier van deze droegen den
keurigheid de lengte te bepalen van een ge- naam van stedeljke tribus (tribus urbanae)
deelte van ecn meridiaan en alzoo die van en de overige dien van landeljke (tribus
den omtrek der Aarde.
rusticae). op den grondslag van dezeOnt-

Trianon.Twee lusthuizen nabj hetpark
van Versailles dragen de nam en van Grooten Kleln-Trianon. Het eerste,door Lodewùk
XIV gebouwd ten behoeve van madame de
--k maar zonder verdieM aintenon, is Bierlg
ping, diende cnder Lodewnk X V en X VI
voorHofpartjen,geraaktegedurendedeGroote
Omwenteling in verval. doch werd door

stondrn de eomLtia fdlvfl (zie onderRome).
Trlbuun (tribunus)was bj de Romeinen
de hoofdman van een tribus. De aanvoerders

van de legioenen en van de ruiterj droegen

den naam van tribuni vl'Jlifl- en celerum ,en
devolkstribunen dien vantrlbnniplebés.Laatstgenoemden werden in 494 vöör Chr. inge-

steld,nadathetqlebsgewcken wasnaarden

Napoleon I hersteld en doorLodewl
jkTMI@.
: Hbiligen Berg;zp dienden om hetvolk tegen
verbouwd. Klein-Trianon een eenvoudig pa- m isbruik der consulaire m agt te beveiligen
viloen,verrees ten tjde van Lodewi;k X V en wf,rden sedert471 doorde com itia tributa
en was de veelgeliefde verbljfplaat: van gekozen, eerst ten getale van 2, toen van 5
M ari6 Antoinette. Het werd gedurende de en sedert 457 van 10.W aardevrjheden en
Revolutie gebezigd tot cen eethuis,doch Op belangen des volksbedreigd werden, hadden
lastvan Napoleon J, ten beboeve van M aria zj,alsvertegenwoordigers,hetregt,methun
Loui.
ne wederin orde gebragt.
Xveto (ik verbiedl''tusschen beidetekomen;
Trias,een Griekych woord,hetwelk drie- zj waren onschendbaar.Nadeopheëng vaa
het Onderscheid tusschen Patrieische en Plewjzen,diebj elkander behooren.Op geolo- bejist
zlle volksvertegenwoordigers werd in 81
àei# beteekent, dient om drie dingen aan te
gisch gebied bevatde triasvorminvqden bonten
zandsteen,m uschelkalk en keuper.

Tribonianus, een beroemd Romeinsch
regtsgeleerde,geboren teSide inPaphlagonië,
was eerst pleitbezorger en w erd onderkeizez.
Ju tinian%s quaestor sacripalatii,m agisterofqeiorum , praefectus praetorio en consul.Met

hunne magt door S.11@ beperkt. Antg%tstws
vernederde hetttibunaattot deondergeschikte
overheids-am bten, en het verloor in de 5de

eetlw zjne beteekenisgeheelen a1.Men heeft
het intusscben in 1799 wederom zoeken in te
voeren in Frankrtlk, waar het uit 100 leden
bestond, m et het W etgevend Ligcllaam de

de bekwaamste regtsgeleerden van zjn tjd m agt deelde en over de w etsontw erpen der
bezorgde htjomstreeks hetJaar 530 deJusti- regéring beraadslaagde. Reeds in 1804 evenniaanschecodifcatie van hetRomeinsch regt, we1kwam het in een afhankeljken toeBtand
en overleed in 545.
en den 19den Augustus 1807 werd hetdoor
Tribrachys is een versvoet van drie een Senaatsbesluit opgeheven.
korte lettergrepen (www).
Tribuut Ltribntnmq of .
nel
nattinq noemde
Tribunaal was bj de Romeinen eene men de belasting,welke hetRomeinschevolk
hooge plaats,waardemagistraat,bepaaldeltjk m oast opbrengen volgens tribus. De overige
de praetor, op de sella carulis gezeten,het bel
astingen droegen den naam van recfkllil.
regthandhaafde,terwjldatwoord thansge- Men bad drie soorten van tribuut. De
eerste,tributuz4ge
ealpi
dktis ofcapLt'
alare,waseen
beT
zirgljbus
worditsin
denzinvangeregtshof.
in de eerste plaats de naam hoofdgeld van
bedrag v00r armen en

van de drie stammen van hetoorspronkeljke rt
jken en onderdeeerste Koningenopgelegd.
(Patricische) Romeinsche volk,van die der D e tweede soort, ingevoerd na de instelling
Rxmnes, Titles en Luceres, van w elke de
eerste uit het volk van Rom%lns,de tweede
uit de vervolgens onder R omul'îg.% en T'
it%s
T'afla met dat volk vereenigde Sabgnenende
derde, naar men veelalm eent,uit Etruscers
bestond. Ieder van deze drie stammen had
een hoofdman,trib%n%n genaamd en was ver:eeld in 10 curiën#ieder met een eurio aan

van den census,w erd naar den maatstafvan
dezen
ge
heven,- en dederdesoort,trébutum
tenerari
Mm
geheeten, w as eene buitengewone

M thoof4.Elke tribus had zjneeigenaardige

Trichlasis noemf men een binnenwaart-

belasting,doorden dictatoropgelegd in tjden

van gevaar. Tbans gebruikt m en hetw oord
tribcut veelalin de beteekenenisvan oorlogsschatting,die betaald mget worden door een

overwonnln volk.

,
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schen groeider oogharen,doorgaansdoûront- aanhangsels; daarachter heeft men den aan
steking van de randen der oogleden ontstaan. het uiteinde wat donkerder gekleurden darm.
Daardoor wordt pp de oppervlakte van den Bj het mannetje,dat1,5 Ned.streep lang
oogboleen lastig,pjnljk en gevaarljkprik- wordt,zietmen een tweelobbigen Btaart.Het
kelen veroorzaakt, gepaard met nntsteking Wl
*1*jJ0
%* is 3 t0t 4 Ned. streep lang en heeft

van het bind-en hoornvlies.Dikwjlsishet een ejerstok,een uterus en eene scheede.
voldoende, de verkeerd geplaatste haaxtjes De rjpeejeren zjnrond metzachte wanden
meteen pincetweg tenemen, doch somtjds en bezitten een kleurloozen dojer meteen
o0k kan men alleen door eene operatie eene kiemblaasje en eene groote,ovalekern.De
uitwendige geslachtsopening bevindtzich ver
radicqleherstellingverkrjgen.
Tmchine (trichinaspiralis)ofgekronkeïde naar voren, ongeveer tusschen heteerBte en
haarwoçm is de naam van een w orm uitde tweede vierdedeel van de geheele ligchaamsklasse der Rondwormen (Nemathelmia)en uit lengte. in den uterus ontwikkelen zieh uit
de orde der Draadwormen (Nematodes). De de ejerenkiemen,dielevend terwereld k0trichinen houden als wûekerdieren haar ver- men.Zjversehjnenopden 7dendagnadatde
bljf in het ligchaam van menschen en van trichinenindemaagzjnaangeland-Eenvnlwasenkele zoogdieren.Dat ztjin de spieren daar- sen trichinewjfje heeft nngeveer 100 levende
n haar ligchaam, en daarenboven
van voorkomen is reed: lang bekend,maar :i
#ongen i
omtrentharen oorsprong en hetgevaar,waar- brengt het steeds nieuwe ejeren enJongen

mede zj den mensch bedreigen, bleefmen voort.Hetligt5t0t8weken,t0taanzjndood,
t0tvôörknrten tjd onkundig.Verkalktetri- in het darmkanaalals het ware voor anker,
ehinenhulsels uit 'smenschen ligchaam wer- steeds nieuw kroûst vûortbrengend, zûodat
den het eerst beBchreven door Hilton in 1831 hetalthansaan 500t0t1000Jongenhetleven
en de daarin besloten rondworm het eerst
ontdekt door Paget in 1835. Ot
ren beschreef
hem met naauwkeurigheid en gaf hem den
naam van Trol
tina :pi
ï#. Voorts vondcn
. rcJ
âartlen Leidi.g 0Ok bjkatten en zwjnenin
hulsels besloten trichinen,maareerstin 18G0
maakte Zenker te Dresden de opmerking,dat

eenpersoon,die,naarmenmeende,aantyphus
onder vreemde verschjnselen in de spleren
gestorven was,hoogstwaarscbjnljk welbezweken z0u zt
jn door de tviehinezziekte.Bj
de ljk-opening ontdekte men eene menigte
trichinen in de spieren,en 0ok in het darmkanaalwerdenergevonden,en bj onderzoek
bleek,datdieongesteldbeidvernorzaaktmoest
zjn door het nuttigen van ham , bloed-en
cervelaatworBtvan een zwjn,dewjlm6nin
het overgebleven vleesch desgeljks trichinen

schenkt.Dezetrekken terstonddoordendaxmwand?het buikvlies en hetlosse bindweefsel

heen,welliqtlangsde water-en bloedvaten,
naarde spleren.Hiernestelen zj zich in de
primitieve sgiexvezels,verwoesten haren inhnud,verwrlngen ze door zich spiraalvormig
op terollen,prikkelen ze,zoodatzj dikker

worden en de kernen der spierligcham en zich
verm enigvuldigen en kokers vnrmen rondom

de ingedrongen diextjes.Ditgesehiedtin een
tjdvan2t0t4weken,hoeweldespiertrichine

in t4 dagen haar vollen waBdom bereikt.
Ieder koker bevat in den regelslechts ééne
triehine,zelden 2 t0t 4.Deze kokersworden
allengs dikker en doorafscheiding van kalk-

zouten ondoorzigtig, zoodat zj zich aan het
ongewapend 00g alswittepuntjesvertoonen.

In hare kalkschaal verkeert de trichine in
von; en 00k andere personen,die ervan ge- eene soort van schjndood; zj sterftechter
nuttigd hadden,min ofmeer ongesteld waren niet,maargeeftzelfsnatientallenvanjarenj
gew orden. Toen voorts Zenker. TsrcAott), wanneer men den kalkkûker in een zuur 0pLenek- t en anderen aan gezonde dieren tri- lost, nog teekensvan leven,ofwordt,w anchineusvleesch te eten gaven,bleek het,dat neer zulks in de m aag door het maagsap
de hierin aanwezige trivhinen in de maag en geschiedt,ter voortplanting geschikt.Behalve

het darmkanaalvan hare kokersbevrjd wer- bj den mensch en het zwjn heeftmen de
den en zich met snelheid ontwikkelden,trichine t0t nu t0e gevûnden bj ratten,muivoort:datde wjf
les ejeren enlevendejongen zen,katten,vossen,bunsings,mar4ers,hamvoortbragten, die een weg baanden door de
wanden van het darmkanaalnaar hetvleeBch
der spieren en hier ter plaatse kokers ontvingen.

sters, dassen,stekelvarkenB en waschbaeren.

Men kan ze00kinkonjnenendolijnenoverbrengen;ofditgeschieden kan in Bchapen en
kalveren, is onzeker.Men heeftin alle we-

Men nnderscheidt alzoo v
' ieetrkltinen en relddeelen trichinen gevonden bj menschen,
danmtriainen. De eerBten bevinden zich in - in Europa vooral in Duitschland,Schoteen nnontwikkelden toeBtand,worden0,:- 1,0 land,Engeland,Denemarken en Zweden.In

Neë.streeplangenhebbeneenBpjBverterings- Duitschland ontdekt men er bj 2-30/0van
en een onontwikkeld vogrtplantingstoestel. alle ljken.Sedert denpmerking van Zenker
De darmtrichine daarentegenvertegenwoordigt heeft men meermalen eene epidemie van trihet volwasBen dier;zj iseen dunne,draad- chinenziektew aargenomen.M erkwaardig w as
vormige, rpnde worm , waarvan het dunne vooral die teHadersleben bj Quedlinburg in
uiteindeden k0p en hetdikkerehetaehterljt
' 1865, waar in een dnrp van 2000 inwoners
loor
vormt.Bj de mondopening neemthetspjs- 337ziek werden en 101stierven.Zj kanf

vertering8kanaal een aanvang, dat als eene het nuttigen van raauw varkensvleeseh zeer
dunne buis dpor het geheele ligchaam loopt l
igten in een uitpebreiden kring ontstaan.
en verbonden iB met de ieschvormige maag,
Deze ziekte (trlehinose) openbaartzic'
h in
welke voorzien isvantweepeervormigeblinde een tjd van 1 tnt 30 dagen.DeeersteverXIII.
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schjnselen wnrden veroorzaaktdoordeaan- verzwelgen van uitwerpselen of van vleeseh
wezigheid en de ontwikkeling der trichine van andere zwjnen of 00k van ratten.Men
in de maag en hetdarmkanaal,de volgende dient dus te zorgen,dat het zwjn daartoe
door het doordringen van talloozeJongetri- geene gelegenheid vindt. Een ander voorbechinen ill de spieren,en de laatste door het hoedmiddel is gelegen in het microscopisch
geleideljk verdwjnen van de prikkeling der onderzoek van allepasyeslachte zwjnen en
spieren bj de aanvankeljke kokervorming. van het ingevoerd Amerlkaansch spek.Daar
etrichinen bj voorkeurzich nestelen in het
Behalveoversterkeafscheidinqen indemaag d
enhetdarmkanaal,welkesomtjdsvoorkomen middenrif,in de tusschenribbige,hals-,keel-,
en op die van chölera geljkea,klagen de kaak- en oogspieren en vooralop die plaatljdersgewoonljk eenigeurenof'dagen nahet sen,waar de spieren in pezen overgaan,zo0
nuttigen van trichineusvleesch over drukking moetmen deze gedeelten aan een naauw keuop demaag,oprisping en misseljkheidjvrr- rig ondèrzoek onderwerpen.Men snjdt uit
bonden meteen gevoelvan matheid en neo
er- ieder van deze zes spieren een stukje ter
slagtigheid. Veelal. ontstaat daarbj eenige lengte van 2 t0t 3 Ned.duim en vervaardigt
malen braking van sljmige en geelachtige van elk stukleomstreekg5praeparaten.Heeft
stoFen. Van den 7den dag af,het begin van men bj een naauwlettend onderzoek in deze
de verhuizing der Jonge trichinen naar de 30 praeparaten geene trichinen gesronden,z00
spieren,gevoeltmen vllegendepjnen eneene mag men het vleesch goedkeuren. Men verzekere stramheid in hetgelaatmeteenenaar vaardigtde praeparaten door uit hetstukje
waterzuchtzweemendegezwollenheid van het een ;jn vezeltje teknippen,datmen op een
gelaat, vooralvan de oogleden.W eldra zjn zuiver glaasle uitspreidt, met een droppel
er bevochtigd en metnaalden een weinig
de beweginqen moejeljk,daar de spieren wat
stram en Btjfbeginnen te worden,aanmer- uitrafelt, waarna men het meteen zeer dun
keljk in diktetoenemen en bjhetaanvoelen glaasje bedekt en hetaldusverkregen praeop kaoetsloek geljken.Deljdersliggenaan- paraatonderden microscoop bj eene50-tot
houdend op den rug metgebogen armen en loo-voudige vergrooting gadeslaat.In de stad
cygetrokken knieën en vermjden elkebewe- Brunswjk heeft men op die wjzein 7Jaar
glng, daar deze pjn veroorzaakt. O0k de onder 93099 zwjnen 18 trichineuse dieren
armen,beenen en uitwendige geslachtsdeelen ontdekt.Hetlaatste en beste voorbehoedmidkomen in een gezwollen toestand.Daarbj del eindeljk isdaarin geleqen,datmen dan
ontstaan in de3det0t5deweek eenedolestem , alleen varkensvleesch gebrulkt, wanneer het
pjn bjdebeweging deroogen,mpejeljkheid goed gekookt,gebraden,gepekeld ofgerookt
bjhetkaauwenenBlikkenjendikwjlsbelem- is. De kortstondige werking eener warmte
merdeademhaling.welkeechter,z00deljder van 56O C. doodt de trichinen niet,en zelfs
M n den dood ontsnapt, in de zesde week delangdurigewerkingeenerwarmtevan75OC.
beginnen te verminderen.Daarenbovenhebben is niet voldoende vopr dikke gtukken, die

deljdersmin ofmeerkoorts,eenekleineen
slappe pols,hevigen dorst,eene drooge tong,
en zj worden b'
d het toenemen der ziekte,
gevoelloos en onverschillig! of o0k wel jl-

van binnen sappig en rood bljven.In laatst-

genoemd geval worden alleen de trichinen
gedood,welke zieh in de buitenste gedeelten

bevinden, terwjl de overige in het leven
vap dunne stukkenbjeenewarmtevanalthans
70O C. vernietigt de trichinen. Ook sterven
zjjwanneer het vleesch 10 dagen in een pekel ligt, ontstaan door 30 Ned.wigtles zout
op 1 Ned. pond vleesch, zonder bjvoeging
van water,alsmede bj een sterk rooken bj

hoofdig, of ontwaren trekklngen in bepaalde bljven.Alleen een langdurig koken ofbraden

groepen van spieren,ligren zich door en
sterven van uitputting. Llgte gevallen van
trichinose worden na weinige dagen ofweken
door genezing achtervolgd; maar deze kan

bj zware gevallen weken en maanden uitbljven. Een doodeljke a:oop heeft plaats
tusschen de 2de en 7dew eek.Degrootte van

eene temperatuur van 65? C. Daarentegen

het gevaar isafhankeljk van hetaantal:e- geeft een zwakke pekel en :aauw en koud

nuttigde trichinen; in sommige eyidemieën rooken geen baat. Pekel, rook en warmte
k
lom de sterftet0t300/0.Een specl:ek mid- reiken echterelkander de hand,zoodatworst,
del tegen deze ziekte i8 t0t nu t0e nietont- die gezouten,gerookten gebraden is,zelden
dekt, en de geneesheermoetzich n0g altjd eenig gevaar oplevert.
vergenoegen met eene bestrjding derongunTricoccae i: de naam eener orde van
stige verschjnselen.Dezwjnen worden niet planten, welke t0t de Tweezaadlobbigen en
een: ziek van trichinen.
Veelbloembladigen behooren.Zj onderscheidt
Het gevaar van trichinoge kan men intus- zich door éénslachtige bloemen,die dikwjls
schen door doelmatige voorbehoedmiddelen naakt zjnjwaarbj men gewoonljk manneafwenden. Dezwjnen moetenzooveelmoge- ljke bloemen en eene vrouweljkebloem in
ljk tegen eene besmetting metdiewoeker- een omwindselbesloten vindt, terwjl men
dieren worden beveiligd.W antin dezwjnen voorts 00k we1 een bloemdek,ofo0k kelk-

ychuilt voor den m enseh het gevaar,niet in
de ratten,zooals men ook w eleens beweerd
heeft. De ratten ontvangen de trichinen van

en bloembladen aantreft, - voorts vooral

door een bovenstandig,drirhokkig vruchtbe-

ginsel en eene twee- of drlehokkige vrucht,

de zwjnen;w=rmen trichineuseratten ge- wier hokken in den toe8tand van rjpheid
vonden heeft,werden 00k trichineusevarkens zich doorgaans van de middenzuillogmaken

pntdekt.Hetzwjnbeknmttrichinendoorhet en zaden bevatten met eene re#e kern en
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nliehoudend kiemwit.T0t dezeorde behopren
de fayiliën der Euphorbiaceën en Empetreën.
Tmcot noemtmen eene zjden,wollen of
katoenen stof, die vleeschkleurig wordt geverwd en wu rvan :aen engsluitende broeken
enz. vervaardigt voor balletdansers en danseacrûbaten enz.
re8Tse
nq,
er, in het Latjn Auqnsta Treeizpren in het Fransch Trèves,de hoofdstad van
h
et voormalir aartsbisdom en van hettegenwoordig distrld van dien naam in de Pruis-
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dehoofëBta;derTreviren;zj werd inëe3de
eeuw de zetel van Romeinsche Keizers en
onder Constantl
jn 1 de metropolis van eene
der vier praefecturen desRjks. In hetmidden der 5de eeuw kwam zj onderde heerschappj derFranken,maarwerdin 451door
de Hunnen verwoest. DoorhetVerdrag van

Verdun werd zj bj Lotharingen yevoeyd en

onderHendrikIvooraltjdingeljfdlnDultschland.Eerst werd zj door graven en sedert
de 9de eeuw door de voogden van hetaarts-

Bische Rjnprovincie, is eene van deoudste bisdom bestuurd; in 1212 verkreeg zj van
Bteden van D uitschland, ligt Op den regter OttoIF de regten eenervrjeRjksstad,welko
OeVe< Van de 1I0eZe1, Y7aarover eene 'aerk- door Koenraad JF w erden bevestigd.In 1308
waardige antieke brug isgelegd,is hetver- eehter huldigdezj weder hetgezag van den
eenigingspunt van spoorwegen naar Saar- aartsbisschop en n0g in 1364 werd zj door
briicken, Keulen en Berljn en heeft zes KarelJF en in 1580 door het Rjkskameropenbare pleinen, maar meerendeels onregel- geregt als eene bisschoppeljke stad erkend.
matige, naauwe straten. Van de gebouwen Aan haar hoofd stond een gerigt van schevermelden wj:de Porta Nigra,vermoedeljk yenen,hetwelk dooraartsbisschop Jaeobu I
uit den tjd van Constant'
qndeGroote,aan- ln 1443 m et de benoeming van twee burgevankeltjk tevens een fortter lengtevan 36 meesters werd aangevuld. Aartsbisschop Tlteen ter breedte van 23 Ned.el,doch sedert p/rià1 en zjn opvolgerArnold 11versterkde llde eeuw in eene kerk herschapen,den D0m , waarvan het middenste gedeelte

ten in de 13de eeuw de stad doorhaar met
muren te omringen.Sedertde 12deeeuw was

desgeljksuitdentjdvan ConstantijndeGroote zj metEhrenbreitstein en vervolgenB o0kmet
dagteekent,terwjlhj in de6de,8steen 12de Coblenz de residentie der aartsbisschoppen.
eeuw is vergroot,metfraajepraalgraven en In 1472 verreeser eeneuniversiteit,maardeze
m erkwaardige reliquieën, waartoe 0.a. de werd in 1797 opgeheven.In 1636 vielzj in
bekende rHeilige rok'' behoort; - de kerk handen der Spanjaarden,maar de Fransehen
van onze Lieve Vrouw , in 1227- 1243 in onder Turenne heroverden haarin 1645.O0k
spitsboogstjl opgetrokken en dooreen krtlis- in 1674, 1688 en 1794 namen de Franschen
gany met den D0m verbonden,meteenrjk haarin bezit;zj werdin 1806aanFrankrjk

verslerd portaalen een prachtig gewelf,- de toegekend en tût hoofdstad verheven van
Gangolphuskerk, - en crypten onder de het departement Saar, doch in 1814 kwam
Mattheus- en Paulinuskerk! - voort'
s het zj wederin handen derPruissen.In de ge-

voormalig bissehoppeljkpalelsendevroegere schiedenis is zjvooralmerkwaardig doorde
abdjderBenedictt
'nen,beidethanskazernes, bjéénkomst van keizer Frederik II1 met

van welke de laatste zich verheftop de over- Kaeelde Sfolfdin 1473.
Het distrLet Trier is verdeeld in 13 arronbljfselen van een Romeinsch gebouw ,- en
den nieuwen schouwburg. Tot de gedenktee- dissem enten en telt op 130,38 D geogr.mjl
kenen uit den tjd der Romeinen behooren omstreeks 620000 inw oners.- H etvoormalig
wjders:de zoogenaamdeRomeinsche baden, aartsbisdom engeesteljk keurvorstendom Trier
waarschjnljk de overbljfselen van een paleis grensde aan Nassau, het aartsbisdom Keulen,
der Romeinsche keizers,- de overbljfselen de hertogdommen Luxem burg enLotharingen,
van een amphitheater, dat 28000 m enschen het keurvorstendom Pfalz aan de Rjn,het
k0n bevatten,- dedoorI'riedria '
IF'
ilAelzzlIF landgraafschap Hessen-Rheinfelsen het graafherstelde basilica, sedert 1856 toteene Pro- schap Katzenell
nboren en telde op 151 EJ
testantsche kerk ingerigt,- en de Franken- geogr.mjl 180000 lnwoners. Het W aS Vertoren,waarschjnljk een aloud korenmagazjn. deeld in een Opper-en Nedersticht;van het
Trier is de zetelvan hetdistrictsbestuur,van eerste w as Trier en van hettweede Coblenz
eene kamer van koophandel, van een bis- dehoofdstad.Onderdataartsbisdom behoorden
schop en van een domkapittel.M en vindt er de bisschoppen van M etz, Toul en Verdun,
een gymnasium m et de stadsbibliotheek!die en sedert 1777 die van St.Dié en Nancy.
100000 deelen, benevens vele handschrlften De aartsbi
sschop had een jaargeld van 1/g
(o.a.den pcodex aureus'')en wiegedrukken millioen thaler. Volgens de legende is dit
bevat,eenereaalschool,eene provinciale nj- bisdom reedsin deeersteeeuw doorEucharln ,
verheidsschool,eenige hospitalen en kloosters Taleriws en M aternqs gesticht,hoewelde geen (metdebezetting) ruim 22000inwoners, schiedenis pas in 314 een bisschop aigritins
onder welke zich 2800 Protestanten en 440 vexmeldt. Bisschop Maœiminus (332- 341)
Israëlieten bevinden. De ingezetenen houden verschafte eene wjkplaats aan Athanasllts.

zich hoofdzakeljk bezig metooft- en wjnbouw ; daarenboven heeftmen er loojextlen,
wol-,katoen-en linnenweverjen,verwerjen,
bleekerjen, tabakB-,hoeden- en behangsel-

Eerst onder Hetti(814- 817)komt Trier als
aartsbisdom voor,hetwelk zt
jngezaguitstrekte

over het bisdom Toul. Radbowd (883- 915)
verwierf voor zjn aartsbisdom de regten van

fabrieken,en er bestaat een levendige handel een graaf
schap,en llobert(930-956)maakte
in moezelwjnen, vee, hout en gehouwen alsbezittervaR denoudstenkerkeljkenzetel
steen.- Trier was in de dagen der Oudheid aanspraak op hetregtom OttoI tekroonen,
45*

t08

I'RIER-TRIX8T.

hetwelk vervolgens geschiedde.In 1315echter de middeneeuwen. Bisschop W ilâelm drlnl#ï
erkende Trier de saeerdere bevoegdheid van (1842-1864) verwi
erf in 1844 eene groote
Kenlen. Sendrik I (956- 964) ontving de vermaardheid door eene nieuwe tentoonstelaartsbisschoppeljke waardigheid van paus ling van den ,Heiligen r0k''. Bisschop EberJohannes X 1I, en Theoderik I in 909 van AJr#, i
n 1867aangesteld,heeftbj herhaliny
Johannen X1II. Van de latere aartsbisschop- de Meiwetten overtreden en is den 3osten Me1

pen vermelden wj: Albero elzl M ontrenil 1876 gestorven.Na dien tjd isde bisschop(1131- 1152),aan wien koning Eoenraad 111 peljkgzeteln0g altjd onbezet.
in 1139 deabdj van St.Maximinusafstond, Trlëst,in het Latjn Tergeste en in het
hetwelk het ongenoegen van den Paus en Italiaansch Trihte, eene vrjhaven en eene
alzooeen langdurigen strjd verwekte,- Jo- belangrjke koopstad der Oostenrjksch-HonAJZ-:.
: I (1190- 1212), die geen gezag van gaarsche Monarchie, t0t 1849 de hoofdstad

een voogd wilde dulden, - Bohemnnd van van het gouvernement Triëst in het koningY r ldtçàer.q (1286- 1299),diezjnestem voor rjk Illynë
-,na dien tjd eenerjks-onmiddel-

de verkiezinr van Keizers v00r vergrooting bare stad van Oostenrjk meteen gebiedvan
van grondgebled verkocht,- DLether 1I1van 94 D Ned.mjl,ligt aan den voetvan het
AJ,
î.
çJl (1300-1307),diehetaartsbisdom met Karstgebergte en aan de Adriatische Zee,
schulden overlaadde,- laldninu eJlLuxem- welke hier de Golfvan Triëstvormt,alsmede
àv# (1307- 1354, den broeder van Koning aan het uiteinde van den van W eenen k0-

Hendrik FJf),die aartskanselier werd van menden spoorweg.Zj heeft zoowel van de
Gallië en Bourgondië,zjn gebied uitbreidde land-a1s van de zeezjde een schilderachtig
en z00 groote welvaart schlep,dat hj o0k voorkomen en bestaat uit twee hoofddeelen,
met het geesteljk gezag over de diocesen de Oudstad, om en op den met een kasteel

W orm s, Spiers en Mainz werd bekleed,- gekropnden berggebouwd,metonregelmatige,
Riehard von k afenkl
au(1511- 1531),diehet naauwe straten,'- en de Nieuwstad,langs
eerst.de vereering van den rH eiligen rok'' de reede gel
egen, met breede,regelmatiqe,

instelde, zoodat wegens den a:aat somtjds elkander regthoekig snjdende straten. Hler
100000 bedevaartgangers te Trier bjeenkwa- heeft men het Groote Kanaal, 390 Ned.el

men, en zieh met kracht tegen de Hervor- l
ang,23 Ned.elbreed en 41/:Ned.eldiep,
m ing verzette, - Johann V1 'p/l der Zevd
/ds met 2 brnggen en bezoomd metmagazjnen.
T0t
de openbare pleinen behooren er: het
(1556-1567),diedeJezuïeten opnam in z'
Ijn
aartsbisdom, - JaeobusIII vonder Flz(tot Groote Plein met het marmeren standbeeld
1581),die een collegie voor ben stichttete van Xarel FT en door een publieken aanleg
Coblenz, - Johann VII (1581- 1599), die van de zee gescheiden,- hetBeursplein met
hen met het onderwjs belastte en in 1585 het standbeeld van Leopold 1,- het Pontegeminaria deed verrjzen te Trier en teC0- Rosso-plein aan het Groote Kanaal, - het
blenz,- Phili
pp O& ïdfp'A rontvlfer.(1623- Guiseppina-plein met het grootsche bronzen
1652), bekend door zjne onéénighcden met standbeeldvanaartshertogM aœimiliaan,keizer
het domkapittel en m et den adel,doch ook van M exico, - en het Stationsplein.Onder

in 1635 door de Spanlaarden in hechtenisgenomen en tot 1645 te W eenen gevangen gehouden,- RarlKasparvonderLeyen(16521676),onderwien destrjd metde abdj van
St.Maximinus een einde nam ,- en Clemens
r excedlclq
ç,hertog van Sckdes (1768- 1802),
den laatste der M rtsbisschoppen. Deze week

de straten zjn de Corso,de Acquedotto-en

de Torrente-straat,alsmede de Corsia Stadion
defraaiste.De Acquedottostraatleidtnaarhet

Boschetto(B0schJe),eeneuitspanningsgelegen-

heidderingezetenen.O0kzjnerbreedekaden,

en ééne van deze strekt zich uit naar het
visschersdorp San Bartolo, waarlangs men

afvan den weg zjnervoorgangers,diegeene het vermaarde lustverbljfMiramare bereikt,
Protestanten in .het aartsbisdom duldden,en mçt zjn sierljk park dooraartshertor Maœi
vaardigde in 1782 een edict van verdraag- m'
Iliaan op de rotsachtige kustderAdrlatische
zaamheid uit.Gedurende den eersten Coalitie- Zee gesticht. Van de kerken te Triëst veroorlog hadhetlandveelte ljden van de in- melden wj:den D0m van San Giusto, op
vallen derFranschen,zoodatdeaartsbisschop een heuvel en in de 4de eeuw gegrondvest,

in 1794 .
de vlugtmoestnemen.Toen hj bj
den Vrede van Luneville (1801)zjne bezittingen op den linker oevervan deRjn aan
Frankrjk moestafstman,legdehjzjnewaardigheid neder en vergenoegde zich met het
bisdom Augsburg'en meteeneJaarwedde van

100000 gulden,en door eene beschikking van
1803 werd het M rtsbisdom ter gunste van
Nassau-W eilburgin eenwereldljk gebiedherschapen.ReedB den loden April1802 wa8een

nieuw bisdom Trier ingesteld en opder het

doch eerst in de14dein Byzantjnschen stjl
voltooid, met 5 beuken, belangrjke oudheden! reliquieën, mozaïeken en een merkwaardlgen toren, in hetJaar 1000 opdeoverbljfselenvaneenRomeinschentempelgebouwd,
terwjl vöör den D0m lich de Adelurszuil
verheft ter eere van kelzerFerdLnand f,de kerk van Santa Maria Maggiore(eeneJezuïetenkerk), in 1627 gesticht, met fresco's
van Rafaël en eene rMadonna''van Rassoferrcfo, - de kerk der Beata Vgrgine del
Soccorso, - die van Sant'Antpnlo,- die
van San Giacomo,- derjkversierdeGriek-

aartsbisdom M echelen geplaatst.Hetlsechter
in 1821 door de bu1 pDe salute animarum''
gereorganiseerd en aan den aartsbisschop van sche kerk van San Niccolo met twee torens,
Keulen onderwoqen. Het omvat ongevegr - deSerbischekerk,- denieuweLuthersche
h

etzelfde grpndgebled alB hetaartsbisdom ln kerk,- de Hervormde kerk,- en de En-
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gelsche kapél. De Israëlieten hebben er 5 voer-artikelen: spiritus, wjn, geraëneerde
Bynagogen.Van de Overige gebûuwen noemen suiker,meel,peper,katûenen stoFen,jzeren
wj:het Stadhui: aan hetGrootePlein,- voorwerpen, hout, planken, glas, machines
het Tergesteum , voor handelszaken ingerigt, en sieraden metjuweel.Er kwamen in dat
aan het Beursplein, - de oude koopmans- jaar 7851 schepen binnen, waaronder zich
beurs, in 1802 gebouwd,- hetStadhouder- 1489 stoom booten bevonden, en het aantal

s
chajsgebouw aan het Groote Plein,- de uitloopende schepen waB er bjna evenzoopalelzen Cardotti,Revoltella,Rittmeyer,Gene1en Salem ,- een grootschoolgebouw aan

groot.Desta;isditaanzienljkhandelsverkeer
verpligt aan hare gunstige ligging, zoo4at

het Leipziger Plein,- de Villa Necker (te groûte schepen haarqemakkeljk kunnen bevoren heteigendûm van Jerôme,Koning van

reiken,en aan hetfelt,datzj reedsin 1719
W estfalen),- deVillaMurat,- hetgymnastie- eene vrjhaven werd.Hethandelsverkeer is
gebouw,- verscbillendeschouwburgen,vooral voorts aanmerkeljk toegenomen dopr eene
het nieuwe volkstheater Politeama, - het verbeterde gemeensehap met Oostenrjk en
reeds vermelde kasteel, onderscheidene ka- door de opening van het Kanaalvan Suéz.
zerne's, den vuurtoren, en het stationsge- De njverhei
d bepaalt erzich vooralt0tden
bouw.- Deze stad is de zetelvan hetstad- scheepsbouw ,de vervaardiging van machines
houderljk bewindvan hetKwstland,van het en t0tdebereiding van meel,zeepenbier.De

stedeljk bestuur, van maritieme gezagheb- scheepstimmerwerven van den oostenrjksch-

bers,van onderscheidene regtbanken enz.De
burgemeester van Triëst voert den titelvan
podesta en is tevens voorzitter van den Landdag.Immers devergaderingvandengemeenteraad van TriëstistevenseenLanddag,daarde

Hongaarschen Lloyd behooren t0tde grootste
van hetvasteland van Europa! en de machinenfabrieken van het Stabillmento tecnico
leveren maehines voorde grootstestoomsche-

qen en voor versehillende industriéle inrig-

stadenhaargebiedeenafzonderljkKroonland tlngen. Twee groote stoommolens bereiden

vorm en.Triëstis daarenboven dezetelvaneen er scheepsladingen meelvoor alle w erelddeebisschop,van een militairkommandementen len.Debierbrouwerjvan DrelterinGardiëlla
van verschillende consulaten.T0tde inrigtin- voorziet de !eheele stad en verzendt haar
gen van onderwtjsbehooren er:eenehandels- bier t0t ver ln het Oosten.Voortsvervaaren eene zeevaart-académie metverschillende digt m en er: touw en zeildoek, m eubelsj
muséa en eene sterrewacht, twee gymnasia speelkaarten, sigarettenpapier,azjn,chocoen evenzoovele reaalscholen, eene kweek- lade, waskaarsen, wjnsteen, scheikundige
schoolvooronderwjzeressen,eene verloskun- praeparaten enz. ook wordt er veel visch
dige school, 3 handelsscholen,2 teekenscho- verzonden, en in de omstreken van Triëst
1en, eene zeevaartschool,en 22 openbare en verbouwtmenuit
muntenden wjn,ooft?qraan

25 bjzondere geholen met 306 onderwjzers en oljven-olie.T0t de handelsvereenlglngen
en 11211 lecrlingen.Voorts heeftmen ereen behoort erin deeerste plaatsde Oostenrjkmuséum voor natuurljke historie met eene sche Lloyd,die Overeene vlootvan68stoomvolledige fauna van de Adriatische Zee, een oudheidkundig muséum meteenmarmeren
monum ent ter eere van '
Y nekelmann,- een
munt- en penningkabinet, een kabinet van
handschriften en Romeinsche oudheden, -

booten beschikten in drie afdeelingen is gesplitst,- voorts de handelsbank vanTriè'st,

devolksbank,destedeljkespaarkas,debankvereeniging van Triëst enz. M en heeft er 12
verzekeringsmaatschappjen,terwjlerdaareneene stedeljke boekerj met 65000 deelen,- boven nog 43 Oostenrjksch-llongaarsche en
een muséum voor kunst in hetpaleis Revol- buitenlandschewerkzaam zjn.voortsheeftmen
tella, - en onderscheidene schilderjenverza- er onderscheidene vereenigingen voor lettermelingen van particulieren. Van de aldaar kunde, kunst en gezelligheid,eene koudwaaanwezige instellingen van weldadigheid noe- ter-inrigting en onderseheidene zeebaden.D e
men wj:hetstadsziekenhuismet2000 bed- bodem rondom Triëstis terrasvûrm ig en met
den,- hetgroote militaire hospitaal,- het prachtige villa's bezaaid.Hoog boven de statl
krankzinnigengesticht,
het vondelingen- verheftzich hetdorp Optslina meteene obehuis, - het armenhuis,- en een verple- lisk en een heerljk uitzigt Over de huizen
qingsgestichtvonrhavelooze kinderen.Triëst van Triëst heen naar de zee. In een fraai

ls zjne welvaartverschuldigd aan den han- eikenbosch vindtmen erdekeizerljkestoedel,bepaaldeljkaanhetverkeermethetbin- terj Lippizzal.De stad wordt door ondernenland der Oostenrjksch-llongaarsche M0- seheidene bronnen in hare nabjheid,alsmede
narchie en m et de kustplaatsen van de
Adriatische Zee, den Levant, Griekenlandj
Egypte,de Zwarte Zee, Engeland,Amerika
en Oost-lndië.In 1876 bedroeg er dewaarde
van den invoer 318 en die van den uitvoer

door eene waterleiding, van den berg Santa

Croce komende: behoorljk van drinkwater

voorzien.Te 'rrlëstw orden 37 dagbladen uitgegeven; onder deze bevinden zich 30 Italiaansche,éénDuitsch,éénFransch,tweeGriek193 millioen Oostenrtjksche gulden. T0t de se,he en tweeSloweensche.Men vindtertwee
voornaamste invoer-artikelen behooren er: ruime havens; de oude,ten zuidoosten ge-

koël,wijn,zuideljkevrtlchten,koren,tabak, legen,iseigenljk eeneOpenereedemetonderoljven-olie, petrôlet
lm , katoen, katoenen scheidene molo'senvuurtorens,dochdenieuwe
stoFen en garens,indigo,steenkolen,jzer, haven is beveiligd door een dam ter lengte

duigen,wol,hennep.meel,viseh,soda,qe- van 100 Ned.e1.T0t demerkwaardigste0u;per, zwavel en verwhnut,- en t0tde ult- heden behooren er:een Romeinschtheater)-
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eene Romeinsche waterleiding,00k thansn0g
Trigonella L.is de naam van een planmet een overvloed van watervoorzien,- en tengeslacht uit de familie der Vlinderbloemieen triomfbgog uit 4en tjd der Romeinsche gen. Het omvat Bterk riekende kruiden m et
Keizers.De stad methaar gebied is verdeeld bladeren,welke uitdrie blaadleszjn zamenin 12 arrondigsementen; van deze behooren gesteld,metokselstandige,alleenstaande,twee10 t0tde stad en tellen te zamen ruim 12000: ofdrietalligeoft0thoofdjesvereenigdebloeinwoners.De beide andere arrondissementen men en regte ofgebogene,meerzadigepeulen.

strekken zich uit over nabjgelegene dorpen De talrjke soorten van dit qeslachtzjn in

en hebben n0g geene 8000inwoners.Hetmee- hetzuiden van Europa,in Azlë,Noord-Afrika
rendeelder stadsbevolking bezigt de Italiaan- en Australië verspreid. Van deze vermelden
schetaal!doch erzjn00k veleDuitschers,- wj T.Ihenwm graeenm L.metalleenstaande
voorts Engelschen,Franschen en vooral S10- of tweetallige bleekgele bloemen en sikkelwenen.Van degezamenljkeingezetenen der vormig gebogene, onbehaarde, overlangs ge12 districten beljden omstreeks 1Q0000 de streepte peulen ter lengte van 8- 12 Ned.
R.K.godsdienst;men heefterongeveer1500 duim.Zj groeit tusschen het koren in het
Protestanten en 4500 Israelieten. In 1876 zuiden van Europa,in Klein-Azië en N00rdwerden de inkomsten der stad begroot op Afrika.De Oostersche vrouwen, nuttigen het
nagenoeg 3532000 en de uitgaven op 3733000 zaad,i
n melk qekookt,om daardoort0ete

Oostenrjksche gulden, terwjl hare schuld
4782572 OostenrjkBche gulden beliep. Triëst (Tergeste) werd omstreeks het Jaar
180 vôörChr.metlstriëingeljfd in hetR0meinsehe Rjk en onder Vespasian'
usin eene

nemen in zwaarljvigheid.

Trigonom etrie of drieltoeksmeting. Over
de driehoeksmeting hebben wj reeds onder
dat woord de hoofdzaken medegedeeld.W j

hebben deze beschouwd uit een geometrisch
Romeinsche kolonie herschapen.Nadat in de oogpunt.De trigonometrie houdt zich echter
middeneeuwen verschillende heerschers er ge- vooralbezigmetdeberekeni
nyderdriehoeken;
regeerd hadden, verviel het in 1382 aan zjondersteltderhalvedekennlsvandealgebra.

Oostenrjk en bleefonderdenoostenrjkschen In de eerste plaats stelt zj de verhouding
schepter,behalvein deJaren1797- 1805,toen vasttusschen dezjdenendehoeken van een
de Franschen er gevestigd waren,en 1809- driehoek.Eene zjde nameljk ispietuitslui1813,toen het t0tdeIllyrischeprovincie van tend afhankeljk van deanderetweezjden,
Frankrjk behoorde.Deze stad werd eerlang maar 00k van de hoeken, en omgekeerd.
de voorspoedige mededingster van Venetiëen Onderstel,datin den geljkbeenigen driehoek
de beheerscheres derAdriatischeZee.In 1818

werd zj ingeljfdin denDuitschenBond.Van
Meitot 12 Augustus 1848 zag zj zich door

ABC (;g.1)delengtederbeenen(AB enCA)

eene NapolitMnsch-sardinische vloot geblokkeerd,en van Maarttot September 1849 was
de toegang t0t Triëst door ketens en palen

v8
1
er
4s
9pever
rd.hl
ye
nKeizerljkdecreetvanQOctober
ef deze stad m et haargrondgebied
t0t eene rjks-onmiddelbare stad.Eenepartj
in Italië beschouwt haar intusschen alseen

n0g onbevrjd gedeeltevan Italië(Italiairredenta) en wenschs haar bj het Koningrjk
van dien naam te voegen.
Trigland (Jacobus),een scherpzinnigNe.

derlandseh godgeleerde, geboren te Vianen

den lsten of 8sten Januart
' 1583,werd in de
R. Katholieke Kerk opgevoed, studeerde te

Fig.1.

be
.Vr
aadgatnmen nunaardelengtevan
dekeznd
jdeis2
C,

is hetduideljk,dat deze
te grooter zal zjn,naarmate detegenover-

Leuven, omhelsde de Hervorminr, werd in staande hoek grooter is.Men zieteehter,dat
1607 predikant te Stolkwjk en ln 1610 te degroottenvanhoek en zjdenietindezelfde
Amsterdam , en zag zich in 1634 benoemd

verhouding toenemen. Verdubbelt men den

t0thoogleeraar te Leiden,waarhj in April hoek, dan verkrjgtmen den driehoek ABD,
1654 overleed. Hj was een jverig Contra- riaar hier is BD niet dubbelz00 groot a1B
remonstrant en een der jverigste bestrjders BC. Men m oet dus andere ljnen vinden,
van deleerstellingendervolgelingenvanArml- welke in standvastige verhouding metdehoeil.
: op de DordtscheSynode.Van zjnege- ken aangroejen of afnemen.Zj dragen den
schriften noemen wj:pKerckeljke geschiede- naam van trigonometrische ljnen en zjn:de
nissen (1650)'',eigenljk eene wederlegging sin%s,de eosinnn,de tan-qens,de eotangens,de
van de pKerkeljke historie'' van Uytenbo- seeans,de eoseeans en de sinwu'perdld.Om den
gxrd,- pDe trina Dei gratia(1636)''
,- aard en de strekking van deze ljnen goed te
DDe voluntate Dei (1642)'', - pDe civiliet begrjpen,vestige men zjne aandachtop teeeclesiastica potestate (1642)'',- rDisjerta- genovergestelde grootheden.W anneerm en zich
tiones theologicae etyhilologicae (1728)''
,- (;g.2) in D bevindt,wandelemen 7schre-

en pDeritibusprosakls(1702)''.

den naar regts om in E te komen,dan tien

van de Dorische bouworde, hetwelk in den
fries met de metopen afwisselt.

linksnaar B ,dan 11 Bchreden links naar A ,

Triglyph (De)iseeneigenaardiggedeelte schreden links naar C ,vervolgens 6 schreden

daarna 22schreden regtsnaarF en eindeljk

TRIGONOMETRIE.

711

4 schreden links naar E.Nu is men slechts dus de sinus van BAG geljk aan den sinus

7 schreden van D verwjderd,hoewel men van BAD ,endaarzp beideaandezelfdezjde
in het geheel 69 schreden afgelegd heeft.Van van demiddelljnAC liggen,moeten zjbeide
deze heeft men 7 + 9+ 22= 38 naar regts
en 10 + 6+ 11+ 4= 31 naar links gedaan.
Om detegenovergestelde rigting dier schreden
uit te drukken noemt men de eene sagrtpo-

positief wezen. Men ziet dathoek BAG het
supplement isvan hoek BAD ,zoodatdesinus

van elken hoek geljk is aan desinusvan
zjn supplement.Tevens merken wj op,dat

sitieve en deandere negatieve schreden.Zjn de sinus in het derde en vierde kwadrant

nu deschreden naar regts positieve,dankomt negatiefw ordt.Alzoo is sin.2700= - 1.
men t0t + 38- 31 oft0t7 schreden,dieden
De oosin'
ts ishet stuk van den straalAB ,
werkeljkenafstandtusschenD enE aanduiden. tusschen het middelpunt van den drkel en
Twee ljnen van verschillenderigting moeten den voet van den sinus DE gelegen,dus de
dusalspositiefennegatiefwordenaangemerkt. ljn AE.DerhalveAE = c0sa.Laatmen uit

Wanneer wj (fg.3) op de ljn AB 4100d- het punt D 00k eene loodljn DL op AF
ljnen plaatsen (CE ,HF,DG,1K),dan zjn vallen,dan isdieloodljngeljk aan deeerste
A

f

c

p

>:

za

Fig.2.

de naar beneden gekeerde neyat
ief,zoodra
A;j denaarbovengerigte positlefhebben genoemd.
Omtrent den ninns vermeldenwj hetv01-

gende:indencirkelBDFGCK (;g.4)zjntwee
middelljnen getrokken,die elkanderloodregt
snjden,BCenFK.Daardoorontstaan 4kwa-

en dus DL desgeljkB= cos a.Beschouwen
wj echter DL in betrekkingt0tden boogb
(het complementvan hoek a),dan isDL =
sin b,w aaruitvolgt,datde cosinusvan een
hoek geljk is aan den sinusvan zjn complementen omgekeerdofcos.a = sin(900- a).
De cosinus is evenalBde sinus alleen afhankeljk van de grootte van den hoek,maar

dranten: BAF ,FAC,CAK en KAB.In het
eerste kwadrant is vervolgens een straalAD neemt in heteerste kwadrant niet metden
getrokken,die een hoek a afsnjdt.Laatmen hoek t0e en af, maar omgekeerd.Voor een
nu uit het eindpunt D van dien straaleene hoek van 00 is de cosinus geljk aan den

loodljn vallen op den straalAB,dan noemt straal,dus= 1.Men zietlvoortsin,datde
D

F

K

B

I

1,
Fig.3.

men die loodljn den sinus van den hoek a cosinusvan een hoek geljk isun den cosi-

(
sin ajendus00k van denboogBD (sinBD).
W anneer de hoek a tce-ofafneemtingrootte,
g
eschiedt datzelfde bj den sinus:voora= o
ls o0k sin a= 0,en voora = 90Ois desinus
geljk aan den straal, die gewoonljk = 1

nusvan hetsupplement,endatc0s1800= - 1
is.Hetstuk BE tusschen hetuiteindevan de

zjde vqortrollen t0tin G.Onderstel,datnu
hoek @'geljk is aan hoek a.Nu kan men
uitG geeneloodljn laten vallenopdenstraal
AB , maar wel op .zjn verlengdeAC,zoodat
men GH verkrjgt.GH isgeljk aan DE en

en is alzoo raakljn aan den cirkel.Verlcngt
men voorts de zjde AD van den hoek a totdatzj dezeraakljn ontmoet,dan ontstMtde
regthoekige driehoek ABM en de ljn BM
wordtdetangensvanhoekagenoemd(tanga4.

loodljn (den sinus) en den omtrck van den

cirkel draagt den naam van dill: rersns.BE
of sin vers a= 1- cos a.
wordt gesteld.Ook van grootere hoeken moet
Omtrentden tangenshetvolgende:rigtmen
men den sinus kunnen bepalen:men late de in het punt B eene loodljn opj z00 heeft
ljn AD met het uiteinde D naarde regter deze slecht: één punt met den cirkelgemeen
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O0k de tangens moet metden hoek toe-en @IS de regthoekszjde geljk aan de hypotheafnemen in grootte,evenalsdeBinug.Is@= 0j nuse,vermenigvuldig; metden Binusvan den

dan is 00k tanga= 0,en bja= 90Owordt overdieregthoekszjdegelegen hoek.Diensde tangens oneindig (tang 90O= * ).In het volgens is in den driehoek ABC (;g.5) de
eerste en derde kw adrantis de tangens posi- regthoekszjdeAC geljk aan dehypothenuse
tief,in hettweede en vierde negatief.Voorts AB ,vermenigvuldigd metdensinusvanhoek b

wordtde tangeps= 1,wanneeraeenewaarde (AC = AB sinà).0m dittebewjzen,trekt
erlangtvan 45/.
men met den straalBD ,die = 1 wordtgeDe seeans van den hoek a is hetstuk AM, steld,een cirkelen daarna deloodljn DE.
hetwelk doûr den tangens wordt afgesneden Dan isBD = 1en DE = sin b.Nu zjn de
van den verlengden straal,en de coseeans is driehoeken DEB en ACB geljkvormig,z00datmen deevenredigheid heeft1:AB = sinb:
M
AC. Derhalve is AC = AB sin 1. - 2.In
elken régthoekigen drieboek is de regthoeks0
F

D

,

c

zjdegeljk aan dehypothenuse,vermenigvuldigd met den cosinus van den aan die regthoekszjde aanliggénden hoek, alzoo BC =
AB c0s b. Immers BE = cosb en BD = 1,
derhalve 1: AB = c0s b: BE ofBC = AB
c0sà.- 3.In elken regthoekigen driehoek

Nd

t1, @ /

ar(

:

1
$

is deregthoekszjdegeljkaan deandereregthoekszjde vermenigvuldigd met den tangens
van den tegenover eerstgenoemde regthoekszjdegelegen hoek.derhalveAC= BCtangb.
Nu plaatst men in F op BC eene loodljn,
dan is FG = tangb en BF = 1.Hier heeft
men dus 1:BC = tang J:AC ofAC = BC
tang b. Met hulp van deze grondstellingen

kan men elken regthoekigen driehoek bere-

kenen.Hier tochisreedse'énhoek,nameljk
de regte hoek = 90O gegeven, zoodat men
daarenboven slechts twee andere daarvan en

Fig.4.

onderling onafhankeljke gegevens noodig

de secans van hetcomplement,alzoo sec a = beeft.Erkunnengegevenzjn:dehypothenuse
AM en cosec a = sec b = A0.De eotangens en een scherpehoek,- eene regthoekszjde
eindeljk is de tangensvan hetcomplement, en een aanliggende scherpe hoek, - eene
dus cotang a = tang b = 0F.
regthoekszjde en detegenoverstaandescherpe

W j hebben gezien,dat bj eenebepaalde
metrische ljnen afhankeljk is van'de grootte
van den hoek.Slechts vanweinigehoekentnameljk vandievan0O,450,90O,1800,Q;0Oen

lengte van den straal de waarde der trigono-

2

hoek,- dehypothenuseeneeneregthoekszjde,
en de tweeregthûekszjden.Dezevjfgevallen brengt men tot vier terug, wanneer men
bedenkt,dat tegeljk met den eenen scherpen
hoek 0ok de andere gegeven is, omdatze
zamen 90O tellen.T0toplossing van dezevier

gevallen zjn devermeldegrondstellingen voldoende.Isbjv.van eenregthoekigendriehoek
(1

N
Cjf'

IJ

&

Fig.5.

N

P?
;

t! t-'
Fig,6.

3600kennen wjechterdewaarde,en dievan ABC (:g.6)dehypothenuseAC endescherpe
detrigonometrische ljnen deroverigehoeken hoek e gegeven,dan heeft men a= 900- c.

moetdoorberekeninqgezpchtworden.Hierdoor AB = AC sinc,BC = AC c0sc,en de opperzjn de bekende tngonometrische tafels ontstaan, die aan den berekenaar een grootge- vl
aktl van den driehoek ABC = AB
- X BC.=
mak verschafen, te meer daar zj in loga- AC sin cX AC c0sc j a j Q
rithmen zjnuitgednzkt.
2
= (gAc sucoso.o;k
Thanszullen wj aanwi
lzen, hoemethulp
der trigonometrische ljneneen driehoek kan de overige gevallen worden op dergeljke
berekend worden. 5Vj vestigen hierbj het wjze opgelost.Geljkbeeniçedriehoeken kan
00g op den regthoekigen driehoek,waarbj men door eene loodljn u1t den t0p op de
drie grondstellingen in aanmerking komen,
namelp
-k :1. In elken regthoekigen driehoek

basis te laten vallen in twee overeenkomstige
regthoekige driehoeken verdeelen, en op de-
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zelfde wjze splitst zaen een scheefhoekigen schikt, met een dik pantser bedekt en door

driehoek in twee niet overeenkomstige regthoekige driehoeken, w aarna m en op elk van
die deelen boven vermelde berekeningswjze
kan toepassen.Men heef'
tuitdeze een aantal
eenvoudige form ules afgeleid, w elke in de

leerbqeken te vinden zjn.
Trlkupis (Spyridon)y een verdiensteljk
Grieksch geleerde en staatsman, geboren in
1791 te Missolqnghi,werd door lord North,
later graaf GmVordb die toenmaalsin Griekenlandreisde,instaatgesteld,zichterzjner
ontwikkeling naarParjsen Londen te begeV0n en Zag zich benoemd t0tsecretaris van

z
jn beschersaheer,toen deze debetrekking
aanvaardde van gouverneur der Ionische Ellanden. In den Griekschen bevrjdingsoorlog

bekleedde hj, behalve in den tjd van het
presidentschap van Capo #'JdfHJ.
:, de aanzienljkste betrekkingen in hetbestuuren in
de diplomatie.Hj was aehtervolgens voorzitter van den Raadmetzjne zwagersM aurncordlfo.
ç en Colettis,- voorts nadatkoning
Otto hetbewind aanvaard had,t0t tweemaal

twee overlangsche groeven meestaldriedeelig
ligchaam , met een van voren half-cirkelvormigen k0p,een aantalnaauwkeurigafgeëeelde
segmenten van den romp en een grooten,
schildvormigen staart. Aan den rand van
dezen laatsten is het pantser naar de buikzjde om gebogen,zoodat alleen het middengedeelte daarvan Onbedekt bljft.Aan den
k0p vindt men, nleestal op t'vee verhevenheden.groote oogen met facetten en aan de
zjden Van den kpp heeft men vM k twee
lange, naar achteren gerigte stekels,en 00k
hi
er eeneverdubbeli
ng naarde zjdevanden
* @
aulk. O0k aan de deelen van den romp ontw aart m en om buigingen van velerlei V0rm.
De trilobieten leefden in zee,waarschjnljk
aan de kust, en behooren t0t de vertegenwoordigersder oudstedierenwereld.Menvindt
hen reeds in de onderste lagen van het overgangsgebergte, doch spnedig, bjv.in den
bergkalk, komen zj zeldzamervooren verdwjnen in de steenkolenvorming nagenoeg
geheel en al. De merkwaardigste geslachten

t0e(1835-1838en 1841-1843)buitengewoon dertrilobietenzjn:HarpesBrogn.,Paradoxide:
gezant te Londen, na de om wentellng van Brogn. CalymeneBrogn.,OlenusDalm.,Pha15 September1843ministervanBuitenlandsche cops Mmmr., Arges Goldh en BrontesGoldh
Zaken en vanOpenbaarOnderwjs,van1844ilogie noemden de Grieken eene za1849 vicepresident van den Senaat, buiten- meTr
nvoeglng van drie tragoediën, waarmede
gewoon gezjnt te Pargsgedurendede blok- op de Dionysus- of Bacchusfeesten de Drakade der Gmeksche havebs door deEngelsche
matische dichtera naar den uitgeloofden prjs

vloctin 1850,en vervolgenswederom gezant dongen. Veelal was er n0g een vierde stuk,
te Londen. Gedurende de beroeringen na 1860 nameljk een satyrspel, bjgevoegd, en dit
was bj weder gedurig 1id van kortstondige geheel droeg dan den naam van tetralogie.
ministériën.Hj wasdaarenbovenberoemdals Vooral werd de trilogie ontwikkeld door

schrjveren redenaar.Een grootaantalzjner
redevoeringen verscheen in 1836 teParjsin
het licht.O0k trad hj reeds vroeg a1sdichter
op enwe1metdenkrjgszang opdeKlephten:
XCO dh
f/tcç.Hoiypa xz,zyzsxo'w(1821)''.Zjnbelangrjkst geschrlft echter is:de nGeschiedenisvandenHelleenschenopstand(1853-18579
4 dln4Qdedruk,1862)/'.Dituitstekendwerk
onderscheidt zich door naauwkeurigheid en
onpartjdigheid, alsmede door een zuiveren
stj'l.HjoverleedteAtheneden24stenFebruarj
1873.- Zjn zoon Constantj;n voegdezich
bj de radicale partj en wasin 1875- 1876

Aesehylu ,bjv.in zjne bewaard geblevene

DOrestie'')den rAgamemnon'')de DCoëphoren''
en de gEum eniden''bevattend,w aartoevoort:
hetverloren gegane satyrdrama T,proteus''behoorde. 00k Sehiller, Hebbel, z
gfzl
illlrzle,

Wzgner enz. hebben in den nieuweren tjd

trilpgieën geleverd.

Trim eter (De),degewoneversmaatder
dubbele Jamben (dipodiën) met eene caesuur
nadevjfde,zelden nadezevendelettergreep.
In den eersten,derden en vjfden voet (bj
den aanvang van elken dubbelvoet) kan de
eerste minister en in 1877 ministervan Bui- Jambuso0k een spondaeuszjn.A1svoorbeeld
tenlandscheZaken in hetkabinetKomondowron. noemen wj den regel:pBewondering kroont
Hjonderscheidtzichdoorzjnerepublikeinsehe uInjd en afgunstsluipen rond-''Detrimeter
gevoelens en jvertvoordereorganisatievan onderscheidt zich door deftigheid en een
hetlqger.
plegtstatigen gang.De bljspeldichtersechter
Trllgras (Brizamedia),eene plantuitde behandelendezeversmaatmetgrootevrjheid,
familie der Grasscn, onderscheidt zich door bepaaldeljk doorden spondaeustevervangen
Grieksche treurspeldichters, bestaat uit drie

een korten,vezeligen wortelstok,een stengel door den anapaestus.M ep vindt voorts den
ter hoogte van 3- 5 Ned.palm ,korte rnwe trimeter in de pllelena'' van Göthe,in sombladeren en fi
ln vertaktepluimen.De bloem- mige tooneelen van de rlungfrau''van Sehilpakjes zjn glanzig,halfgroen en halfpaars ler en elders.
Trinacria is een naam ,aan Sicilië gegevan kleurj onbehaard en zeerbewegeljk en
bevatten5- 9bloemen.Zjgroeitoponzeveen- ven wegens de driehoekige gedaante van dat
achtige gronden en levert een zeer goed voe- ei
la
Tnrql.
nconom ale, de versterkte hoofdstad
dergrls.

Trllobieten (Trilobitae W aleh.
) ofdrie- van hetoosteljk districtoq hetBritsch-oostIndisch eiland Ceylon, llgt op een smal
(Entomostraca), die t0t de oudste watervor- schiereiland 65 Ned.elboven de opyervlakte
mingen onzer aardkorstbehooren.Zj omvat der zee. Men heeft er eene R. Kathplieke
lobbers is de naam van eene orde van kroeften

sehaaldieren met een veelal voor oprollen ge- en eene Evangelische zending en omstreeks
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10000 inwûners. Deze stad was te voren in m et het doel 0m gevangen Christenslaven
het bezit ;er Nederlanders, maar werd hun Van hetJuk der Saracenen te bevrjden en
in 1182 d00r de Engelschen ontrukt, die maakte vooral ill het zuiden Van Europa
haarechter in datzelfdeJaarmoesten overge- grooten opgang. Toen echter de naauwgezetven aan de Franschen.Van dezekeerde zj heid der broeders met betrekking t0t hun
t0t de Nederlanders terug, die haar echter wandel allengs verminderde, werd eene herin 1795 nogmaals en nu voor goed aan de vorming der Ordenoodzakeljk geacht.Daaroor ontstonden in Spanjein 1596 de BarçeEnTgrel
cydad,
envereleonreBr
n.itsch-W est-lndisch eiland, d
'ppdfdz Trinitariërs. Deze monniken droegen
is
nl
het zuideljkste en grootste der Kleine An- een wit gewaad en een rood en een blaauw
tillen, ligt aan het oosteljk gedeelte der kruis op de borst. Omdatzj bj hetreizen
noordkust van Venezuéla en vö0'r den mond steeds van ezels gebruik maakten, werd de
de we1eensmetden naam vanEzeln-ordeen
der Orinoco en telt04 821/: D geogr.mj1 or
110000inwoners.Hetelland is bergachtig,en werden hare leden metdien van Ezelsbroedern
in het noordeljk gedeelte bereiken enkele bestempeld.In 1201 ûntstond 00k eene derg%liere Xpprtoppen eene hoogte van 948 Ned.el; doch geljke orde van nonnen of Re
het heeft aan de lage oost-en westkust vele tvowwen, en in 1584 de broederschap van het

capnlierderS'
dlùeDrievuldiqheid.Dezeorde
baajen methavqns en ankerplaatsen en 0n- S
derscheidene rivleren, meren, lagunen en heeft, naar men meldt, 900000 gevangenen
sljkvulcanen.Het klimaat iserwarm ,doeh bevrjd,dorh isthansverdwenen.
door de zeew inden getemperd. Het drooge

Trinitelt,zie DriellnheLd.

Jaargetjde duurt er van December t0t Mei Trio (Een) is een muziekstuk voor drie
en de regentjd van Augustus t0t October. solo-instrumenten. Eerst werden trio's verDe grond is er ongemeen vruchtbaar en met vaardigd voor de Kerk in gestrengen stjl
een weligen plantengroei bedekt. Intusschen (vo01.viool,Quiten oboe)jlaterontwikkelde
is slechts een klein gedeelte van heteiland zich het trio voor strjk-lnstrumenten (v00r
bebouwd. Het voornaamste voortbrengsel is viool, a1t en violoncel,ofvoor 2 violines en
er suiker; daarenboven heeft men er:k0ëJ, bas),en in den nieuweren tjd componeerde
katoen, tabak, cacao) indigo, pisangs, k0- men vooral klaviertrio's (vo0r klavier, viool
kosnoten enz. De bosrchen leveren er rood en viqloncel).
cederhout als uitmuntend scheepstimmerhout
Tmomf (Een) wasbj de nude Romeinen
en andere voortreFeljke houtsoorten. Het de plegtige intogt van een zegevierenden
dierenrilk komter overeen metdatvan Zuid- veldheer met zjn leger in de stad Rome.

Amerika en is vertegenwoordigd door apen, Het aanzoek daartoe werd gedaan door den
ldheer aan den Senaat; het geschiedde in
lujaards, herten,wilde zwjnen,buidel-en ve
gordeldieren,papegaajen,schildpadden,slan- den tempel van Bellona of op hetVeld van
gen en alligators.De belangrjksteartikelen Mars, daar de veldheer vöôr den triomf de
van uitvoer zjn er:suiker,stroop,rum en Btad nietmogtbinnentrekken.W erd de triomf
eacao,en in 1875 bedroeg zoowelde waaxde door den Senaat ten laste van de schatkist
van den uitvoer als die van den invoer ruim toegestaan, dan verleende het volk aan den
nde dien dag hetoppergezag
11/:millioenpondsterling.Trinidadheefteen veldheer gedureopt
afzonderljk bestuur, en zjne hoofdstad is ixl Rome. D e ogt bewoog zich van het
Port of Spain aan de westkust.De voorma- Veld van Mars door de Porta Triumphalis
lige hoofdstad San José d'Oruna verheftzich langs de Via Sacra naar het Forum en einpk naar het Capitool. Hj werd geopend
in het binnenland.H ethuisraad en deVazen, deldie er worden opgedolven, getuigen er van, d00r muzikanten en zangers; dan volgden
datditeilandlang vöôrden tjdderCaraïben witte,t0t oleranden bestemdestieren,w agens
door eene beschaafde bevolking is bewoond metde wapens der overwonnen vjanden en
geweest.Trinidad werd den 3lsten Julj 1498 metden verderen buit,opschriften en afbeeldoor Col# unontdekt.DeSyanjaardennamen dingen, die de glansrjke daden van den
het eerst in 1588 in bezlt! en onder de veldheerverkondigden,deinboejen geslagen
souvereiniteit van deze vestlgden er zich gevangenen, de lidoren in hqn purperen
later Franschen, die er winstgevende plan- tunica's,citherspelersenschalmeiblazers.Vösr
tages aanlegden, doch in 1797 w erd dit den wagen van den triumphator stapten de
eqland eene Engelsche kolonie.D00r de eman- overheden der stad en de Senaat.De triumdpatie der slaven in 1838 is de cultuur er phator zelf, gehuld in de tunica palmata en

sterk achteruitgegaan, maar in de laatsteJa- toga pida,droeg op zjn hoofd een lauwerren door den aanvoer van koeli's aanmerke- krans van goud en edelgesteenten (corona
1jk toegenomen.- Op dewestkustvanhet triumphalis);in de regterhand hield hj een

eiland Cuba, aan de Casilda-baai,heeftmen lauwertak en in de linker een schepter van
de stad Trinidad, met een drukken suiker- ivoor,op wienspunt zich een adelaarbevond.
Zjn gelaat was geblanket, en z00stondhj
handelrn 15000inwoners.
Trinltariërs is de naam eenergeesteltjke op een prachtig versierden,door vierpaarden
orde, 0ok wel die der Dviernldiglteid ofder getrokken wagen. Naast hem bevonden zich
keguliere Koorheeren geheeten, in 1198 ge- zjne Jongste zonen en dochters,terwjlde
sticht door de beide kluizenaars Johannes eJl oudere zonen den wagen vol
gden. Achter
M atka en Feliz man Fclpî.
:, en bekrachtigd hem stond een slaaf,dle eene gouden kroon
door paus lnnoeentins111.Zj werd gevormd vasthield en h6m de woorden toefuisterde:
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Bedenk, dat gj een mensch zjtl''Achter grjze of gele,schraal aanvoelende delfstofy
welkefjgewrevenkanworden,Fateropslorpt
enhierdoorweekwordt,enuit90œ/okiezelzuuranhydride en een weinig leem en jzeroxyde
bestaat.Zj ontleentharennaam aan desta;
Tripolis in Syrië (terra Tripolitana),kwam

den wagen kwamen de bloedverwanten en
vrienden van den triumphator, legaten en
krjgstribunen, en de trein w erd gesloten
door het geheele leger van den overwinnaar.
Op het Capitoal sprak dexe een dankgebed
uit, deed de oFerdieren slagten, legde de
gouden kroon in den schootvan JipLterneder

te voren alleen uitden Levantinden handel,
maar wordt thans 00k in Bohemen, Saksen,
en wjdde aan dezen god een gedeelte van Tyrol en Beyeren verkregen en t0t het poden buit.Meteen gastmaal,door hem toebe- ljsten van glas,metaalen edelgesteenten gereid voor zjne vrienden én voor deaanzien- bezigd.Tothetzelfdedoelgebrtliktmenallerlei
ljkste mannen der stad, eindigde de dag kiezelsoorten vanbewerktuigdenenonbewerk-

van den triomf.Sedertden tjd van Ant
ql
tst'
as tuigden oorsprong,zooalspoljstschilfer,moden vooralvan Ve.vanian'n werden detriomfen dersteen (rotten stone)enz.
zeldzamer en vielen nagenoeg uitsluitend aan
de Keizersten deel.Van de gevierdetriomfen

Triple.alliantie noemtmen eenverbond

van drle mogendheden,- meerbepaald het
werden versle en (Fastes triumphales)opge- verbond tusschen Engeland, Nederland en
m aakt.
Zweden,den 23stenJanuarj1668doorTemple,
Triom fboog (Een),aren.
n offorno fgi- de W itt en graafDoltna gesloten terbeteuge%mplialés,was een gedenkteeken ter eere van lingderveroveringsplannen vanLodewbkXfF
zegevierende veldheeren of keizers gesticht, in de Spaansche Nederlanden. Een gevolg
nameljk eene boogvormige, alleenstaande van dit verbond was de Eerste Vrede van
poort. De bewaard geblevene triomfbogen te Aken tl Mei1668).

Rome zjn,behalve de bouwvallen van dien
TriMolis,in hetTurkseh TarablnsLGA>5,
van Dru.w.g,die van Titns, Septimiu Setherl: o0k Trlpolitaniëgeheeten,deoosteljksteder
en Constantinus. Andere dergeljke bogen Berberjsche Staten, ligt aan de Middellandztjn eerebogen, zûoals die van Gallilnns,of sehe Zee tusschen Tunis en Egypte enbeslaat
poorten, zooals die van Jan'ss en die van
Dolabella. Buiten Rome heeft men n0g den
triomfbaog van
te Rimini, den
oudsten van de thans n0g aanwezige, voorts de triomfbogen te Susa, Aosta en

met Fezzan en Barka eene oppervlakte van

het Trippenhuis aldaar; - Jan 7'zfp, heer
TG% Berkenrode, geboren te Am sterdam in
1664, burgemeester aldaar in 17079 voorts
bewindhebber van de Oost-lndische Compagnie, medestichter van hetTrippenhuis,curator der Leidsche Hoogeschool en overleden

Men verbouwt er:tarwe,m eekrap,safraan,
lotusboonen,dadels,zuidvruehten,enSt.Jansbrood, en uit de m eren en moerassen aan

16200 (n geogr.mjl.Hj vormteenegroote

vlakte, waarover slechts hier en daar uitlonloopers van hetAtlasgebergte zichuitstrekken

en is vooralaan dekustzandig.Terwjlde
Fano, - die van Traianns te Ancona en westeljke kustlanden vrj goedbesproeid en
Beneventum ,- dienvanHadrlannsteAthenej vruchtbaarzjn,i
shetlandschapSort(woestjn),
en dien van M aréw.
%te Orange in Frank- ten oosten van kaap Mesurata aan de Golf
rjk.Daarenboven vindtmen triomfbogen te van Sidra gelegen,zeer onvruchtbaar en met
Pola, Verona, St.Remy (in Frankrjk) en duinen en zoute moerassen bedekt. In het
Capara (in Spanje).
binnenland strekt de vlakte westwaarts zich
Tm p is de naam van een aanzienljk Ne- uit t0t aan de Zwarte Bergen (900 Ned.el
de*r
l
a
n
d
s
c
h
g
e
s
l
a
c
h
t
.
Va
n
d
e
l
e
d
e
n
n
o
e
me
n
hoog),die de noordeljkegrenzenvanFezzan
*
WIJ: El
ias 7'
r@ , geboren te Bommel en vormen en Van diepe wadi's doorsneden zjn!
w egens Dordrecht bewindhebber der Oost-ln- wel
ke hier en daareen weligen ylantengroel
dische Compagnie,waarhjin 1635overleed; doen
ontstaan.Het klimaat is er ln het algeAdriaan Trï.pj heer van Warfumbnrg,in m een gezond, en de w inter is ervervangen
1645 gehuwd m et A driana de Geer,eerst in door een regentjd.Er zjn 1150000 inwoners,
Zweden, daarna te Beverwjk en eindeljk in de steden tot de M ooren en op het land
op eenenaarzjn naam genoemdeheerljkheid tot de Arabische Bedoeïenen en Berbersbete W ildervank in Groningen gevestigd; - hoorend, allen beljders van de MohammeA driaan Jodey: Tr'lp, een kleinzoon van den daansche godsdienst.Daarenboven zjnerveel
voorqaande en in 1687 hoofdman van de Israëlieten, en in de stad Tripolis 0ok EuroJustitlekamer van Stad en Lande te Gronin- peanen. De Bedoeïenen houden zich vooral
gen; - Zoid Tri
p, in 1674 burpemeester bezig metde veeteelten de Mooren metden
van Amsterdam envermoedeljkdestlchtervan handel,inzonderheid m et denkaravaanhandel.
de kust verkrjgt men zout en zwavel. De
voornaamste uitvoer-artikelen zjn er:oliej
graan,slagtvee,w0l,rundvee,enm eekrap,-

in 1132;- Cornelén TrY,in 1750 en 1755 en de karavanen brengen er uit het binnenburgemeestervan Amsterdam;- IzueasTrè , land:struisvederen,ivoor,gom ,aloë,sennabla-

geboren te Groningen in 1712,burgemeester deren enz.,terwjleruitEuropamanufaduren,
aldaar en overledenin 1783,eenigedichterljke koloniale waren,sterke dranken,zeep,tabak ,
voortbrengselen nalatende;- en Seato Trïy , jzer, timmerhout enz. worden aangevoerd.
die in 1771 den doctorsgraad verwierf Op Tripolis en Bengasi ztin er de voornaamste
eenedissertatie:,overhetwerpenvanbommen''. haven- en handelsplaatsen.De njverheid is
Tripang, zie Bolotlturiën.
erweinig ontwikkeld,maarleverttochfraa/e
Tripel ofampilis eene matte,geelachtig- zjden,wollen en katoenen stoFen,wapens,
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leder en metalen voorwerpen. Tripoli vormt bjnageheelen alin aschgelegd,maarspoeeen elaleet van het Turksche rjk en wordt dig wederom opgebouw d en den 23sten April
bestuurd d00reen gouverneur-generaal.
1823 t0t zetel der Grieksche regéring gekoDe evenzoo genoemde ntad,in hetArabisch zen.lbraki
mpas
jabemagtigdehaardenzlsten
Tcabol%s, op eene landtong aan de Middel- Junj 1825 en verloorbaareerstin 1828.In
landsche Zeegelegen,heefthooge muren,een die dagen lag zj nagenoeg geheelin puinj
paleis van den gouverneur-generaal,naauw e, maar is later wederopgebouwd en thans de
Dlaar zi
ndeljke straten,eenedoorbatterjen woonplaats van een nomarch en van een bisgedekte haven voor den zeehandeluitEuropa schop;voortsheeftmen ereen gymnasium en
en den binnenlandschen handel met Afrika, omstreeks 7000 inwoners.Een uur gaans ten
eene R. Katholieke kapél,12 moskeeën,0n- oosten van de stadliggen de bouwvallen van
derscheidene synagogen,openbare baden,ba- het
TaloudeTegea.
zars,karavanqera's,scholen,hôtels,een levenrlppel (Alexander), een verdiensteljk
digen handel, fabrieken van corduaanleder, beelhouwer,geborenin 1744 te SchaFhausen,
wollen,zjden en katoenen stolen en 30000 vertrok reeds vroeg naarEngeland,legde te
inwoners. Deze stad is het aloude Oea en in Kopenhaqen zich toeop de beeldhûuwkunst,

haren omtrek vindt men vele oudheden.Zj vertrok ln 1771 naar Partjs, in 1776 naar
behoorde weleer t0t Carthago en vormde de Rome,en overleed aldaarin 1793.Van zj-ue
Regio Syrtica. Na den Tweeden Punischen kunstgewrochten vermelden wj:hetgedenkOorlog werd zj doorde Romeinen terprooi teeken van T8
jernisjew te Moskou,demalu

gelaten aan de Numidische Koningen en na meren borstbeelden van Götheen Herder,en
hetonderweqen van deze bj deRomeinsche het monumentter eere van Geszner te Zurich.
provinde Afrlca gevoegd. Nadat in de derde
Tript6lem us, volgens de Grieksche faeeuw na Chr.hetgebied der dxie steden Oea, belleer de zoon van koning KeleosvanEleusi:
Sabrata en Groot-Leptis t0t ééne provincie en van Metanira, de lieveling van Demeter
verheven was, ontstond de Grieksche naam (Ceres),was in hetalgemeen de bevorderaar
Tripolis,en na den invalder Arabieren in de van landbouw en beschaving en de held der
7de eeuw deelde Tripolis in het l0tvan Ber- verborgenheden van Eleusis.Hj reed op een
berje.Nadathetgeruimen tjd t0tTunishad m et draken bespannen wagen overde geheele
behoord, verkreeg het tegen het einde der Aarde om er koren uitte stroojen.Na zjn
15de eeuw zjne onafhankeljkheid.In 1509 terugkeerte El6usiswilde Keleoshem dooden,

werd de stad Tripolis door de Spanlaarden

'iaar

moest op bevelvan Demetr hem zjn

onder graaf Piêtro rczàN ararre veroverd en land afstaan,waarna Tri
ptôlemu de thesmoaan hetgezag van een Spaanschen stadhouder phoriën instelde.
onderworpen.KeizerK arel V gafhaarin1530
Trisétum Beann. is de naam van een
in leen aan deriddersvan St.Jan,maarreeds plantengeslacht uit de familie der Grassen.

in 1551 werd zj wederom ingenomen door
deTurken en wasnadien tjd dehoofdzetel
der zeerooverj aan de Afrikaansche kust.In
1681 deed Lodewl
jkXTF doorden admiraal

T.qrofdzl.
sePers.(AvenaQavescensL.4onder-

scheldtzich daardoordatdekroonkafjesboven
de kelkkaf
les uitsteken, terwjl de naalden
uit of boven hetmidden der kaf
jes ontspringen.Men vindt deze grassoort00k btj0ns in

Dn wesne de Tripolitaansche corsaren in de
haven van Scio aantasten en vele van hunne weilanden,aan djken en wegen.Zj heeft
schepen in den grond boren,en in 1685 bom - min of meer ;jn behaarde bladseheeden en
bardeerde de maarschalk d'Estréesdestadmet bladeïen en geelachtig groenepluimen.
z00 goed gevolg,dat de Dey den vrede met
Trlshagion (Het)of rdriemaalheilij!'',
ook hymmus Jpçe
ïcl:, eker# Lcu.n, tr%wm1/z millioen livres koopen moest.In 1714 'A
- l
J
D:genaamd en ontleend van JesaiaVI:3,
maakte d.
e Turksche pasla Hamed-Bey zich

nagenoeg onafhankeljk van dePortedoordien wordtbj de misyezongen,wasreedsin de
hj aan deze enkeleeneJaarljkscheschatting 4de eeuw in gebrulk en w ordtbeschouwd a1s
betaalde, en stichtte de dynastie der K ara- de liturgische beljdenisderdrieéénheid.

-..Ii. De expeditie,in 1728 door de FranTrism egistusNzie Hermes.
sehen tegen Tripolis ondernomen, eindigde
Trissino (Giovanni Giorgio), een Italim et de verwoesting der stad.Evenw elver- aansch dichter en geleerdet geboren te Vinietirde eerst de verovering van Algiersdoor cenza den 8stenJunj 1478, verkeerdeonder
deFranschen (t830)deteTripolisêevestigde het bewind van de pausen Leo X en OIe-

zeerooverj.In1835eindeljkontzettedePorte
hetHuisKaramanlévan zjneheerschappjen
voegde Tripolisals een elaleetbilhetTurkscheRjk.- Zie o0k onder Tarabolus.

mens V1Ials pauseljk nuntiusgeruimen tjd

den Griekschen nomos Arcadië,ligtop eene

der Italianen. Het is angstvallig volgens de

te Venetië en teW eenen,enoverleedteRome

in 1550.Hjheeftxic'
h vooralbekendgemaakt
a1sschrjvervan degssofonisba(15244nieuwe
Tripolitza of Tripolis, de hoofdstad van druk,1864)'',hetoudsteregelmatigetreurspel

golvende vlakte, is eerst in lateren tjd ge- regelsvanAristbtelesvervaardigd,inrjmlooze
sticht en was in de vorige eeuw en in het vjfvoetigeJamben (versisciolti)geschrevenen
begin dertegenwoordigeeenederbloejendste verraadt een buitengewoon talent.pztjn bljsteden van denPeloponnesus.Sedel'tdenVrede spel: rI simillimi (1548)'' is eene navolging
van Passarowitz (1718) was zj de hoofdstad van Pla%tu ,en zjn epos:sltalialiberatada
van Morea? werd den 17den October 1821 Got
i (1547-1548,3 d1n; 1729,3 d1n)''in
door de Grieken stormenderhand veroverd en

27 zangen langdradig en vervelend.Veelbeter
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z/n zjnegRime(1529)''.O0k schreefhjeene gestorven

en
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zj zelve blaastop zjnljk den

handleiding t0t de dichtkunst en andere Ita- laatsten ade:a uit. Marke verneemt nu 0ok
liaansche werken, en leverde eene vertaling de geschiedenis van den tooverdrank, doet
van het geschrift van Damte:rDevulgarie10- beiden in één grafbegraven en daarna boven
quio''.Eene uitgave zjner gezamenljke ge- Isolde eene rozenstruik en boven TrLstan een
schriften verscheen in 1729.
wjngaard planten,die eerlang z0o vastinTristan da Cunha eene eilandengroep ééngroejen,datniemand zekan scheiden.
in het zuiden van den Atlantischen oceaan ,
Trithem ius (Johannes),eigenljk Heidenten zuidwesten van de Kaap de Goede Hoop, ser,g, maar alzoo genoemd naar het dorp
bestaat uit drie eilanden van vulcanischen Trittenheim ,waarhj den lstenFebruarj1462
oorsprong,van welke hetqrootsie,heteigen- geboren w erd, waseen uitstekend letterkun-

ljke Tristan da Cunha,nletsandersis,dan dige.Hj studeerde te Trier, werd in 1482
een uitgedoofde vulcaan ter hoogte van 2600 Benedictjner monnik en overleed den 16den
Ned. el met een omvang van ruim 2 geogr. December 1516 a1s abt van St.Jacob te
mjl.Hetwerd alzoo genoemd naard8n P0r- W iirzburg.Hj heeftzich doordebevordering
tugees,die hetin 1506 ontdekte,isrond van der wetenschap zeer verdiensteljk gemaakt,
qedaante,behoorljk besproeiden voordezee- maarop zjnegeschiedkundigemededeelingen
lleden eene gunstige plaats om zich van

kan men geen volkomen vertrouwen stellen,
water te voorzien. Toen Napoleon zich op daarzj metvelerleisprookjesvermengdzjn.
St.Helena in gevangenschap bevond,bezetten Zjne ropera spiritualia (1604)' en zjne
de Engelschen het eiland Tristan da Cunha, 1:Paralipomena''(1605)werden doorBwzaeu.
g
en toen zj het in 1821 verlieten,erlangden en zjne roperahistorica(1601,2dlnl''door
korporaalW illiam GlJ#den twee zeeliedende I'relter in het lichtgegeven.
vergunning, zich aldaar voor goed te vestiTriticllm ,zie Tarwe.
gen. Zoodoende ontstond er eene kleine k0Triton ,volgens de Grieksche fabelleerde
lonie, welke in 1873 reeds 84 zielen telde. zoon van Poseidon (Neptunus)en AmphLtrite,
Zj staatonderde bescherming van den gou- woondemetzjneoudersin een gouden paleis
verneur-generaalvan de Kaap en voertsedert op den bodem derzee.
1867 den naam van Edinburgh.
Tritonshorens (Tritoniidae Ad.) is de
Tristan en Isoldezjndebeidehoofdper- naam Van eene slakke
nfamilie uit de orde
sonen van eene sage,w elkein verband staat der Prosobranchii.Zj omvatweekdieren met
met die van zrflden van de ridders van de eengrooten,tusschendevoelerstevoorsehjn
TafelRonde.Zj werd in delzdeeeuw door tredenden kop,lange, kegelvormige voelers,
verschillende Noord-Fransehe diehters behan- die op het midden en aan de buitenzjde

deld en vervolgensin deSyaansche,Italiaan- voorzien zjn van oogen,een langen snuiten
scbe,Slawische,Skandinavlsche enGrieksche
letterkunde opgenomen.In hetDuitsch werd

eene ovale of spilvormigeschaalmeteen regt
ofeenigzins gebogen kanaal,doornlooze verhevenheden op de windingen en eene ge-

zj overgebragt door Eilnard non Oberge en
later door Gottfried non z
%rc.
szlf
zr:, wiens
gedicht onvoltonid achterbleef, maar door groefde ot'geplooidegpil.Tritonéum lotfifdrlHeLnrolt rpzl dem T* lin en Heinria tlol
Frdber.q voleindigd werd. Ook dichters van

Lam-, de kinkhoorn, in de M iddellandsche
Zee te vinden, is de Buecina der Ouden.
T.'
tariegatum Lam.bewoontde Indische Zee

nieuweren tjd hebben die stofbewerkt,en en dirntg0k than?n0gtotkrjgstrompet.
W agner heeftdaarvan eene opera gemaakt.
Trltsjlnapalh (TrichinopollyljdehoofdDe inhoud der sage is in het algemeen

stad van een district in het Brltsch-lndisch
deze: Tristan,een toonbeeld van alle ridder- presidentschap Madras,aan de Kawerien aan
ljke deugden,vraagt voor zjn o0m Marke den Zuiderspoorweg, is de zetelvan een R.
de hand van de blonde Isolde, eene Iersche Katholieken bisschop,van eene afdeeling der
koningsdochter,die reeds vroeger eene w ond Protestantsehe zending en van eeneEngelsche
heeft genezen, hem door een vergiftigd wa- bezetting en tgltongeveer80000 inwoners.
pen toegebragt. Toen zj zich op reisbevonTrium virl of driemannen was te Rome
den naar M arke, drinken beiden onwetend de naam van onderscheidene uit drie leden
van een m innedrank, door Isolde's m oeder bestaandecollegiën.T0tdemagistratusminores
voor haren bruidegom bestemd, en nu ont- of overheidsambten Van den tweeden rang
waakt in hen de liefde methartstogteljken behoorden de Trileldri eapitales, ingesteld
gloed. Isolde treedtmet M arke in hethuwe- omstreeks hetJaar 289 vö0
'r Chr. en belast
ljk, maar kan den band niet verbreken, met het toezigt op de gevangenissen,op het
welke haar met Teotan verbindt. Mankeont- voltrekken van doodvonniBsen en metpolidedekt beider betrekking en vervolgt de min- zaken, de trinmnirimonetalen,waarschjn-

nenden, die hem op velerleiwjze misleiden
en :0k eenigen tjd vervan zjn Hpfvertoeven. Eindeljk keertIsolde naarM arketerug
en Tristan treedt in den vreemde met eene
andere Isoldein hethuweljk.Niettemin bezoekt hj gedurig de eerste holde,Ontvangt
eene gevaarljke wonde en zendtom laatstgenoemde, welke alleen in staat is, hem te
genezen.Doch bj hare komst is hj reeds

ljk ingesteld in 369 vöörChr.,die voorde

aangelegenheden dermuntmoesten zorgen,en de triumvirizlpcforwi,die voor de nachte-

ljke veiligheid moesten waken. Van veel

grooter staatkundige beteekeniswaren devereenigingen van drietallen mannen in delaatste
eeuw der Republiek,met hetdnel, zich van
het staatsgezag meesterte maken en metden
naam van triwmnLraten bestempeld.Heteerste
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w(6as
0 vdôat
ör van Caesar, Pompqinn en Crassu

Chr.
),en hettweede datvan Octadgsl:,Antoninsen Lepidns.Nadatzjbinnen
Rome getrokken waren, werden zj als tria rïri reL
publicae coldfI
'tuendae (driemannen
tot handhaving van het gemeenebest)t0tden
laatsten December 38 door hetvolk met het
Eoogstegezag bekleed,hetwelk daarnaweder
voorgen tjdperk van 5Jaarvernieuwdwerd.
Trlvanderam (Trivandrum),dehoofdstad

Hellespont. Het Bchiereiland werd alzoo genoemd naar hetaloude, welligtmet de I1lyriërs vermaagschapte volk der Troërs,maar
aan de kust door Achaeërs uitden Peloponnesus en door Boeötische Aeoliërsbewoond,

terwjlin hetbergachtige binnenlandhetmet
de Troërs op het naauwst verbondene volk

der Dardaniërs ofTeucriërst0taan den tjd

derPerzische heerschappj çevestigdbleef.

Trochaeus ofeltoneus ls een tweeletter-

van den Britsch-lndischen vazallenstaat Tra- grepige versvoet, uit eene lange en korte
vancore,ligtaan de Indische Zee,is de ver- lettergreep (- w)bestaande.

Trochu (Louis Jules), een Fransch grbljfplaats van een Britschen residenten van
een Radja, heefteen forten eeneberoemde neraal,geboren den 12den M ei 1815 te Palals
sterrew acht, is de zetel van een R.Katho- bj Belle Isle en Mer,kwam in 1838 alsluilieken bisschop en van eene afdeeling der tenantbj den generalenstaf,werdinAlgérië
wegens
Proteqtantsqhezendingentelt40000inwoners. adludant van Lamoridère, in 1846 '
Tmvulzlo (Gian Giacomo de),markies zjne dapperheid adjudantvan Bwgauden zag
van Fkerllo en maarschalk vanFrankrjk, zich in 1851 als luitenant-kolonel geplaatst
geboren te Milaan in 1436,w as een aanhan- bjhetministérie.In 1854 werdhjindeKrim
ger der Guelfen,trad reedsvroeg in krjgs- adjudant van den maarschalk Saintz rzlgxd,
dienst, nam deel aan de oorlogen in Italië, vervolgens van generaalCanrobert,den 24sten
bevond zich in 1492 in de gelederen van het November van datjaar brigadegeneraalen
Napolitaansche leger, schaarde zich in 1494 onderscheiddezich bj debestormlngvan den

onderde vanenvanFrankrjk,streed hetv0l- Malakof.A1s divisie-generaalbehaalde hj in
gende jaar in den slag bj Fornovo en werd 1859 nieuwe lauweren in den slag bj Solferidder der Ordevan St.Miehaël.In 1496zocht rino.Na den vrede trad hj wederin dienst
hj te vergeefs Genua te veroveren en in 1499 bj het ministérie van Oorlog,en Nielhad
trok hj meteen leger naar Italië om zieh hem t0tzjn opvolgerbestemd.Maarzjn ge-

van Milaan meester te maken.Dit gelukte, schri
ft: sL'armée française en 1867 (1867;
en hj zag er zich totstadhouderbenoemd, 20ste druk,1870)',waarin hj onbewimpeld
a
l
de
gebreken van hetFransche legerin het
maar moest hetvolgendeJaarvoorLodewnk
de Zwarte (ilMoro)destad ontruimen.Kort licht stelde en de aanneming van het Pruisdaarna, door de troepen van La rrJvlo?H!!d sische stelselaanbeval,deed hem de H ofgunst
bjgestaan, behaalde htj de overwinning bj verliezen en versperde hem den w eg naarden
Novara en heroverde Milaan.In 1507 verge- ministériélen zetel tjdens het Keizerrjk.In

zelde hj Lodewl
jk XIIop zjn togtnaar Genua, en twee Jaar daarna voerde hjbevel
over het leger, dat oprukte naar Venetië.
Hier behaalde hj aanzienljkevoordeelen op
de Venetiaanscbe en Pauseljke troepen. In
1512 was hj raadsman en onderbevelhebber
van Gâston deF/it
r,doch nadathj in 1513
met La 7'rl-olïîle Lombardje veroverd had,
bragten de Zwit8ers hem bj Novara eene z0o

het begin van den 00r10g van 1870 werd hj

belast met het beveloverde 12de divisie te
Toulouse en vervolgens over de landingstroepen,naar de Duitsche kust bestem d.Daarer

weldra van landing geene sprake meer Fas,
benoemde de Keizeruithet legerte Chalons

hem tot youverneur van Parjs,maar zjne
pogulariteltbragtgeenbaataanhetzinkende
Kelzerrjk.Toen dit instortte,plaatste zich

geduchte nederlaag t0e, dat de Franschen Tvoehw,hoewelhjaanvankeljk aan de Keigeheel Italië m oesten verlaten en eerst in zerin zjne hulp hadtoegezegd,zelfaan het
1515 onder I'rans I derwaarts konden terug- hoofdderbewegi
ng en deed zich totyresident
keeren. Met Karel 1ws Bourbon voerde hj der Regéring van Nationale Verdedlging bebevel over de voorhoede, ontving voorts noemen,terwjlhj tevensde betrekking behetkommando over het Venetiaansche leger, hield van gouverneur-generaal van Parjs en
maar keerde als onderstadhouder van Milaan opperbevel
hebbervan dekrjgsmaqtderhoofdill Fransche dienst terug. Verdacht Van ge- stad. Gedurende het beleg ontwlkkelde hj
heime verstandhouding metde Zwitsers)viel eene ongemeene w erkzaamheid in hetorgani-

hj in ongenade,begafzich naarhetHofvan séren van het leger;o0k waszjn plan,om
I'rans I om zich te regtvaardigen,maarwerd noordwestwaarts,naar de zjde van Rouen,
op eene onheuschewjzebelegend,zoodathj door de belegeraars heen te breken,goed beden 5denDecember 1518van ergernisoverleed. dacht. Het w erd echtex niet uitgevoerd,omTroas noemde men in de dagen der Oud- dat Troehn hetnietééns had kunnen worden

heid het noordwestwaarts uitstekend schier- met de Regéring te Taurs en zelfbesluiteloos
eiland van Klein-Azië,inhetzuidengrenzende bleef; immers hj had geen vertrouwen op
aan de AdramytteenscheGolfen grootendeels een goeden uitslag en beschouwde deverde-

bedekt met ultlooyers van hetIda-gebergte diging van Parjs als eene rnobele dolzinnig(Kaz Dagh), dat zlch metsteile wanden ter heid''.Toen decapitulatieonvermjdeljk werd,
hoogte van 1750 Ned.elboven die Golfver- legde hj den zostenJanuarj 1871de betrekheft, tusschen w elks uitloopers men hetda1 king van gouverneur neder.Als 1id derNavan de Scamander aantreft,die langs onder- tionaleVergadering voerdohj'
meermalenhet
scheidene terrassen zich voortspoedtnaar de A7oord om zjn gedrag te verdedigen,doch
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daâr hij met betrekking t0tdereorganisatie een verkoophuis,een hôtel,grootetuinenenz.

eentegenstanderwasvan Tl
tiers,ontvinghj De grootste en fraaiste kerk is er de oesgeen kom mando en keerde in 1872 t0thet pinski-kerk,aan deverheerljkingvan M aria
ambteloosleven terug.Hjschreefnog:nL'Em- gewg
i'd, met zes vergulde koepels en de
pire et la défense de Paris devant lejury de Praalgraven Van boroem demanllenen VrO1IW0n.
la Seine (1872)''
, - ppour la vérité et pour De kleine Drievuldigheidskerk (Troizi) bevat
la Justice (1873)''
, - en nLa politique etle de zilveren en vergulde doodkistvan den hei-

siègede Faris(1874)1'.

ligen Seryius.M en zegt,dathetklooster een
Troezene,in de dagen der Oudheid eene schat van 600 millioen zilveren roebelsbezit,
stad in het Grieksche landschap Argos, 20 en hethadin 1704,bjdeverbeurdverklaring

stadiën van deoosteljkekust,wasoorspronke- der kloostergoederen,106608 ljfeigeneboeren.
ljken door Ioniërsbewoond.Zj werd na de Jaarljks verschjnt er ongeveereen millioen
volksverhuizing der Heracliden eene Dorische bedevaartgangers.H etkloosterwerdomstreeks
kolonie, bereikte een hoogen trap van magt het jaar 1340 gestichten was z0o sterk, dat

en welvaart en nam op roemrjke wjzedeel het van 29 September 1608 t0t 12 Januarj

aan den Tweeden Perzischen O0r10g.ln 430 1610 door de Polen en den hetman Sapielta
en 425 vöpr Chr.werd er hetland door de en o0k in 1615 door den Poolschen prins
Atheners geplunderd,en in den Corinthischen W ladislaus vruchteloos belegerd w erd. Hier
Oorlog (394) bevond zich Troezene aan de vonden in 1685 deczaren lwan en Peter eene

zjde der Lacedemoniërs,terwjl heto0k in veilige wjkplaats bj den opstand derStre376 krtjg voerde tegen Athene. Later nam litzen, en laatstgenoemde maakte uit dat
het deel aan het Achaeïsch Verbond en werd klooster een einde aan de heerschappj van
in 223 weder veroverd door de Spartanen.In zjn zuster.k
%ophia.
Troja of Tr?je, 0ok Ilion genaamd,de
den tjd van Dtrabo w as Troezene n0g eene
aanzienljkestad,en thans vindt men slechts hoofdstad van het aloude volk der Trojanen
sporen van haarbestaanbj hetdorp Damala. ofTroërsin hetlandschap Troas(ziealdaar),
Troglodyten of Holbet
voners isde alge- 1ag nabj den voetvan hetIda-gebergte,in
m eene naam van volkeren,welkezich op een ofbj dekustvlaktevan de Scamander(Menzeer lagen trap van ontwikkeling bevonden deres),was doorzware,volgens de sagedoor
en hun verbljfhielden in holenin dengrond ApolloenPoseidon(Neptunus)gebouwdewalof in van aarde opgew orpen hutten.M en gaf
den naam van Troglodytiea ofLand der H olbewoners inzonderheid aan de kust van het
hedendaagsch Abessinië,van Bereniceafzuidw aarts.

len omgeven en werd daarenboven door den
op eene hoogte gelegen burgt Pergamum beveiligd,alwaar zich alde tempels,inzonder-

heid hetPalladium ,een aan Pallan(Minerva)

gewjde tempel,bevonden.VolgenshetalgeTroicart,eigenljk troisquaet,is eenheel- meen aangenomen gevoelen werd Troja in
kundig instrum ent, bestaande uit een perfo- 1184 (volgensandere in 1127)vö6rChr.door
rateur of priem , wiens punt drie snjdende deGrieken verwoest(zie TrojaansckeOorlog).
kanten heeft,terwjlaan hetandereuiteinde Men zoekt de plaats, waar dit aloude Trola
een palm houten handvatselisaangebragt.D ie zich verhief, nu eensop de rotsen van B0epriem w ordtin eenzilverenofkoperenscheede narbasji, dan weder bj Hissarlyk;doch R.
(canule) gestoken, die echter de punt onbe- Adrc/zdr heeft in zjn geschrift: rueber die
dektlaat,dochdezez0ojuistomsluit,datzj Homerisehe Ebene von Troja (1876)''aangezonderbelemmeriny in dedoordepuntveroor- toondt dat de voorstelling van R omeruseen
zaaktew onddoordrlngt.Isdepriem vergenoeg dichterljk tafereelis,hetwelk metdewerkeljkin eene of andere metw ater ot'ettergevulde
ligchaamsholte gestoken,dan haaltm en haar
uit de canule, zoodat door deze het vocht
wegvloeit.Men heeftregte,kromme en platte
troicarts,en men bezigtze totwateraftapping

enTtrol
ot)zekol
tlr-dse
igergi
nva
en
wa
sb
ksc
,es
es
ee
nn.
vlek in het

heid nietste maken heeft.Eennieuw Aeolisch

Troja verrees vervolgens in Hissarlyk; het
beteekende weinig onderde heersehappj der
Lydiërs en Perzen,maar bereikte een hoogen
trap van bloei onder de Diadochen-vozzten en
onder de Rom einen.

Trojaansche Oorlog (De)tusschen de

Russische gouvernement M oskou en aan den Grieken en de bewonersvan Klein-Aziëwerd
spoorw eg van M oskou naar Jaroslaw , heeft vol
yensdeoverlevering gevoerdin1193- 1184
een groot hospitium voor bedevaartgangers, vöor Chr.De sage deelt daaromtrenthetvolgende
m ede:toen Paris de tw eede zoon van
vele fabrieken,een levendigen handelenbjna
30000 inwoners.Dit vlek is vermaard door Priamns, koning van Troja, metverguizing
het monnikenklooster Troizko-sergiewskaja- van hetgastregt, de gem alin van M enelau ,

Lawra (Drieéénigheidsklooster van den heiligenSergiuj,hetgrootste,rjksteenberoemdste
ltloostervan hetRussischeRjk.Hetgeljkt,
wegenszjnehoogemuren,wallenengrachten
op eenevestingenbevateenkeizerljkpaleis,

koning van Sparta,de doorApl
tr6dite(Venus)

voor hem bestemde H elena, geschaakt had,
weigerde Priam%s aan een deswege naarhem
afgevaardigd gezantschap hare uitlevering.
Daarop besloten de Grieksche Vorsten,door
de woning van den metropolitaan en archi- wraakzucht geprikkeld, tot een togt naar
mandriet, 9 kerken en kapellen,eene acadé- Troja.Devoornaamstehelden,diezich daar-

mie voor geesteltken met eene belangrjke t0evereenigden,warenM enelausenzjnbroeboekerj, een godgeleerd seminarium, eene der Agamemnon,O#,::e'
?
x: (Ulysses), Diomelagere schoolvoor kinderen van behoeftigen, &.
:, Aeltilles,Tlfrtl
cllx, Nestor, Ajaœ (de
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zoon van Telamonj,TMlpcfefe:en Idomene%s. terugkeerende Grieken kwamen gedurende

2.gc-6-zle?;was opperbevelhebber,ennaeenig dien terugtogt om het leven.Anderen,zooals
oponthqud,door windstilte veroorzaakt (zie Odysseus? bereikten eerst na eene langdurige
Iphigenia):vertrok de vloot naar de kust van omzwerving hunne haardsteden, en n0g an-

Klein-Azië. Inmiddels hadden de Trolanen deren zagenbjdenterugkeerinhunnelanden,
de vorstenzetels tb oranderenbekleed,zoodat
zj zelven of hunne zonen koloniën deden
verrjzeninvreemdegewesten.Ziedaardeninhoud der sage,zooalswj dien aantreFen in
Jaren duurdedestrjd zondereenebeslissende de gedichten van Homlrus, inzonderheid in
hunne stad versterkt. H unne bondgenooten
waren de Maeedoniërs, Thraciërs,Assyriërs
en Aethiopiërs,en hun voornaamste held was
Hedor, de oudste zoon van Priamus.Negen

uitkomst, en de Grieken ondernamen inmid- den rllias'', welke 0ns echter nietveelm eer
dels onderscheidene strooptogten in Klein- mededeelt dan den toorn van Aehilles en den
Azië.In hetlodeJaarontstond ereen twist dood van H ector.- voorts in andere dichttusschen A-qamemnon en Ael
tille8(ziealdaar), verhalen,alsmede in de rAeneïs''van Virgiwaarna deze het leger verliet. Reeds gaven Dv#.De Grieksche geschledschrjvershebben
vele Grieken den raad, den terugtogtaan te den Trojaanschen Oorlog beschouwd alseen
remen, maar na het sneuvelen van H eetor geschiedkundig feit,hetwelkzj t0tgrondslag

snelde Trojaeerlang zjn ondergangtegemoet. legden voor hunne tjdrekening.00k geleerVolgens eene uitspraak van hetorakelslopen den van nieuwerentjd zjnvan meening,dat
DLomedes en Ulysses in de stad en roofden er deze sage althans eene geschiedkundige kern

uitden tempelvan Athene(Minerva)hetaan bezit,terwjlhetgevoelenmeeren meerveld
haar geheiligde beeld (hetPalladium),waarna wint,datde Trolaansche Oorlogslechtseene
de voorspoed de zjde der Trojanen verliet. dichterljkevoorstelliny isvandenstrjd,dien
Daarop deden de Grieken,op raadvan Odys- de Aeoliërs en Achaedrs omstreeks hetJaar
:-#, een reusachtig groothouten paard ver- 1050 vôôrChr.btjdekolonisatie derkusten

vaardigen, in welks ligchaam zich eene uit- van Klein-Azië tegen de Dardaniërsaan den
gelezene schaar van strjders verschool.De Hellespont moesten voeren.De Grieken verGrieken begaven zich daarop aan boord en heugden zich in deheldendaden hunnervade-

verlieten desnachtsdekust.Toen deTrojanen dit den volgenden dag zagen,liepen zj
bj hoopen buiten destad en verbaasden zieb
over datzonderlinge paard,totdateen Griek,
Mnon genaamd,die zich schjnbaarinhetriet

ren,in de gezangen derdichtersverheerljkt,
en meenden tevens in de vroegere verovering
van Trola een onbetwistbaar regt te zien op
hetbezit der gewesten van Klein-Aziëjin de

nabjheid van die stad gelegen.

zochtte verschuilen,hun mededeelde,datde
Trolh:tta (Toovermuts) is de naam van
godin Atltene, over het berooven van haar eenfraajenwatervalindeGlfl-el
/lziealdaar)
heiligdom vertoornd, ditpaard ter vergoeding in Zweden.Hj bevindtzichnietvervan de
voordeTrolanen had bestemd.Hetnoodlottig stad W enersborg. Hier stroomt de vroeger
uiteinde van Laoeoon (zie aldaar),die zjne breede rivier tusschen enge rotswanden en
m edeburgers waarschuw de, vernietigde allen stort zich over een afstand van 1600 Ned.el
argwaan5 een gedeelte van den muur werd langs 5 praehtige cascaden naax beneden.De
afgebroken om hetreusachtig gevaarte binnen geheele hoogte van den va1 bedraagtbjna 40
de stad te brengen,waar men het naast den Ned. el. De schoonste van dat vjftalisde
tempelvay Athene plaatste.Gedurende den Toppö-val, omstreeks 14 Ned.elhoog.Deze
nacht verheten de Grieken de ingewanden stort bruisend en schuimend in de diepte
van hetpaard en de Grieksche schepen keer- aan beide zjden vanhetkleineeiland Toppö,
den tarug naar de kust.Grootwas hetbloed- dat men langs eene brug bereiken kan.De
bad. en de stad werd in brand gestoken en scheepvaart vermjdtdezen watervaldoorgegeplunderd. Slechts eene kleine schaar van bruik te maken van het Nieuwe TrolhâttaTrolanen onderaanvoeringvanAeneasslaagde karaal, dat eene voldoende diepte heeft en
er in, zich door de vlugt te redden en ill van e1fsluizen voorzien is.
Italië een nieuw vaderland te zoeken.Vele

