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I NEDERLAND . . . . Koninklijk Huis.
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A.
A. Eerste letter van het alphabet en
eerste der klinkers. De oudste vorm op
inschriften is die van een ossenkop, welke
in het Hebreeuwsch overeenkornt met
Aleph (Os), waaruit het Grieksche Alpha
ontstond. Bij alle volkeren, die aan de
letter een waarde in cijfers gaven is a =1.
In de algebra is a de eerste bekende grootheid. Zij beteekent ook anno (in het jaar)
en een bepaalde klank in de vier octaven
der toonladder.
a. a. Afkorting voor ad acta : bij de
acten leggen, terzijde leggen, afgedaan.
Aa. In het algemeen de beteekenis van
water, ook aach, ach en ache; is verwant
aan het Latijnsche aqua. Vele riviertjes
in ons lan4, Frankrijk, Duitschland, Denemarken, Zweden en Zwitserland dragen
dien naam. In ons land heeft men Aa
in N. Brab., Steenwijker Aa, Westerwoldsche-, Mussel- en Ruiten-Aa en
Peke]-Aa in {Iron.
Aa. Het geslacht van der Aa, ontleent
zija naam aan het Kasteel ter Aa nabij
Nieuwersluis. Wij vermelden:
Pieter, hoogleeraar te Leuven, lid v/d
Hoogen Raad v. Brab., voorzitt. v. die a
van Luxemburg, geb. 1530, over]. 1594.
Pieter, verdienstel. aardrijksk. en tevens
boekh. te Leiden, bekend door zijn boek
en atlas. „Nauwkeurige verzameling der
merkwaardige land- en zeereizen", over].
1730.
Christiaan, Carolus, Henricus, verdienstel.
godgel., medestichter v. d. doll. Mij. v.
Wetenschapp., geb. 1718, over]. 1793.
Cornelis, boekh. en geschiedsehrijver,
geb. 1749.
Pierre Jean Baptiste Charles, rechtsgel.,
ijverig voorstand. d. omwentel. 1795, baljuw
van Amstelland., geb. 1770, overt. 1812.
Christiaan, Petrus, Eliza Robide. Ned.
letterk., geb. 1791, overt. 1851.
Abraham Jacob, broeder v. d. voorgaanden. Studeerde in de geneesk., was
achtereenvolgens zee-, land-officier, boekh.,
onderw., schrijver van verscheidene woordenboeken, geb. 1792, over]. 1857.
Martinus Wilheinius 2 Ned. letterk. onder pseudonieum Henri v. Meerkerk, geb.
1830.
Pieter Jean Baptist Carel Robide, Ned.
letterk., bewoog zich yoornamel. op het
gebied der aardrijksk., geb. 1832.
Aagten. (Het klooster van St.-) te
Delft, woning van Willem den Zwijger.
Aak. Platboomd vaartuig voor de riviervaart.
Aal. Visch, behoorende tot de- orde der
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Beenige visschen en de familie der Aalachtigen. Langwerpig, slangvormig, vooraan rolrond, aan den staart platgedrukt
lichaam; rug- en aarsvin vormen met
staartvin een samenhangenden zoom; taaie,
glibberige huid, zeer kleine schubben, geen
buikvinnen. Spitsen, platten kop, haakvormige tanden.
Gewone aal, wordt 2 a 3 voet lang; komt
nagenoeg in alle binnenwateren voor; houdt
zich gaarne op modderigen bodem op;
voedt zich met wormen, kuit, kleine weekdieren enz.; kruipt des winters diep in
het slib. Voortteling onbekend. De in
onze binnenw. voork zijn wijfjes, als zij
5 a 6 j. oud zijn, trekken zij near zee, waar
zij in het brak water met de mann. samen
komen en verdwijnen. Men neemt aan, dat
zij in den winter, na voor de voortteling
te hebben gezorgd, sterven. In het voor
jaar komen de jonge alen als vingerlange
zeer dunne diertjes Io massa's uit zee opzetten en zwemmen de rivieren op.
Aalborg. Deensche stall en ambt in
Jutland. 31457 inw.
Aaldierties. Kleine diertjes (draadwormen), leven in water, op vochtigen
grond of in plantaardige stoffen ; zeer
klein, draadvormig, doorzichtig ; vermenigvuldigen met verbazende snelheid. Het
azijn-aaltje houdt zich in troebele azijn
op ; het stijfsel-aaltje in zure stijfsel; rivier aaltje; zee-aaltje; het koren-aaltje
houdt zich in graan op. Met het graan
gedroogd, is het schijndood en wordt bij
bevochtiging weer levend.
Afkorting voor Artiuin
AA. LL.
liberalium Magister: wester der vrije
kunsten. AA, M is hetzelfde.
Aalmoeder. Visch (Zoarces viviparus)
die in de Noord- en Oostzee wordt gevonden. Omstreeks 30
lang ; slijmerige
huid; brengt levende jongen ter wereld,
die zich in den eileider ontwikkelen.
Aalstreep, Rugstreep bij runderen,
paarden, ezels enz.
Aambeien. Lastige ongesteldheid, ook
wel adertakken genoemd; bes- of knobbelachtige verwijding der aderen van den
endeldarm, in- of uitwendig,
Aamborstigheld. (Asthma) wil zeggen : gebrek aan adem; ongesteldheid gekenmerkt door een moeielijke, hijgende
ademhaling, piepend en sums vergezeld
van hoesten.
Aanbesteding. Openbare inschrijving
(of onder genoodigden) voor het opgeven
van de som, waarvoor men een zeker werk
wil makers of uitvoeren.
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Aangespoelde gronden. Alluvium
of hedendaagsche vorming, aardlagen
welko sedert het einde van het diluviale
tijdperk tot heden zijn ontstaan en nog
ontstaan.
Aangifte. Aangifte moet plaats hebben: 1°. bij huwelijk; alle personen die
willen huwen, moeten daarvan aangifte
doen bij den ambtenaar v. d. burgerlijken
stand ten gemeentehuize. Verder gesehiedt
aangifte: 2°. bij geboorte, 3°. bij sterile, 4°.
bij verhuizing of verandering van woning.
Verder is iedereen, die kennis draagt van
een misdaad, verplicht daarvan aangifte te
doen, bij de politie of den burgemeester,
Aanrasseering. Schuins of horizontaal bijwerken van opgetrolvken muren
of van het aanvullen van gewelven.
Aanslag. Wordt in verschill. beteekenissen gebruikt: Afkondiging op een bepaald bord; plaatsing van de kolf van een
geweer tegen den schouder; bedrag van
belasting; wijze, waarop bij muziekspel
de toetsen door de vingers in beweging
worden gebraeht; vooraf beraamd plan
om een misdaad to volvoeren.
Aantrekking. Neiging van alle
chamen om tot elkander te naderen; aant rekkingskracht.
Aanwas. Door aanspoeling of aanslibbing verkregen grond.
Aanzeiling. Het met elkaar in botsing
komen van zeilende schepen.
Aap. De apen vertegenwoordigen de
vierhandige dieren (Quadrumana); staan
op den hoogsten trap van het dierenrijk.
Men verdeelt ze in apen der Oude- en
die der Nieuwe wereld. Die der Oude wereld hebben een onbehaard aangezicht,
geen of een tot grijpen ongeschikten staart,
achterdeelen onbehaard eelt, vele hebben
wangzakken, sommige nagenoeg geen
duirnen. Woonplaats warme streken van
Azle en Afrika. Tot hen behooren de
orang-oetan, gorilla, chimpanse, gibbons,
slankapen, meerkatten, bavianen.
Die der N. wereld kenmerken zich door
breed tusschenschot tusschen de neusholten, geen wangzakken noch eelt aan de achterdeelen, langen grijpstaart. Woonplaats
Amerika. Tot hen behooren de brul-apen,
nacht-apen, eekhoorn-apen.
Nog behooren tot de apen de Half-apen
of spookdieren van het eiland Madagaskar.
Aar. Naam van vele rivieren. In ons
land de Aar, die bij Alphen uit den Rijn
komt en tusschen Amsterdam en Gouda
in de Amstel valt. In Zwitserland, Aarbach
of Zwitsersche Aar, Finsteraar en Louteraar.
Aarau. Hoofdst. van het Zw. kanton
Aargau aid voet der Jura-keten, 20.891 inw.
Aardaker. Plant, aardnoot, aardeikel;
beh. tot de fam. der Vlinderbloemigen;
groeit ook in ons land. De vleezige wortels
zijn eetbaar.
Aardamandel. (Cyperus esculentus);
wortelstok van het eetbare cvpergras,
Aardappel (Solarium tuberosum). Algemeen bekende plant, tot de fam. der
Solanan of Nachtschaden behoorend. Levert de ons bekende aardappels.
Aardbeving. Bewegingen der aardkorst, ontstaande door spanning van ver-

hitte dampen in het binnenste der aarde,
die een uitweg zoeken.
Aardbrand. Onderaardsche brand
van steen- of bruinkolenbeddingen.
Aarde. De door ons bewoonde planeet ;
een der dwaalsterren (planeten), die zich
on' de zon bewegen en met deze het zonnestelsel vormen: wentelt in 24 uur ore
haar as, en in een jaar om de zon; bolvormige gedaante met afplatting aan de
pol en.
Aardgordels. Bepaalde gedeelten van
de oppervlakte der aarde, waarin pool- en
keerkr. cirkels do oppervlakte verdeelen.
Aardhars. Asphalt, bergteer, aardpek,
jodenlijm enz.; een ontledingsvoortbrengset
van aardolie; plantaardigen oorsprong.
Men vindt het voornamelijk in hot W. en
Z. van Azie.
Aardkorst. Het buitenste gedeelte
der aarde.
Aardkunde. De kennis van de samenstelling der aardkorst.
Aardmannetjes. Wezens u:t de
Germ. fabelleer, tot het geslacht der Alven
of Elfen behoorend. Wonen in het diepst
der aarde, waar zij door een koning worden geregeerd. Zij hebben een dwergachtige gestalte en behooren tot de goe:tle
geesten.
Aardnoot. Plant tot ,de fam. dec
Schermbloemig en behoorend, in het Z. v.
Europa en langs den Rijn. Levert eetbare
knollen.
Aardolie. Een natuurlijke, vloeibare
koolwaterstofverbinding; petroleum.
Aardpeer (Helianthus tuberosus). Uit
Braziiie afkomstige plant, die eetbare
knollen voortbrengt.
Aardpimpernoot. Plant tot de fam.
der peuldragers behoorend, afkomstig uit
Amerika, die olieachtige nootjes voortbrengt, de zoo bekende sausjes, bij de kinderen zeer geliefd, verbastering waarschijniijk van Curaiaosche nootjes.
Aardslak. Weekdier van de orde der
slakken, fam. der longslakken; houdt zich
op in de aarde, komt des avonds en na
regen te voorschijn. Voedt zich met planten; is sours zeer schadelijk.
Aardster. Plant van de fam. der
Zwammen.
Aardvarken. Dier van de orde der
Tandelooze zoogdieren; voorkomen van een
clas, holbewoner, voedt zich met micron,
Zuid-Afrika.
Aardveil. (Glechoma hederacea) ook
hondsdraf, onderhave en kruip-door-dentuin genoemd. Beh. tot de fam. der Lipbloemigen ; algemeen voorkomend onkruid.
Aardversehuivingen. Een verschijnsel in bergachtige streken, meestal
veroorzaakt door overvloedig water, dat
zich onder de bovenste aardlaag verzamelt.
Aardvloo. Insect van de fam. der gondhaantjes, dat veel schade in groentetuinen
kan aanrichten
Aardwas. Ozokeriet, steenkalk, neftgilt genaamd, is fossile parafine, iii onzuiveren toestand.
Aardwerk. Het verplaatsen van een
zekere hoeveelheid aarde, bij het aanleggen van dijken, vestingwerken, het bouwen van huizen enz.

3
Aardwind. Wcrktuig um zware lasteit
te verplaatsen.
Aardwolf. Zoogdier, beh. tot de fam.
der Civétkatten, orde der roofdieren, in
Z.-Afrika, gelijkt op een kl. hyena en
woont in holen.
Aardworm. (Lumbricus terrestris) gewoonlijk pier genaamd, houdt zijn verblijf
in den grond en komt met vochtig weer
aan de oppervlakte. Wordt door hengelaars als vischaas gebruikt.
Aare. (Dirk van der) 32ste bisschop van
Utrecht. 1198-1212.
Aare. of Aar, grootste Zwitsersche zijarm van den Rijn, ontspringt 2260 M. hoog
op den Oberaargletscher en brengt het
water van meer dan 150 zijrivieren in den
Rijn bij Waldshut.
Aargau. Zwitsersch Kanton, 25'/ 2 0
geogr. mijlen oppervl., 193580 inw. Vruchbaren bodem met uitmunt. weiden en
prachtige bosschen.
Aargletscher. Een ontzettende ijsmassa in het oostel ged.der Berner-Alpen
in Zwitserland.
Altron. Een Israöliet uit den stam van
Levi, de oudere broeder van Mozes. Was
een trouwe steun van M bij het bevrijden
der Israelieten uit Egypte en bekleedde
later de hoogepriesterlijke waardigheid.
Het ontbrak hem aan vastheid, zoodat hij,
bij afwezigheid van M., afgoderij (aanbidding van het gouden kalf) toeliet. Hij
stierf op den berg Hor, in de laatste jaren
van den zwerftocht der Israelieten in de
woestijn.
Aarschot. (Philips van Croy, hertog
van) ridder van het Gulden Vies, vervulde een belangrijke rol in de eerste
jaren van den opstand tegen Spanje, als
Spaanschgezinde. Overl. 1595.
Aarssen. Ned. geslactit, waartoe behooren :
(Cornelis van) heer van Spijk, gezant,
staatsman, griffier der Staten, 1543-1627.
(Francois van) z. v. d. voorg., staatsman, ambassadeur aan het Fr. hot Richelieu noemde hem een der drie grootste
staatslieden, welke hij had gekend. 15721641.
(Cornelis van) z. v. d. voorg., heer v.
Sommelsdijk en Spijk, gouverneur v. Nijmegen, kolonel. Nam deel aan den bekenden aanslag op Amsterdam van Willem IL
(Cornelis van) 2e z. v. d. voorg. Kocht
het 3e ged. v. Suriname en werd daardoor
gouverneur dier kolonie, waar hij veel
goeds deed, doch bij een soldaten-oproer
gedood werd, 1688.
(Francois , van) 2e z. v. d. voorg., beer
v. Chatillon en Sommelsdijk, zee-officier,
vice-admiraal, streed tegen de Franschen
in Suriname en tegen de Alger. zeeroovers.
Aas. Heeft verschillende beteekenis:
Een aas, eenheid van gewicht, maat
of getal, kleinste gewichtje, 'leg, van een
ons of 0.047 decigratnmen.
Het aas, lijken van doode dieren.
Aas, lokaas, een lekker hapje, om dieren daarbij te lokken en te vangen.
De aas in het kaardspel= 1 of 11.
Aasbloem. Zie Stapelia.
Aasdieren. Dieren die zich bijna uit-

sluitend met doode dieren voeden, b.v.
infusori6n in den ruimsten zin genomen,
verder: aasvliegez, aaskevers, kreeften,
krabben, sommige visschen, de gieren,rayen en kraaien, hyena's, jakal, honden,
ratten en spitsmuizen.
Aasgier. Zie: Gier.
Aasjager. Zoo noemen de jagers een
jager, die op minder nette manier jaagt,
die b.v. alles schiet, wat hem voor het geweer komt en bovendien een, die zoo slecht
schiet, dat hij het wild niet doodelijk treft
maar zOO,dat het eerst nalang rondloopen
sterft en aas wordt.
Aaskever. Een platte, zwarte tor
(Silpha)m et knodsvormige, niet zeer dikke
sprieten. die men veel langs de wegen
aantreft. Als men hem aangrijpt, spuit hij
een stinkend vocht, dat aan de vingers
blijft kleven.
Aasplant. Zie: Stapelia.
Aasvlieg. Een vlieg, die op aas of
krengen aast. (Ithaca cadaverina). Geel
glinsterend lichaam met blauwen of groenen weerschijn, vleugels doorzichtig. Legt
hare eieren in aas en open wonden van
levende wezens.
Ab. Bij de joden de 11de maand van
het burgerlijke jaar, de 5de van het feestjaar, heeft 30 dagen en valt in onze mannden Juli en Augustus De 9den Ab wordt
herdacht als den datum van de verwoesting van den tempel en is een vastendag.
Abandon of Abandonnement, noemt
het zeerecht en de assurantie, het afstand
doen van een schip of een lading door den
verzekerde, tegen ontvangst der verzekeingssom.
A bas ! Fransche uitroep, beteekent:
g er mode!
Abat-jour. Eon vallicht, welks raam
seheel of loodrecht is geplaatst; ook
een raam met een van buiten sehuin
staand, onder aansluitend luik, dat bet
indringen van licht wel toelaat maar niet
het uitzien, b.v, in gevangenissen.
Abaton. Het met een voorhang omgeven koor, het allerheiligste in de Grieksche kerken.
Abb. Is in de muziek eene afkorting
van abbassamento (di mane) en beteekent
diepere of lagere plaatsing. In piano- en
orgelmuziek gebruikt, waar de handen zich
kruisen en beteekent, dat de hand, voor
wie het Abb er bij gedrukt is, onder de
andere hand moot spelen.
Abba. Vader, is in Joodsche en was
vroeger in oud-christelijke gebeden den
titel voor God. In de Koptisehe kerken de
titel voor bisschoppen en patriarchen.
Abbaditen. Moorsch vorstengeslaeht,
dat van 1043-1091 to Sevilla heerschte.
Stamvader .A bad I.
Abbas. Oom van den profeet Mohammed; eigenlijk Abbas ben abdelMothalib;
ook wel Aboel Fadhe el Hassimi, gob. to
Mekka 566; was in het begin een togenstander van Mohammed; word bij Mohammed's overwinning bij Bear gevangen
nomen en veranderde nu in een vurig
aanhanger van M ; ondersteunde zijn neer
bij de verovering van Mekka en word be-
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Schermer van de Kaaba en de heilige bron
Zemzem, overleed in 652.
Abbas I van 1848-54 onderkoning van
Egypte Abbas II, idem, werd 1892 khedive
van Egypte; beproefde in 1893 vergeefs
den Engelschen invloed te vernietigen. Hij
heeft 3 dochters en een zoon, geb. 1899.
Abbas I, de Groote, geb, 1557, zevende
sjah van Perzie uit het vorstenhuis der
Sofi's. Breidde door vele en bloedige veroveringen zijn rijk uit en lokte vele vreemdelingen naar het land. Stierf 1628.
Abbas II, kleinzoon van den voorg., regeerde van 1641-66, Abbas III was de
laatst regeerende vorst nit het huis der
Soli's, overleed in 1736.
Abbasiden. Het Khalifengeslacht der
Abbasiden. De grondlegger daarvan was
Abbas, oom van Mahomed.
Abbas-lllirza. Een Perzische prins,
bekend doordat hij het bevel voerde in
den oorlog tegen Rusland, in 1811 en 1826.
Abbe. Een geestelijke zonder bepaald
ambt, die zijn studien heeft volbracht, maar
de priesterwijding niet heeft ontvangen.
In Frankrijk meestal zonen van aanzienlijken, die wereldlijke bestuurders van abdijen waren.
Abbe * * *. Ook wel Abbe met drie
sterretjes genoemd,is het pseudoniem van
een Fransch sehrijver, die een reeks romans schreef over do gebreken der Katholieke kerk. Zijn naam was Leclercq,
stierf in 1890.
Abbotsfort. Beroemd buitenverblijf
van Walter Scott.
Abbreviatoren. Zij die een uittreksel maken uit eenig werk of gerechterlijke
acten. Meer bepaaldschrijvers van de Pauselijke kanselarij.
Abbreviaturen. Af kortingen of verkortingen waarvan men zich bij het schrijvon bedient, b.v. een letter voor een geheel woord, enz.
Abehasie. Woonplaats van een krijgshaftig bergvolk, de Abchasen, tusschen het
Kaukasisch geb., Mingrelie, de Zwarte-zee
en Tsjerkessie. In 1864 waren zij nog
144000 zielen sterk; na den Russisch-Turksehen oorlog van 1877-78 is het grootste
god. naar Turkije geernigreerd,zoodat zij
thans nog slechts 65000 zielen tellen. Sinds
1864 zijn zij aan Rusland onderworpen.
Abd. In de Arab. taal: knecht, slaaf,
b.v. Abd-Allah : knecht van God; Abd-alKader: knecht van den machtigen (God).
Abdallah. Arabische naam, die knecht
Gods beteekent, werd gedragen door:
Abdallah, vader van den profeet Mohammed.
Abdallah, zoon van Abbas en oom der
beide eerste Khalifen uit het huis der
Abbasiden.
Abdallah ben Yasin, een Ambler uit het
N. W. ged. v. Afrika, bekeerde de zwervende Arabische stammen aldaar en vet-wierf den naam van heilige. Diet bij zijn
dood (1058) aan zijn zelf gekozen opvolger
Aboebekr ben Omar, stichter van Marokko,
een uitgestrekt rijk na.
Abd-el-Kader. Sidi et Hadsji Abd-elKader Ben Mahiddin, bekend legerhoofd
der Arabieren, streed gedurende 16 jaar
tegen de Franschen, toen deze Algiers

hadden in bezit genomen. Hardnekkig tegenstander, dapper en onversaagd, bracht
hij het zoover, dat de Franschen vrede met
hem sloten (1834). Zijn macht wies zee,
dat hij als sultan werd uitgeroepen door
de woeste stammen der woestio en de
Franschen opnieuw den oorlog tegen hem
begonnen ; maar Abd-el-Kader bracht ze
zoo in het nauw, dat men andermaal vrede
met hem sloot. In 1839 brak de oorlog
andermaal uit. De vliegende colonnes der
Franschen waren hem echter nadeelig, wel
bracht hij hun groote verliezen toe, maar
moest zich eindelijk overgeven.
Abd-el-Kader werd eenige jaren gevangen gehouden en vestigde zich eindelijk te
Broessa in Syrie en later te Damascus.
Bij een vervolging der Christenen aldaar,
trad hij op als hun beschermer. Van Napoleon ontving hij daarvoor het Legioen
van Eer (grootkruis). Hij genoot van Fr.
een pensioen van 100.000 fr , leefde zeer
eenvoudig en hield zich bezig met het
schrijven van godsd.-wijsg. geschriften.
Hij had 3 vrouwen en 24 kinderen en
overleed te Damascus in 1882.
Abdera. Oudtijds een stall in Thracie
(Roemette). De Abderieten waren bekend
door hunne belachelijke onnoozelheid.
Abdest. Handwater, bij de Mohamedanen de voorgeschreven wassching.
Abdicatie. Afstand doen van een
waardigheid, in het bizonder van den troon.
Abdominaal. In de geneeskunde in
het algemeen alles wat het onderlijf betreft. Abdominale ziekten, ziekten van het
onderlijf.
Abd-oel-Asia. 32ste sultan der Osmanen, regeerde van 1861-1876, was de eerste
sultan, die zich buiten zijn rijk begaf om
Parijs, London enz. to bezoeken. Hij wilde
Turkije op Westersche manier hervormen,
maar ondervond daarin veel tegenstand
en miste de bekwaamheid daartoe. Zijn
vriendschap voor Rusland bracht hem ten
val. Bij een opstand in 1876 werd hij afgezet en vermoord.
Abd-oel-Hamill. 27ste sultan van
het Ottomanische Rijk, regeerde van
1774-1789.
34ste en tegenwoordige sultan, geb.
22 Sept. 1842, beklom 31 Augs 1876 den
troon Een zwak en niet populair vorst.
Abd-oel-Hamid-Bey, een Franschman,
Ducouret, die om in het hart van Afrika
to kunnen doordringen, den Mahomed. godsdienst omhelsde. Hij bereisde Egypte,
Abessinie, Arabie, Perzie en West Soedan.
Abdoellahi. Abdoellahi ibn Sejjid
Mohammed Khalief, geb. 1845 in Darfoer,
sloot zich aan bij den Mandi en word na
diens dood zijn opvolger, vergrootte door
talrijke zegepralen zijn gebied, maar was
vermaard om zijn wreedheid. Den 2 Sept.
1898 word hij door de Engelschen onder
Kitchener geslagen bij Omdurman en
vluchtte naar het zuiden. Den 24 Nov.
1899 word hij to Om Debrikaat verslagen
en gedood.
Abd-oer-Rahman. Stadhouder van
Khalief Yezid, in Spanje, drong in 731 in
Frankrijk door tot Bordeaux en Nizza,
maar werd door Karel Martel verslagen
en gedood, tusschen Tours en Poitiers, in
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een veldslag die 7 dagen duurde, waardoor
Europa voor de heerschappi.j der Saraceenen bespaard bleef.
Abd-oer-Rahman, sultan van Marokko,
regeerde van 1822-1859.
Abd-oer-Rahman, emir van Afghanistan,
geb. 1830, werd door de Engelschen op den
troon verheven, toen Sjei-Ali onbekwaam
bleek tot regeeren.
Abel of Habel (ademtocht, vergankelijkheid), 2e zoon van Adam en Eva; werd
door zijn ouderen broeder K tan gedood, uit
nijd over de omstandigheid, dat God Abel's
offer gunstig opnam en het zijne niet.
Abel was een herder.
Abelia. Piantengeslacht uit de familie
der Caprifoliacean. Omvat heesters met
fraaie bloemen, die tot de gezochtste Europeesche sierplanten behooren.
Abellet of nitrogelatine, een soort van
dynamiet, dat de een of andere nitrocelluloze tot basis heeft.
Abelsehe-apparaat. Een door den
Eng. ingenieur Abel uitgevonden apparaat,
tot beproeving van de ontvlambaarheid
van petroleum.
Abelspoeder. Een ontplofbare stof.
Abenceragen. Een edel Moorsch geslacht, afstammend van Aben terra, een
vorst te Granada. Het leefde in het laatst
der 15de eeuw in vijandschap met het geslacht der Zegris, de koningspartij. Een
der Abenceragen beminde ZoraIde, de zuster des konings. Boabdil, zoon des konings,
bpsloot nu de Abenceragen uit te roeien.
Op 't paleis genoodigd, werden zij vertadella overrompeld en 86 gedood. De
overigen, door een knaap gewaarschuwd,
bestormden nu het paleis, maar moesten
wijken. Aan doze geschiedenis van de
laatste der Abenceragen ontleende Chateaubriand zijn beroemd book en Cherubini
een opera.
Aberdeen. Schotsch graafschap met
hoofdstad van denzelfden naam.
Abessinff. Ook wel liabesj genaamd,
een rijk in Afrika ten zuidoosten van Nubiii
en de Roode Zee, een woest bergland, bewoond door stammen die zwart of bruin
zijn en die den christelijken godsdienst van
duds belijden, maar vermengd met tooverformulieren en allerlei ceremonien. Het
y olk is krikshaftig, en bekend is de negus
(koning) Theodorus, die oorlog voerde met
de En gelsehen. Toen hij overwonnen werd,
schoot hij zich dood. De tegenwoordige
vorst is Menilek Aan het hoofd van de
kerk staat een bisschop die Aboena heet.
Ab Milo. Lat. beteekent, van bier af.
Abigael. De schoone vrouw van den
rijken herdersvorst Nabal, die de gunst
van koning David wist te verwerven, zoodat hij haar, na den dood van haar man,
in zijn vrouwenverblijf opnam.
Abimelech. Een Filistijnsche vorst
van Gerar, die de vrouw van Abraham, Sara,
roofde, omdat hij haar voor Abrahams zuster hield. Beter ingelicht gaf hij haar terug.
Een andere Abimelech was koning over
Israel. Toen de Sichemieten oproerig werden, veroverde hij de stad en deed alle
bewoners ombrengen. Daarop trok hij
tegen Thebez op, maar werd voor deze
stad door een steenworp gedood.

Ab intestato. Erfopvolging zonder
aanwezigheid van een testament. In zoodanig geval erven bij ons de naaste bloedverwanten, zoowel mannen als vrouwen.
Abiturientes. Weggaanden, noemt
men in Duitschland leerlingen van een
gymnasium, die op het punt staan dit te
verlaten, met een diploma, dat hun het
recht geeft zich aan een Hoogeschool te
laten inschruven.
Ablepharie. Het geheel of gedeeltelijk ontbreken der oogleden.
Ablepste. Blindheid.
Abnormmal. Afwijking van den regel.
Een soort van gratie of ontheffing van straf, voor het ondergaan der
straf of zelfs var het einde van het gerechterlijk onderzoek.
Abolitionisten. Partij in N.Amerika,
die zich de afschaffing der slavernij ten
doel stelde.
Abominabel. Afschuwelijk, verfocielijk
Abongo's. Volkstam in Fr. Congo.
Ab ovo. Van het ei af, van den beginne.
About. Edmond About, bero emd Fran sch
romanschrijver en journalist 1828-1885.
A. Br. In de natuurl. hist. alkorting
voor Alexander Braun.
Abracadabra. Een magisch (toover)
woord, waarmede men de koorts kon verdrijven. Om de vermeende working te verkrijgen, schreef men het woord in een
gelijkzijdigen driehoek, in elf regels, beginnend met de eerste letter op den eersten
regel en zoo telkens een meer op den volgenden Zoo'n ding moest men dan ornhangen en de genezing bleef... natuurli j k uit.
Abraham. Stamvader der Hebreeen
en der met deze verwante Arabische stemmen. Trok met zijn neef Lot, uit Mesopo-

tatnie, naar Kanaan, vestige zich in het
zuiden en strekte zijn tochten uit tot Egypte. De Mahomedanen vereeren hem en
beweren, dat hij Mekka heeft gesticht.
Bij hen en bij de lsraelieten, is A. de be
zitter van alle vrijheid en de uitvinder van
het letterschrift. De naam beteekent vader
van vele volken.
Abraham a sancta Clara. (Ulrich
Megerle) 4 Juni 1642 te Kreemheimstetten
in Zwaben geb.; een der merkw. mannen
van zijn ti d. Studeerde to Weenen en
werd prediker. Onderscheidde zich door
onberispelijken levenswandel, onverschrokken waarheidszin en zelfverloochenende
liefde, die hem vooral, gedurende een pest-

epidemic, aller achting bezorgde. Hij overiced 1 Dec.1709. Hij was een gevierd yolksredenaar en zijn geschriften zijn bij herhaling gedrukt,
Abrupt. Afgebroken, zonder samen-

hang.

Abruzzen. Een Italiaansch gewest,
zeer bergachtig, waarin de hoogste toppen
der Apennijnen liggen.
Absalon. Een zoon van Koning David,
kenmerkte zich door een fraaie gestalts

en vorste]ijke mildheid, trotschheid en
heerschzucht. Hij liet zijn breeder Ammon,
door sluipmoord ombrengen, om den sm aad,
zijn zuster door dezen aangedaan, te wreken. Hij kwam in opstand tegen zijn vader, veroverde de hoofdstad, nam David's
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harem in bezit en trok met een groot leger tegen hem op. In het bosch van Ephraim
leed hij de nederlaag, raakte op de vlucht
met zip haren in de takken verward, en
werd door Joab, veldheer van David, gedQod.
Absces. Etterbuil of ettergezwel, met
etter gevulde holte onder de huid, of in
het weefsel van het lichaam. Naar gelang
van de deelen waar een absces zich vertoont, spreekt men van long-, lever-, hersenen- en celweefsel-abscessen. Gewoonlijk 9.oemt men ze zweren of puisten.
Absent. Afwezig.
Absint. Een likeur, gestookt uit de
Artemisia Absinthium, een plant die in
Noord-Afrika, Europa en Noord-.Azi6 groeit,
Deze likeur wordt meest met water vermengd gedronken, en is vooral in Frankrijk veel in gebruik.
Absolutie. Beteekent rechterlijke vrijspraak, maar werd bijna alleen op kerk.
geb. gebruikt en beduidt daar schuldvergiffenis van den berouwhebbenden zondaar.
Absolutismus. Onbeperkte hoerschappij, door geen grondwet gebonden.
Absorpsie, Opslorping, inzuiging.Absorbeeren, opslorpen, inzuigen, noemt men
in de natuur- en scheikunde, het indringen
van gasvormige stoffen, in vloeibare of
vaste lichamen.
Abstract. Een begrip, dat alleen de
algemeene en dus de eigenlijke kenmerken
van een voorwerp bevat, met verwaarloozing van de bizondere.
Absurd. Zooveel als ongerijmd, onzinnig, iets wat in zich zelf reeds een tegenspraak bevat of tegen de waarheid indruischt.
Abubekr, bijgenaamd el Siddik eerste
Khalief der Arabieren, geb. 573 te Mekka.
was hoog geacht om zijn kunde. Bij het
optreden van Mahomed,.schaarde hij zich
aan diens zijde en gaf hem zijn dochter
ten huwelijk. Na M.'s dood erfde hij diens
rijk. Overleed In 634.
Abukir. Klein Egyptisch dorp, een
paar geogr. mijlen van Alexandria, bekend
door den zeeslag tusschen de Engelschen
en de Franschen, waarbij de geheele Fr.
vloot werd vernield en verslagen, tusschen
de Franschen aan de eene en Engelsche
en Turken aan de andere zijde.
Abundantia. Romeinsche godin, zinnebeeld van den overvloed.
Ae. Artikelen, welke men bier nietvindt,
goiter() men onder Ak. te zoeken.
A. C. Afkorting voor anni currentis,
het loopende jaar, ook voor ante Christum
tnatum) d. voor Christus geboorte.
Acacia. Plantengeslacht uit de familie
der Vlinderbloemige gewassen of peuldragers (Papilionacae, Leguminosae). Behooren tusschen de keel kringen tehuis,
met over de 400 soorten struiken en
boomen.
Academie. Inrichting voor onderwijs
voor de beoefening der wetenschappen en
schoone kunsten. De naam is afkomstig
van een lusthof to Athene,waar Plato zijn
leerlingen onderwees. In ons land beduidt
het een inrichting voor hooger onderwijs
of een geleerd genootschap.
AcanthacePu. Plantenfamilie met plm.

1300 soorten meest in de keerkringen, Vele
soorten zijn in oranjeri gn overgebracht,
Acanthus. Berenklauw, plantengeslacht uit de familie der Achanthacan.
A Capella. Zang, voorgedragen door
het zangkoor alleen, zonder begeleiding.
Accent. Gepaste verheffing van toon
klemtoon bij het uitspreken van lettergrepen en woorden, of bij voortbrengen
van muzikale geluiden; het toonteeken op
een lettergreep; gewestelijke of plaatselijke uitspraak, tongval.
Aeceptatie. Is do handeling, waardoor
de betrokkene erkent of aanneemt, het
bedrag van een wissel, op een daarin gestelden tijd to voldoen De Acceptatie
(accept) moet door den betrokkene, duidelijk op de wissel gesteld en onderteekend worden.
Accident. Een toevallige gebeurtenis
van onaangenamen, of belemmerenden
aard, minder sterk dan een onheil of ramp.
Acelamatie. Algemeene bijvalsbetuiging, algemeene, goad- of afkeuring, die in
vergad. aan eenig voorstel wordt geschonken.
Acclimatisatie, ook wel acclimatatie,
het gewennen aan een ander klimaat dan
waaraan men gewend is.
Accolade. Omhelzing (ad collum, om
den hals). Was vroeger in gebruik als iemand in een ridderorde werd opgenomen
Hij werd na het ontvangen van den ridderslag door den grootm6ester omarmd
Strikken, door de letterzetter gebezigd
om het wit in to
Een eigenaardig gebogen lijn, die gebruikt wordt om aan te duiden, dat de
regels of cijfers, waarachter het geplaatst
is bij elkaar behooren
Accomodatie. Schikking, toegevendheid, inschikkelijkheid, zich schikken naar
de wenschen en inzichten van anderen.
Ook het vermogen van het oog, om zich to
schikken naar den afstand der voorwerpen
Accompagnement. In de muziek de
begeleiding eener solostem door een andere, door een muziekinstrument of door
een geheel orkest. De beide laatsten kunnen ook meer dan een stem begeleid n.
Aceoord. Overeenstemming, verdrag,
overeenkomst, samensmelting van verschillende tonen en die tonen zelven.
Aceordeon. Soort van harmonica.
Accoucheur. Verloskundige
Acerediteeren. Iemand van (crediet)brieven voorzien, brieven of een brief,
waarin de brenger wordt aangewezen om
een in dien brief aangewezen handeling
to volbrengen.
Accumulator. Toestel om mechanischen arbeid op te hoopen of to verzamelen.
Accuraat. Precies, nauwkeurig, juist,
stipt.
Acute ziekten. Ziekten, welke, onder
verschijnselen van heete koorts, binnen 2
a 3 weken afloopen.
AccUns. Belasting; binnenlandsche,
doorgaans indirecte belasting op goederen
van dagelijks gebruik.
AcerinePn. Ahornboomen, groeien in
de gem. luchtstreek der 0. en N. wereld.
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Bekend is de suiker-ahorn (Ater sacharinum L) omdat men uit het uit den stam

afgetapte sap, suiker bereid
Acetimeter. Azijnmeter,om de sterkte
van azijn of het gehalte van het azijnzuur
te bepalen.
Aceton. Ontstaat bij droge distillatie
van azijnzure zouten, wijnsteenzuur, citroenzuur enz. en is gewoonlijk in houtgeest aanwezig. Men verkrijgt het gew.
door distillatie van calcium en natriumacetaat en als biproduct bij de technische
bereiding van aniline. Heldere beweeglijke
vloeistof, soortgel. gewicht 0.814 bij 0°, met
een zoetachtigen, aangenameu reuk en bijtenden smaak.
Aeetyleen. Gas, reeds door Davy ontdekt, maar niet nauwkeurig onderzocht,
ontstaat in koperen buizen, waardoor lichtgas wordt gevoerd.
Ach. Bij natuurwetenschaplijke namen
af korting voor den naam van den Zweedschen natuuronderzoeker Acharius.
A. Ch. Anne Christi, in het jaar van
Christus = in het jaar oozes Heeren.
Aehab. Koning van Israel. 913-897.
v. Chr.
Aehal Teke. Voornaamste stam der
Toerkmenen, o. oever Caspische zee, bekend
door de heldhaftige verdediging van Geoktope tegen de Russen.
Achard. Frans Karl Achard, grondlegger van de beetwortelsuikerfabricatie.
Acheron. Rivier der onderwereld, in de
Gr. fabAlleer een zoon van Helios (de Zon)
en Gaea (Demeter, de Aarde). Hij voorzag
de Titans,toen deze den hemel bestormden,
van water en werd tot straf daarvoor door
Jupiter in een slijkvloed veranderd en naar
de onderwereld verbannen.
Achilles L. Plantengeslacht van de
familie der Samengesteldbloemigen (Compositae). Europa en N, en W. van Azie. In
Zwitserland bereid men uit vele soorten
verschillende geurige dranken.
Achilles. Meest beroemde held der
Grieksche oudheid, door Homerus in zijn
Ilias bezongen, zoon van de zeenyihf Thetis
en van Peleus, vorst der Myrmidonen,we, d
door Phoenix in de welsprekendheid en
krijgskunde en door den centaur Chiron
in de geneeskunde onderwezen. Was alleen
kwetsbaar aan den hie]. Doodde in den
Troj. oorlog Hector en viel zelf in dien stria.
Achillespees. Peesachtig uiteinde der
kuitspieren, tusschen het dikkere gedeelte
van de kuit en de hiel, zoo genoemd naar
Achilles, die alleen op die plaats kwetsbaar was.
Aehimenes, Brown. Plantengeslacht
van de familie der Gesneracan.
Achirie. Aangeboren gebrek der handen, achirus, misgeboorte zonder handen.
a. Chr. Ante Christum = voor Christus.
Achrus. Plantengeslacht uit de familie
der Sapotacan, ooftboomen der Amerik.
keerkringlanden, draagt smakelijke vruchten, bekend als sapotilpruimen.
Achromatisch. Lensen en verrekijkerglazen, waardoor men de voorwerpen
ziet zonder kleurige randen.
Achensee. Het grootste meer van
Tyrol, in het noorden des lands. Geliefkoosd uitstapje voor toeristen.

Acht. Getal; verouderde rechtsterm,
Rijksban, die door de Duitsche keizers
werd uitgesproken.
Acht-uren-dag. Normale arbeidsdag,
voor de verwezenlijking waarvan democraten ijveren, een eisch gegrond op de
omstandigheid, dat het billijk is het etmaal
in 3 deelen te verdeelen, n.l. 8 uren werken, 8 uren ontspanning, 8 uren slaap.
Aehyrantes. Plantengeslacht uit de
familie der Amarantacan, sierplanten.
Aekersdj}k, (Willem Cornelis) geb
1761 's Bosch. ald. secretaris ; onder reg. v.
Koning Lodewijk staatsraad i. b. d.; overt.
1843 ; leverde talr. geschied- en oudheidk.
opstellen.
(Jan) z. v.d. voorg., geb. 1790 'sBosch,Hoogleeraar te Luik, later te Utrecht; overl. 1861,
Aconitum. Akoniet, monnikskap of
stormhoed, plantengeslacht van de familie
der boterbloemachtigen, zeer vergiftige
planten.
A conto. Op rekening, op afbetaling ;
betaling, waardoor slechts een deel der
schuld wordt afgedaan.
Acorns. Plantengeslacht uit de familie
der Aradan, kalmoes.
Acre. Eng. vlaktemaat
0.405 Ned.
bunder.
Acre. Acra, Acca, St. Jean d'Aere, havenstad en vesting van Syrie, aan eon golf
der Middeli. zee.
Acrocomia. Palmengeslacht nit trop.
Amerika ; levert noten welke oliehoudend
zijn ex waaruit zeep wordt gemaakt.
Acta. Bij de Romeinen de verslagen der
openl. handelingen' in den Senaat en de
Comitien, verder de wetten en besluiten der
overheid. Ook naam van verschillende geschriften, zooals Acta Apostolorum, handelingen der apostelen enz.
Actaea. L. Plantengeslacht nit de familie der Banunculacan, Christoffeikruid,
vergiftige kruiden.
Acte. Een wettig bewijsstuk door de
bevoegde macht afgegeven of bekrachtigd,
b.v. acte van geboot te, huwelijk, overlijden,
notarieele acte, visch- en jachtacte enz,
Acteur. Tooneelspeler.
Actie. Aandeel in het kapitaal van eon
nijverheidsonderneming; ook het gebruik
maken van rechtsmiddelen om zich recht
te verschaffen; actiehandel, handel in aandeelen.
Actief. Bij een bankbreuk, bankroet of
failliet spreekt men van actief en passief.
Actief is het gezamenlijk bedrag der losse
en vaste goederen, uitstaande vorderingen
en al wat tot iemands bezittingen behoort,
in geldswaarde uitgedrukt; het passief is
het bedrag der schulden.
Actium. Tegenwoordig Capo di Figolo
of La Punta, een stall, een landtong en een
tempo! van Apollo in Acarnanie, tegenover
de zuidpunt van Epirus, tooneel van een
zeeslag tusschen Antonius en Octavianus.
Acquoy.(Johannes Gerardus Rijk) Verdienstelijk Ned. letterkundige gob. 1829
Amsterd. Hoogleoraar te Leiden.
A. D. Afkorting, in Duitschland gebruikelijk voor buiten dienst, gepensionneerd.
Ook Anno Domini : in het jaar des Heeren.
a. d. Afkorting voor a date, van heden
(de dagteekening) af.
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Ada. Ada, Schotsche prinses, vrouw van
Floris III, graaf van Holland.— Ada, do chter
van Dirk VII, betwistte haar oom Willem,
bij den dood van haar vader, de grafelijke
waardigheid. Op den burcht te Leiden gevlucht, werd deze door de Kennemers veroverd en Ada gevangen genomen en naar
Texel verbannen, waar zij op 20 jar. leeftijd
overleed. — Ada, dochter van graaf Willem
I v. Holland, achtste abdis van Rijnsburg.
Ad acta. Als een bij een zekere zaak
behoorend stuk Been verandering in een
daaromtrent te nemen besluit brengt, wordt
het, zonder verdere behandeling, bij die
stukken gelegd;men noemt dit ad acta
leggen, d. w. z. in het gewone spraakgebruik: afgedaan zijn.
Adagio.In de toonkunst : langzaam,eenvoudig en zacht. Nog geringere snelheid
duidt men aan met largo en meerdere
snelheid met andante, allegro en presto.
Adagio heet men ook muziekstukken, die
op boven vermelde wijze moeten uitgevoerd.
Adalgarda. Grootmoeder van Ludger,
een der eerste Christenzendelingen in
Friesland, werd door Radbotul vervolgd
en vluchtte naar Frankrijk.
Adans. In de natuurl. hist. afkorting
voor Adanson.
Adam. Zoon der A arde. Volgens den
Bijbel eerste mensch en stamvader van het
menschel. geslacht. Overleed, volgens Joodsche sage, in den leeftijd van 930 j. en
werd te Hebron begraven.
Adamieten. Dweepzieke secte in Oostenrijk, die het huwehjk verwierpen, gelooven aan Been god, maar aan een macht,
Moe genaamd, die het heelal heeft geschapen. Zij verwachten een Messias. Vergaderen naakt te middernacht.
Adams. Samuel Adams, ijverig strijder voor de onafhankelijkheid v. N.-Amerika, 1722-1803.
John Adams, een der grondleggers
der Noord-Amerik. vrijheid, 1735-1825.
Adamsappel. Vooruitstekend gedeelte van het strottenhoofd bij mannen.
Vrucht, verscheidenheid van den citroenboom op Corsica, welke door de Israelieten gebruikt wordt in bouquetten
bij het Loofhuttenfeest.
Adamspiek. Hoogste berg van Ceylon,
vanwaar Adam voor het laatst het Paradijs zag. Men vindt er, volgens de sage, ook
den afdruk van Boedha's voet, die uit den
hemel komend, hier op de aarde stapte.
Ad Calendas Graecas. Nimmer.
Adder. Slang, beh. tot de klasse der
kruipende dieren (Reptilia), de orde der
slangen en familie der giftslangen. Komt
ook in ons land voor, haar beet is zecr
gevaarlijk.
Adderkruid. Gemeen pijlkruid (Sagittaria sagittifolia) fam. der weegbreeen
(Alismaceee) tot de varens behoorend,
verheft zich met zijn pijlvormige bladeren
boven het water in onze slooten.
Adding. Egge Adding, hoofdling to
Westerwolde,1ste helft 15de eeuw, werd
wegens verregaande geweldenarijen in
1475 door het yolk gedood.
Huge Adding, zoon van den voorg.
gedroeg zich even slecht; zijn burcht te

Wedden werd door het yolk veroverd en
geslecht. Overleed kinderloos.
Addissonsche ziekte.Ongesteldheid,
zich openbarend in een donkere of gebronsde huidkleur, zwakheid van gestel en
ontaarding der bijnieren.
Additie. Optelling of samentelling.
Adel. Klasse van menschen, gesproten
uit geslachten, wier stamvaders, wegens
werkelijke of gewaande verdiensten, erfelijke voorrechten hebben verworven, gelegen in het voeren van een naam of
wapen, het bekleeden van waardigheden
of het bezit van vaste goederen. De voorrechten van den adel werden bij de omwenteling van 1795 geheel afgeschaft.
Adel. Volgens de nude Friesche sagen
de vader van Friso, den stamvader der
Friezen.
Adela. Adela, dochter van Dagobert
II, grootmoeder van Gregorius, bisschop
V. Utrecht, stichtster van deabdij te Trier.
Adela, dochter van graaf Wigman V,
hoer van Nordingerland, Urk en Hameland. Na haars vaders dood betwistte zij de
goederen aan Luitgard en liet hem vergiftigen. Gehuwd met Imik, graaf v. Renkum en later met Balderik graaf v. Cleef.
Voerde oorlog tegen haar broeder, graaf
Wigman VI. Bracht haar voorzoon Dirk
en haar broeder om het leven. Stierf begin
10e eeuw ; was zoo veracht, dat haar lijk
werd opgegraven en in den Rijn geworpen.
Adelaar, of Arend (Aquila) is de koning der vogels, in sagen bezongen, metgezel van Jupiter, veldteeken der Romeinen, Franschen enz.
De familie der Arenden is zeer groot en
over den geheelen aardbol verspreid, Het
zijn krachtige, stoutmoedige roofvogels,
die meestal op hooge rotsen of boomen
wonen en vandaar hun buit bespieden.
In ons land komen voor: de Steenarend, Bastaard-arend, Zee-arend en Vischaren d.
Adelaarshout. Hout van zekere boomen (.4quilariaccae), ook agal-, aloe-, kalambok- en Paradijshout genoemd, reukhout, waaruit in het Oosten het hooggeprezen parfum, oeggor of aggaer, wordt
gemaakt,
Adelaarsorden. Zie: Ridderorden.
Adelaarssteenen. Steenen; doorgaans kleihoudende ijzersteenen, zoogenaamd limoniet, nier- of kogelvormig,
grootte van een hazelnoot tot een menschenhoofd, van binnen hol, waarin een
andere steen, gewoonlijk een spaatsoort
of ijzeroxyde besloten is. Volgens het bijgeloof ontstaan zij in adelaarsnesten en
bezitten geheimzinnige kracht.
Adelaarsvazen. (Pteris aquiline) Een
der meest verspreide varens.
Adelaide. Dochter van Lodewijk
XV, bekend als een edele en deugdzame
vrouw. Zij waarschuwde tegen de omwenteling, maar men luisterde niet naar haar
raad en de omwenteling barstte los. Zij
yertrok naar Rome en stierf to Triest.
Adelaide, Eugenie Louise van Bourbon, prinses van Orleans, zuster van koning Lodewijk Philips, bekend als een zeer
deugdzame vrouw, de rechterhand van haar
broeder.
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Adelaide. Hoofdst. van de Eng. kolonie Zuid-Australie, 147.616 inwoners.
Adelbold. Zoon van Asinga Ascon,
hertog van Friesland, stierf in 208.
Een Friesch edelman, raadsheer van
keizer Hendrik II en 19de bisschop van
Utrecht. Voerde oorlog tegen Dirk II graaf
v. Holland. stierf 1027.
Adelborst. Titel voor jongelieden, die
zich voorbereiden voor het examen van
zee-officier bij de Ned. marine.
Adeibricus, of Alberik, 4e bisschop
van Utrecht.
Friesch edelman, 9e
bisschop v. Utrecht. Adelbricus von
Adelen, 3e potestaat v. Friesland. Hij verdreef de Noormannen uit Fr.
Adelheid, of de Heilige, dochter van
koning Rudolf II v. Bourgondie, geb. 931;
trad in het huwelijk met Lotharius zoon
v. kon. Hugo v. Italie. Deze stierf door
vergif, hem waarschijnlijk toegediend door
Berengarius, die zieh daarop tot koning
liet kronen. Deze wilde zijn zoon Adelbert
laten huwenmet Adelheid; toen zij weigerde, liet hij haar gevangen zetten. Zij
ontsnapte en riep de beseherming van
keizer. Otto in, die Berengarius versloeg
en Adelheid huwde. Zij overl. 16 Dec. 999.
Haar kerkel. gedenkdag valt op den datum
van haar flood.
Adelheide. Dochter van Wichard v.
Pont, le voogd van Gelderland, abdis v.
Villigt.
Dochter v. Wichard volgde in
1061 haar vader op en huwde Otto, graaf
v. Nassau.
Dochter v. Robert de Vries, huwde
Canut, koning v. Denemarken en later
Rogier, hertog v. Calabria. Karel de Goede
was haar zoon.
Eenige dochter van Otto II graaf v.
Gelder en Zutfen, huwde graaf Willem van
Friesland, de latere graaf v. Holland en
Zeeland.
Dochter van Dirk, graaf v. Kleef, geh.
met Dirk VII v. Holland.
Dochter v. Floris IV, geh. met Jan v.
Avennes, voogdes v. Floris V.
Adelheide of Aleid van Poelgeest, een
schoone, maar lichtz. vrouw, vertrouwde vriendin v. Hertog Albrecht v. Beijeren,
die zij tegen de Hoekschen ophitste. Willem v. Oostervant, 's hertogs zoon, haatte
haar, zoodat een aantal hem toegedane
edelen hear doodden. De moordenaars
werden voor het Hof gedaagd en toen zij niet
verschenen, verbannen.
Adelsberger grot. 1VIerkw. druipsteen grot in het Kartsgeb., nabij Addisberg in Oostenrijk.
Adelsbrief. Oorkonde van den vorst
of landheer, geschonken aan iemand, die
in den adelstand wordt verheven,
Adelsfeld (Eufemea von) geb. gravin
Ballestrem di Castellengo. Duitsche schrijfster, geb 1854, vooral humoristische novellen.
Adelstan. Koning v. Angelsaksen, reg
v. 921-941, beroemd als een dapper en
wigs vorst.
Aden. Schiereiland a. d. zuidw.kust van
Arable met de stad Aden in 1839 door de
Eng. stormenderhand genomen, is het Gibraltar van het Oosten. Steenkolende-

pot en station voor mailbooten, 48910 inw
Adenanthera of koralenboom. Plantengesl. uit de fam der vlinderbloemigen,
gezocht om het harde hout; de vruchten
heeten koraalerwten.
Adenostemma tinctoria, H. Cass,
of Spilanthus tinctorius. Plant nit de fam.
der Samengesteldbloemigen, Wordt in
China gekweekt om de op indigo g elm
kende verfstof.
Adept. Noemden de alchimisten dengenen, die in de verborgenheden der wetenschap was doorgedrongen en goud kon
maken, den steen der wijzen kon vinden
of levenselixer kon maken. In het algemeen ingewijden.
Ader. Bloedvat, spierachtige buis, waardoor het bloed in de lichamen van mensch
en dier zijn omloop volbrengt.
Adersbach. Boheemsch dorp, beroemd
om een doolhof van zandsteenrotsen.
Adgillus. 5de koning en lste christelijke vorst van Friesland.
Zoon van Radboud, koning van Friesland, heftig vijand van het Christendom.
Ad hoc. Tot die zaak, daartoe, rechtstreeks, juist, bepaald, bizonder.
Adianthum L., of krulvaren. Fam.
der varens, bevat fraaie soorten, meest in
de keerkringslanden. Hiertoe behoort ook
het Venushaar (A Capillus Veneris).
Ad interim. Tusschentijds.
A discretion. Naar believen.
Adjectivum. (Het) of bijvoeglijk naamwoo, d ; wordt in dan regel bij het zelfst.
naamwoord gevoegd om hiervan de hoedanigheid of eigenschap aan te duiden.
Adjudant. Officier, vertrouwd met
zaken van den loopenden dienst, toegevoegd aan een hoofdofficier, om voor diens
bevelen te zorgen.
Onder-adjudant of Adjudant-onderofficier, is een rang tusschen die van sergeantmajoor en 2e luitenant, belast met huish
aangelegenheden van een bataljon.
Adjudant (Leptaptilos Argala). Een op
een ooievaar gelijkende vogel in India en
Afrika; ook Marabout genoemd. Verslindt
veel schad. gedierte.
Ab libitum. Naar believen In muziek beteekent het, dat de met deze woorden aangeduide zangstem of instrument,
zonder nadeel voor het geheel, kan worden
weggelaten. Bij solo's, dat men het Haar
believen sneller of langzamer kan zingen.
Ad majorem Del gloriam. Ter
meerdere eere Gods.
Administra tie. Het beheer van een
zaak ; het in orde houden der boeken,
waarin uitgaven en inkomsten geboekt
worden; het kantoorwerk.
Admiraal. Opperste vlootvoogd, hoogste waardigheid op onze vloot. Daarop
volgt de vice-admiraal en vervolgens de
Schout bij Nacht.
Admiraalvlinder. ( Vanessa atelanta L) Fraaie dagkapel.
Admirabel. Bewonderenswaardig.
Admiraliteitseilanden. Eilandengroep in Australia ten N. 0. van N.-Guinea.
Adolf. Adolf I, aartsbisschop v. Keulen, 1194-1205.
Adolf v. Nassau, z. v. Walram II gr.
v. Nassau, in 1292 tot Roomsch koning ge-
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kozen, streed, met ondersteuning der Engelschen, tegen Oostenr. en Frankr. De
wreedheden zijner soldaten, haalden hem
het ongenoegen op den hals van vele vorsten, die hem vervallen van den troon verklaarden. In den veldslag van Worms 1298,
sneuvelde hij.
Adolf van Gelder, eenige zoon van
Arnold v. Gelder, maakte zich berucht door
de schandelijke behandeling zijns vaders,
die hij verraderlijk gevangen nam en
'snachts half gekleed over het is naar het
kasteel Buren liet brengen. Karel de Stoute
liet hem gevangen nemen en naar Katwijk
voeren, waar hij bleef tot den dood van
Karel v. Bourgondie. Door de Stat. v.
Geld. tot hertog gekozen, sneuvelde hij, een
half jaar later, in een gevecht tegen de
Franschen te lioornik
D
1477.
Adolf van Nassau, broeder v. Willem
I, bevorderde met zijn broeders met kracht
de opstand tegen Spanje, Sneuvelde te
Heiligerlee, 1568.
Adolf v. Nassau, de Jonge, dapper
veldheer, stierf den heldendood in een gevecht met de Spaanschen bij Rijnberk, 1608.
Adolf, graaf v. Meurs, Nieuwenaar
enz., 1585 Gouv. v. Gelderland, 1588 Gouv.
v. Utrecht. Deed daar den long. gezinde
burgem. Rouninck vallen, kwam bij een
ongeluk 1589 om het Leven.
Adolf Frederik, koning van Zweden,
1710-1771.
Adolf, groothertog v.Luxemburg, droeg in
1902, wegens hoogen leeftijd, de regeering
over aan zijn zoon Wilhelm.
Adolf Friedrich, groothert. v. Meeklenburg-Strelitsch, 1904, aan de reg. gekomen.
Adonis. Volgens de sage een zoon van
een Assyrier, Theias of Cyniras en diens
dochter. Toen de vader, die niet moist, dat
Myrrha zijn dochter was, dit ontdekte, wilde
hij haar dooden; maar de goden veranderden haar in een myrrhe-boom, waaruit na
10 maanden Adonis te voorschijn-kwam.
De schoone jongeling werd als zonnegod
vereerd.
Adonis. Plantengeslacht v. d. tam. der
Boterbloemachtigen of Ranonkelachtigen
(Ranunculaceen).
Adoptie. Het aannemen ;van iemand
als kind.
Adorabel. Aanbiddenswaardig. Adoratie
aanbidding.
Adona of Adoea. Hoofdstad van het
Abessinische landschap Tigre.
Adoxa L. Plantengeslach uit de fam.
der Saxifirageen, met slechts een soort de
Muskusplant (Moschatelina L.).
Ad patres. Tot zijn vaderen gaan,
sterven.
Ad rem. Ter zake, ook in de beteekenis van bij de hand gebruikt.
Adres. Opschrift van een brief of aan-wiping van den persoon aan wien de
brief moet bezorgd worden. Ook kaart met
naam enz. van een persoon: adreskaart.
Verder een geschrift, aan een bevoegde
macht gericht, om getuigenis van zijn gezindheid te geven, b.v. adres van adhaesie
waarin men goedkeuring aan een of andere
handeling te kennen geeft. Adres v. antwoord op de troonrede, waarin de yolks-

vertegenwoordiging hear gevoelen zegt
over de voornemens der regeering, Adres
= request en adressant = requestrant.
Adriaen Fldriszoon, ook Hadrianus, zoon van een werkman te Utrecht, geb.
1459, toonde zooveel lust tot leeren, dat
zip vader hem naar Leuven zond, waar
hij zoo uitblonk, dat Maximiliaan I hem
de opvoeding van zijn kleinzoon Karel,
later Y, toevertrouwde. Werd achtereenvolgens bisschop van Tortosa, kardinaal,
bestuurde, toen Karel V naar Duitschland
trok, Span e; in 1522 tot Pans gekozen
Adrianus VI., Overl. 1523. De eenige Nederl.
pans.
Adrianopel. Turksche stall , hoofdpl
van een ejalect in Roemelie.
Adriatisehe-Zee. Golf der middell.
Zee, tusschen Italie en Turkije en Griekenland.

Adriehem. Oud adellijk Ned. geslacht.
Het slot van dien naam bij Beverwijk, werd

780 door Karel, zoon van Pipijn, aan de
St. Maartenskerk te Utrecht geschonken.
Adular. Edele veldspaat, een edelgesteente.
Ad valorem. Naar de waarde.
Advent. Adventus = komst. Voorbereidingstijd voor het Kerstfeest of voor de
komst van Christus. Het advent telt 4
Zondagen, waarvan de eerste tusschen den
27sten Nov. en den 3den Dec valt.
Adverbium, of bijwoord, wordt bij
werkwoorden, bijv. naamwoorden of bij
andere bijwoorden gevoegd om een omstandigheid of hoedanigheid van het werken, lijden of bestaan uit te drukken.
Advies. Overweging, raad ; lets om
advies zenden = om bericht en raad.
Advokaat. Titel van een doctor in de
rechten, den meesterstitel (Mr.) voerend,
die op de rol der advokaten is ingeschreven en hieraan de bevoegdheid ontleent
om voor een rechtbank de rechten zijner
clienten to bepleiten.
Aegeesehe-Zee. Gedeelte van de Middellandsche-Zee tusschen Turkije, Griekenland en Klein-Azie.
Aegidius. (Giulielmus of Willem) Een
beroemd Zeeuwsch wiskundige.
Aegilops. Plantengeslacht uit de fam.
der Grassen.
Aelst. (Evert van) Ned. schilder 16021658. — (Willem van) idem, 1620-1679.
Aemilianus. (Carus Julius) Romeinsch
keizer, 253 n. C: Moor van of komst, klom
tot den hoogsten rang op en werd 4 maanden na zijn kroning door de soldaten vermord.
Aeneae. (Henricus) Ber. Ned. wiskundige, 1743.
Aeneas. Zoon van Anchises en van
Aphrodite (Venus), dapper en wijs held,
die als eenhalfgod vereerd werd.
Agoliers. Een der hoofdstammen van
het Grieksche yolk.
Aeolodicon. Muziekinstrument, waarvan de tonen worden voortgebracht door
een luchtstroom tegen eon metalen tongwork.
Aeolus. Een der stamvaders van het
Grieksche yolk (fabelleer), beheerscher der
winden.
Aeolusgrotten. Holen in totsen, waar-
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uit des zomers een koude luchtstroom komt,
bij Terni in Italie.
Aeolusharp. Muziekinstrument, waarvan klankbodem en snaren, door den wind
in beweging gebracht, tonen laten hooren.
Aequator, of evenaar, evenachtslijn,
linie: groote cirkel op een bol, wiens vlak
loodrecht op dien bol staat en welk vlak
dien bol in twee gelijke deelen deep , zoodat de aequator overal 90 Braden verwijderd is van de beide polen. Men onderscheidt in de sterrenkunde en wiskundige
aardrijkskunde den equator der Aarde en
dien des hemels. De eerste verdeelt den
aardbol, de tweede het hemelgewelf, in
twee halfronden : het N. en Z. halfrond.
De aequator onzer aarde loopt over :
Sumatra, Borneo, Celebes, de Molukken,
Equador, Brazilie, Midden-Afrika, en door
den Stilien-, Indischen- en Atlantischen
Oceaan.
Aequilibrist. Een kunstenmaker,
koorddanser of paardrijder, die bij een
moeielijke en gewaagde stand des lichaams
steeds het evenwicht weet te bewaren,
Aequivalent. Jets dat dezelfde waarde
heeft als iets anders, dat bekend is.
Aera. Het grondgetal eener jaartelling,
het jaar waarmede deze laatste een aanyang neemt; een :of andere tijdrekening.
Aerides, Swartz. Luchtbloem, plantengeslacht uit de familie der :,tandelkruiden ( Orchidan).
Aeroklinoseoop. Toestel, uitgevonden door de Ned. hoogleeraar Buijs Ballot,
om op aanmerkelijken afstand de zeelieden bekend te maken met de gesteldheid
van den dampkring, , op de nabij gelegene
meteorologische stations.
AErolieten. Luchtsteenen, meteoricten of meteoorsteenen, steen- en ertsblokken, welke uit het luchtruim op aarde
vallen.
AEromechanica. Leer van het evenwicht en de beweging der lucht Aerostatica, leer van het evenwicht der gasvormige stoffen in het algemeen en der
dampkringslucht in het bizonder.
AErophoon. Door Edison uitgevonden
toestel, om de menscholijke stern op een
afstand van 6-9 Ned. mijl over te brengen.
A5rostatica. Zie : Aero,nechanica.
Aerostatisehe pers. Luchtdrukpers,
wordt gebruikt o1n aftreksels te maken in
pharmaceutische laboratoria.
AErostiers. Naam, in het laatst der
vor. eeuw gegeven aan luchtschippers, die
opstegen om vijandelijke stellingen te verkennen.
Aeschylus. Grondlegger van het
Grieksche treurspel.
Aesculaplus. God der geneeskunde.
Aesopus. Beroeind dichter der oudheid,
die zijn lessen in den vorm van fabelen
of gelijkenissen gaf.
Aesthetiek. De wetenschap of de
wijsbegeerte van het schoone; schoonheidsleer.
Aether. veerkrachtige vloeistof,
die het gansch heelal, de kleinste tusschenruimten in de lichamen en in het algemeen
elke ledige ruimte vult, een soort van wereldgas, ijler en veerkraehtiger dan dampkringslucht.

Aether. Bij schei- en artseneimengkunde, vluchtige vloeistoffen met doordringenden reuk en door de werking van verschillende zuren op alkohol ontstaan.
Aetherisehe oliEn. Vluchtige vloeistof, zich door een scherpen, min of meer
aangename geur onderscheidend. Gedeeltelijk zijn zij in de natuur aanwezig, ged.
verkrijgt men ze kunstmatig door distillatie.
Aethlopig . Oude geografische naam
voor dat ged. van Afrika, dat thansNubie,
Abessinie en Kordofan vormt.
Aethusa L. Hondspeterselie, een plantengeslacht uit de fam. der Schermbloemigen.
Afbinden. Heelkundige bewerking,
waarbij een uitwas, polyp of wrat wordt
weggenomen door afsnoering, omdat men
vreest voor bloedverlies bij behandeling
met het mes.
Afblazen. Bij het bereiden van parefineboter een stroom waterdamp er door
drijven, welke er de vluchtige °lien uit
medeneemt. — Ook het laten ontsnappen
van stoom uit een ketel.
Afbranden. Veen-, gras- en beidegronden brandt men, ter bevordering der
vruchtbaarheid, wel Bens af. In ons land
in het voorjaar de hooge veengronden, ter
bevordering van de boekweitteelt. Men
spreekt dan van veendamp en heibrand.
Afdeelingen. Groepen, waarin de
Kamers der Stat. Genl. zich verdeelen, om
volgens de Grondwet, de ingekomen wetsontwerpen te onderzoeken.
Afdruk. In het algemeen elk voorwerp
dat door drukking wordt voortgebracht.
In het bizonder een afdruk van een cliché,
d. w. z. de afbeelding van een pleat of
ander drukwerk.
Afdrilven. Het kunstmatig vernietigen
der onvoldragen vrueht, volgens de wet
strafbaar als misdeed.
Affectatie. Gekunstelde, opgesmukte
taal en manieren.
Affectie. Lijdende toestand van een
persoon of zaak, tegenover een werking
van buiten. Toegenegenheid, sterker dau
gunst en minder sterk dan liefde. —In de
geneeskunde: aandoening, b.v. affectie
(aandoening) van de maag.
Afflauwen. Zeemansuitdrukking voor
het zwakker worden van den wind.
Affodil. (Asphodelas L). Planten, beh.
tot de fam. der Lelien (Liliaceên).
Affuit. IJzeren of houten toestel,waarop
een kanon wordt geplaatst om het goed
te kunnen bedienen.
Afgevaardigden. Mannen of vrouwen. door daartoe gerechtigden gekozen
om hen te vertegenwoordigen, moor speciaal in de wetgevende vergadering van
hun land.
Afghanistan. Onder Engelsch protectoraat staand land in Azie, grenst ten N.
aan Bokhara, Hissar en Kolab, ten 0. aan
Br. Indie, ten Z. aan Beloedsjistan en ten
W. aan Perzie. Bergachtig met zeerkrijgshaftige Mahom ed. bevolking. Hebben veelvuldig krijg gevoerd met de Engelschen.
Afwisselend doet er zich de invloed van
Russen en Engelsehen gelden. De tegenwoordige vorst is Habib Ullah, die in 1901
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bij de dood zijns vaders,A.bd-ocr-Rahman,
aan de reg. kwam.
Afgietsels. Afgietsels vervaardigt men
van beelden, door deze met een weeke,
spoedig verstijvende stof te bedekken en
deze er daarna voorzichtig af te nemen en
als vorm te gebruiken voor het gieten van
het afgietsel.
Afgietseldiertjes. (Infusoria). Zeer
kleine diertjes, die men niet met het bloote
oog kan waarnemen; zij komen meest voor
in vodht, dat men van bewerktuigde stoffen afgiet. Zij worden ontdekt door den
Ned. geleerde Leeuwenhoek.
Afgoderid. Het bewijzen van goddelijke vereering aan planten, dieren, natuurverschijnselen, beelden enz., door zoogenaamde heidenen, wordt door de vereerders van den god (Christenen, Joden,
Mahomedanen), afgoderij genoemd.
Atkondiging. Een wet moet, om verbindend te zijn, worden afgekondigd, d. w. z.
openbaar gemaakt. Bij ons geschiedt dit
door plaatsing in het Staatsblad.
Aflaat. lnstelling van de R. K. kerk,
waarbij aan een zondaar, onder zekere
voorwaarden, vergeving zijner zonden gewaarborgd wordt. Daar tot die voorwaarden ook het betalen van boeten behoorde,
kwamen minder ontwikkelden tot het
denkbeeld, dat zij tegen betaling vergiffenis van God konden verkrijgen voor
begane zonden. De Kerk verklaarde zich
daartegen, maar de waan bleef bestaan.
Aflandig. Zeemansuitdrukking, om aan
to duiden dat de wind van het land af, dus
zeewaarts waait.
Afieggen. Het vermenigvuldigen van
heesters en bloemen door afleggers geschiedt als volgt : Men buigt een tak naar
den grond, zoodat het midden gedeelte op
den grond kan komen en zet die met een
gaffelvormig takje of haak vast, bedekt
die plaats met aarde en geeft aan het uiteinde een zooveel mogelijk opgerichte
stand. Op de plaats waar de tak onder de
aarde zit, ontspruiten wortels en zoodra
dat is geschiedt snijdt men de tak van den
boom los en heeft een zelfstandige stek,
die men verplanten kan.
Afleider. Een metalen stang, dienende
om bij onweer de bliksem aan to trekken
en langs een geleider in den grond to
brengen, waar hij in water onschadelijk
wordt gemaakt.
Afleiding. In de taalk. woordvorsching,n.l. hoe een woord uit een oorspronklijk woord is ontstaan,
In de wick. kan men de cone formule
uit de andere atleiden.
In het dagelijks lovon beteekent het datgene, wat het .vermogen bezit den geest
of to leiden, van dingen die ons vervullen,
In de geneesk. working van bepaalde
middelen, waardoor men bij den lijder aan
den loop der vochten een andere richting
geeft. Hiertoe behoort b.y. de aderlating,
het koppen zetten,koude compressen,
aanwending van gloeihitte enz.
Aflossing. Aflossing van staatsschuld,
wijze waarop de Staat zijn schuld delgt;
afbetaling van de schuld.
Aflossing hoot ook een schildwacht van

zijn post ontslaan en door een andere
vervangen.
Afmtinen. Bij publ. verk. spreekt men
van afmijnen. Het goed wordt voor zekeren prijs ingezet en door bieden eerst verhoogd, om daarna trapsgewijs af to dalen,
tot een der gegadigden „mijn"roept. Doze
is dan kooper.
Afmonstering. Het eindigen van het
dienstverband tusschen kapitein of reederij en zeelieden, met afbetaling van het
tegoed hebbende loon.
Afpersen. Iemand, door geweld of
dwang, lets laten beloven, bekennen of
geven.
Afrika. Het Libye en Aethiopie der
Ouden • werelddeel ten Z. van de Middell.
Zee gelegen, vroeger aan Azie verbonden
door de landengte van Suez, door welke
thans het kanaal van dien naam loopt,
wordt door de Middell. Zee van Europa,
door den Atlant. Oceaan van Amerika en
door de Ind. Zee, Golf v. Aden en Roode
Zee van Azle gescheiden1 ligt tusschen
37°, 21' NB. en 34° 49' ZB.; 1080 geogr.
mijlen lang en van Kaap Verde tot Kaap
Guardasui 1050 geogr. mijlen breed. Oppervlakte 29818 KM2, 3 X zoo groot als
Europa, '/5 van al het vaste land en it,
van de geheele oppervl. der aarde.
Van het N. naar het Z. heeft men eerst
de bergvlakten langs de Middell. Zee dan
een uitgestrekte zandvlakte en vervolgens
de zuidelijke bergstreek.
Voorn. rivieren: de Nijl, de Senegal, de
Gambia, de Niger, de Congo, de Oranjerivier, de Zambesi; voorn. meren: Tsanameer, Tsadmeer, Victoria-meer, AlbertNyanza-meer, Tangajika-meer, Njassa-,
Sjirwa- en Ngamimeer.
Delfstoffen : ijzererts, zout, gond, diamanten. Planten : palmen, koffle, citroenen,
dadels, katoen, gierst, tarwe, rijst.Dieren:
gorilla, chimpansó, leeuw, hyena, tijgers,
olifant; giraf, zebra's, buffels, antilopen,
nijlpaard, neushoorn, krokodillen, slangen, enz.
Inwoners : Libyers, Caucasiers van Semitische stam, Arabieren en Mooren in
het N, en het 0,; Aethiopiers, waaronder
men verstaat de verschillende negerrassen. Bevolking ruim 205'/ 2 millioen.
De meeste kustlanden zijn in bezit van
Europeesche mogendheden.
Afrikanerin (Die). Opera van Giacomo Meijerbeer, Duitsch componist.
Africanus. Sextus Julius Africanus,
uit Syrie of Lybie, een Christelijk geschiedschrijver omstr. 232.
Afrikaan. (Tagetes). Plant tot de fam.
der samengesteldbloemigen beh. Wordt in
onze tuinen als sierplant gekweekt.
Afsehrift, of Copie. Een stuk, welks
inhoud volkomen overeenkomt met die van
het oorspronklijke.
Afstootende kracht. Op 't gebied
der natuurk. het tegenovergestelde van
aantrekkingskracht.
Afval. Atval of verlating. Een geheel
yolk kan de regeering of de vorst verlaten, afvallen; een deel van een rijk kan
zich losscheuren om een zelfstandige Staat
to vormen of zich bij een ander rijk aan
te sluiton; eon Leger of vloot of een deel

Pleat II.

Agave Vietoriae-Regime. — Agave applanata.

Plaat I

Agave mira,dorensis.
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daarvan kan afvallig worden en tot den
vijand overgaan.
Afval is ook het overschot van bewerkte
stoffen, dat men niet meer kan gebrniken.
Afwij king (declinatie) noemt men den
afstand van een hemellichaam van den
evenaar.
Afwijking van de magneetnaald noemt
men den hoek, then deze maakt met den
meridiaan;_zij kan westelijk of oostelijk
: Magneetnaald.
zijn.
Afzetting, (amputatis). Kunstbewerking, om deelen van het menschelijk liehaam weg te nemen.
Aga of Agha. Turksche titel mijnheer,
door hooge militaire ambtenaren en waardigheidsbekleeders aan het Hof gedragen
Agaat. Delfstot, doorgaans gestreept
tnengsel van verschillende verscheidenheden van kiezelzuur. Agaatsteen wordt wegens hare hardheid en fraaie kleur vooral
voor sieraden gebruikt.
Agalmatoliet. Pagadiet of Chineesch
speksteen, bestaat hoofdz. uit kiezelzuur
en aluinaarde, een zacht fraai gesteente,
waaruit men allerlei voorwerpen vervaardigdt,vooral in China.
Agam. Landsehap der VI Kotas. Sumatra, Pad. Bovenlanden.
Agama. Een groep van Diktongige
hagedissen (Crassilingua), waartoe leguanen, basilisken en draken behooren.
Agamemnon. Zoon van Phlistenes,
kleinzoon van Atreus, koning van Mycene,
aanvoerder der Grieken bij het beleg van
Troye. Na zijn terugkomst werd hij door
zijne gemalin Clytemnestra en haar minnaar Aegisthus vermoord.
Agami. Trompetvogel (Psophia crepitans), een waadvogel nit Z.-Amerika op de
trapgans gelijkend.
Agapanthus, L'Herit. Plantengeslacht
uit de fam. der Amarylidean.
Agapemone. Verblijf der liefde, een
zonderlinge godsdienstige stichting bij
Bridgewater, Somersetshire (Eng.) grondlegger H. J. Prince.
Agapen. Liefdemaaltijden, in gebruik
bij de eerste Christenen, ter gedachtenis
aan het lijden en sterven van Jezus.
Agapetus. Agapetus I., Paus 535-536 ;
Agapetus IL, Paus 946-955; Agapetus, heilige der R, K. kerk, stierf den marteldood
270.
Agar-agar. Ceylon-mos, geleiachtige
wiersoort, langs de kusten van den Ind.
archipel.
A;arieus of paddestoel. Algeme en verspreld geslacht der zwammen.
Agasias. Naam van twee Ephesische
beeldhouwers, een van hen is beroemd als
vervaardiger van den ,,Kampvechter van
Borghese", het marmeren beeld, dat zich te
Parijs bevindt en tot de voortreffelijkste
kunstgewrochten der oudheid behoort.
Agars. In de nat. hist. afkorting voor
L. Agassiz.
Agassiz. Louis Jean Rodolphe, een
van de voortreffelijkste natuuronderzoekers der vor. eeuw, 1817-1873.
Agatha. Heilige der R. K. kerk, stierf
na de vreeselijkste martelingen 5 Febr.
251, in de gevangenis op Sicilie.
Agatho. Pans, van 678 tot 682.

Agithoeles. Tyran van Syracuse,
zoon van een pottenbakker, 351 v. Chr,
geb. op Sicilie. Daar het noodlot hem als
een man des onheils had aangewezen,
legde zijn varier hem te vondeling, maar
zijn moeder redde hem en op zevenjarigen
leeftijd keerde hij in de ouderl. woning
terug. Agdthoclus begaf zich in krijgsdienst en begunstigd door Damas, een
aanzienlijk inw. v. Syracuse, zag hij zich
weldra aan hoofd van 1000 man. Van nu
of streefde hij naar het bezit van Syracuse
en toen hem dit gelukt was, speckle hij
den tyran. Geheel Sicilie kwam in zijn
macht. Door de Carthagers in het nauw
gebracht, stak hij over naar Afrika en
sloeg Hannibal herhaaldelijk. Reeds dacht
hij zich koning van N.-Afrika, toen de benarde toestand van Syracuse hem dwong
daarheen te gaan.
Hij was een groot dwingeland, maar een
man van moed en wilskracht, hetgeen hij,
72' jaar oud zijnde, nog bewees toen hij,
bemerkend dat hij vergiftigd was, de vreeselij ke pijnen niet langer willende uitstaan,
zich levend liet verbranden (289 v. Chr.).
Agathon. Grieksch treurspeldichter,
onderscheidde zich door rijkdom, schoonheid en beschaving.
Agathophyllum, Commers. Plantengeslacht uit de fam. der Laurinan.
Agathosma, Wild. Plantengeslacht uit
de fam. der Diosmean.
Agati. Plantengeslacht uit de fam. der
Peuldragers (Leguminosae).
Agave. Plantengeslacht nit de fam. der
Agavae, waartoe behoort de bekende honderdjarige aloe (Agave americana). Deze
bloeit in haar vaderl. reeds na 5 a 6 j.,
doch in or klimaat verloopt er een groot
aantal jaren eer zulks geschied. Deze sierplanten met vleezige, dikke bladeren, aan
de randen met tandvormige punten gewapend, zijn bekend; minder de wel Bens
10 M. hooge bloemstengel (zie plaat 1). Van
de verschillende soorten geven wij hierbij
de afbeeldingen (Plaat 1 en 2) van Agave
miradorensis, A. applanata en A. Victoriae
Regiae; de eerste in bloei.
Agenee Havas. Agentuur voor telegrafische berichten, te Parijs in 1835 opgericht, om belangrijke tijdingen uit het buitenland aan de couranten te verstrekken
Werkte eerst met postduiven, later met de
telegraaf.
Agenda. Kerkelijke agenda, bock dat
de voorschriften bevat omtrent de godsdienstige en kerkelijke verrichtingen der
geestelijken. — Ook zakboekje en lijst van
op een vergadering te behandelen onderwerpen.
Agent. Iemand, die, op last en in den
naam van anderen, tegen geldelijke vergoeding,bepaalde zaken waarneemt.
Agent-provocateur. Iemand, die in
het geheim tot de politic behoort en overtredingen uitlokt en ontdekt.
Ageratum, L. Plantengeslacht uit de
fam. der samengesteldbloemigen (compositae).
Agesilaus. Koning v. Sparta,399-358
v. Chr streed tegen de Perzen en verdedigde Sparta tegen Epaminondas.
Agesilaus, broeder van Themistocles.
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Om te bewijzen dat alle Atheners bereid
waren voor de vrijheid te sterven, liet hij
in het kamp van Xerxes zijn rechterhand
verbranden.
Agge. Friesch edelman, zoon van Peter
van Wijekel, werd in zijn kasteel te Sondel, tijdens de twisten der Schieringers en
Vetkoopers, belegerd, terwijl zijn grijze
vader in de macht des vijands was. Zij
dreigden zijn vader to dooden zoo hij zich
niet overgaf. Agga stemde toe, maar zijn
vader weigerde en werd gedood. Later
werd Agge door sluipmoord gedood.
Agge, abt van Hemelum, geraakte in
1480 over kloostergoederen in strijd met
de Galama's, tengevolge waarvan de stins
werd ingenomen en verwoest.
Aggema. Friesch edelman, onderteekenaar van het smeekschrift (Verbond der
edelen); werd door Alva verbannen.
Aginaldo, Y Fanny (Emilio). Aanvoerder der Philipptinsche opstandelingen,
eerst tegen Spanje en na de verovering
der eilanden door de Amerikanen tegen
hen. Leidde met succes den opstand, tot
hij in 1901 door verraad in handen der
Amerik. viel.
Aggregaattoestand. Vereeniging
van niet chemisch verbonden deelen tot
een geheel of een van den warmtegraad
of hankelijke toestand der stof, b.v vast,
vloeibaar of gasvormig.
Agincourt, Zie Azincourt.
Agio. Aggio, opgeld, verschil tusschen
den prijs van een stuk gemunt geld en de
innerlijke waarde.
Agiotage. Speculatie op het rijzen en
dalen van koopwaren of van staatspapieren
Agis. Naam van 4 kon. v. Sparta: I.
980 v. Chr, II. 426-399 v. Chr, III 338-330,
streedt tegen Alex. de Gr. maar sneuvelde
330, IV. 244-240, poogde de staatsregeling
te verbeteren, maar werd met zijn moeder
en grootmoeder veroordeeld en ter dood
gebracht door worging.
Agitator. Volksberoerder, volksmenner.
Aglaia. Naam van een der drie Gratien.
Agnaten of zwaardmagen, zijn mannelijke bloedverwanten, die in (le mannelijke
lip van den gemeenschappelijken .tarnvader afstammen.
Agnes. St. Agnes, een van de Britsehe
Scilly eilanden.
Santa Agnes, een heilige der
K.
Kerk.
Agnes v. Poitou, dochter van Willem V,
hertog v. Guyenne, gemalin van den
Duitschen keizer Hendrik IlI,na zijn dood
voogdes over Hendrik IV, over'. 1077.
Agnes. dochter van den hertog van
Meran, koningin v. Frankrijk. overl. 1201.
Agnes v. Oostenrijk, koningin van Hongarije, 1280-1364.
Agnes Sorel, minnares van koning
Karel VIE v. Frankrijk.
Agnes, hertogin v. Manen; weduwe v.
graaf Otto v. Orlemiinde zijnde, wenschte
zij te hertrouwen met den burggraaf Albrecht den Schoonen en bracht daarom
hare 2 kinderen om het Leven. Ward gevangen genomen en stierf in de gevangenis.
Agni. God van het vuur, een der voorn,

goden der Indo-Germanen, wordt ook thane
nog gehuldigd door de Hindoes.
Agong. Piek van Bali, vuurspuwende
berg op de 0.kust v. d. eiland.
Agnus Dei. Lam Gods, kort gebed
door R. K. priesters, kort voor de communie uitgesproken. — Ook een medaille
van was met het kruisdragend lam — Ook
het lam en de vaan, als zinnebeeld der
overwinning van Jezus, op schilderijen enz.
— In de Gr. kerk de dock, die de avondmaalskelk bedekt.
Agosta. Stad op Sicilie, in de nabijheid
waarvan Michiel Adriaansz. de Ruyter
sneuvelde, 22 April 1676
Agoni. Naam, welke de geneeskundigen geven aan den doodstrijd.
Agra. Hoofdstad van een groote provincie in Britsch-Indic.
Agram. Meest Z.-W. en grootste der
drie gewesten van Croatie, met hoofdst.
van denzelfden naam.
Agrarigrs. Politieke partij in Duitschland; voorstanders van de belangen van den
landbouw. ,Agrarische wetten. Wetten welke
den eigendom en de verdeeling van den
grond, zijn gebruik en de hierinede verbonden rechten en _plichten regelen.
Agricola. Cajus Julius Agricola, Romeinsch staatsman en veldheer, stadh. van
Brittanie, 40-93 n Chr.
Rudolf Agricola, (Roelof Huysman) Ned.
geleerde, geb. 1442 te liaflo (Gr.); een
der voortreff. en gel. Nederlanders der
15de eeuw.
Georg Agricola (Bauer) grondlegger
der mineralogie en.metallurgie, 1490-1555,
burgem. van Chemnitz.
Johann Agricola (Schnitter) Duitseh
hervormer, 1492-1566.
Agrigentum. Belangrijke stall der
oudheid op de Z.kust van Sicilie, telde in
de 15de eeuw v. Chr. 900000 inw., werd
door de Barbaren verwoest.
Agrimonia. Plantengestacht uit de
fare. der Roosbloemigen (Rossce61).
Agrippa. Menenius Lanatus Agrippa,
een patricier, die in 503 v. Chr. consul
was; zegepraalde over de Sabijnen en hield
een triumftocht. Stierf arm en werd op
kosten der republiek begraven.
Marcus Vipsanius Agrippa, vriend, veldbeer en schoonzoon v. keizer Augustus.
In het j. 38 v. Chr. onderwierp hij Gallic,
versloeg een jaar later de vloot van
Sextus Pompejus, veroverde Menthona in
Arr. en bleef overwinnaar in den besliss.
slag bij Actium (31). Over'. j. 13 v. Chr.
Agrippina. Agrippina de Oudere,
dochter van Marcus Vipsanius Agrippa en
van Julia, kleind. van Augustus, vrouw v.
Germanicus. Moedige vrouw, vergezelde
Naar gemaal op zijn krijgstochten en toen
hij door vergif bezweek, keerde zij met
zijn lijkbus naar Italie terug. Zij werd
verbannen en uit wraakzucht besloot zij
zich door uithongering te dooden, wat zij
volvoerde (33 n. Chr.).
Agrippina, de Jongere, dochter van
laatstgen. Na 2 maal gehuwd te zijn geweest, bracht zij het zoover, dat haar oom,
keizer Claudius, haar huwde. Om haar zoon
Nero uit haar lste huw. op den troon to
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brengetn, liet zii CI, vergeven. Het plan
gelukte, maar maakte zich door allerlei
verfoeielijke dingen zoo gehaat, dat Nero
haar op haar landgoed liet vermoorden
(59 n. Chr.).
Agropyrum L. of tarwgras.Plantengeslacht uit de fam. der grassen (Gramineae).
Agrostemma L. Plantengeslacht nit
de fam. der Sileneeen.
Agrostis, L., of struikgras. Plantengeslacht uit de fam. der grassen (Gramineae)
Agtelek. Hong. dorp, beroemd om zijn
druipsteengrotten.
Agua, of Volkan de Agua, (Watervulkaan). Gr. vuursp. berg in Guatamala
(Mild. Amerk.)
Aguessau (Henri Francois d'). Een der
geleerdste staatslieden van Frankrijk, volgens Voltaire de geleerdste. 1668-1751.
Agulhas, Cabo Agulhas, ook Naaldkaap. Een der Z. punten van Afrika's
Z. kust, 34°, 51' Z.B., 37°, 40' O.L. v. Ferro.
Aguti, ook Agoeti (Dasyprocta. Ill.)
Knaagdier, op onze haas gelijkend, leeft
in de bosschen v. Z. Amer. Zeer schadel.
v. landb.
Ahasverus. Hebr. vorm van den
Perzischen vorstennaam Xerxes. Vernioed.
is Ahasverus in het boek van Esther,Xerxes.
Ook een inwoner v. Jeruzalem, die toen
Jezus op zijn tocht naar Golgotha voor
diens deur even wilde rusten, hem verjoeg
en voortdreef. Volgens de sage is hij daarvoor gestraft met rusteloos rond to zwerven tot de terugkomst van Jezus op aarde,
bekend onder den naam van ,,De Wandelende Jood."
Ahmedapad. Distr. v. Britsch-Indict,
presidentsch. Bombay, gelijkn. hoofdstad,
beroemd om schoone moskeeen en handel.
Ahmed-sjach. Grondlegger van het
rijk der Afghanen, geb. 1724, liens
van Nadir-sjach, werd hij na liens dood
tot koning gekozen, over!. 1773,
Ahorn. Plantengeslacht van de fam.
der Acerineen; bestaat uit boomen en
heestiers.
Ahoval-boom, (Thevetia Ahovai D C).
Braziliaansche boom uit de fam. der Apoeyneen, zaden bevatt. een sterk narcotisch
vergif.
Ahr. Een linker zijrivier van de Rijn,
in het distr. Coblentz.
Ahrwijn. Een soort van wijn gewonnen in den omtrek van Altenahr aan de
Ahr, die in geheelDuitschland en het
buitenland beroemd is.
(Bradypus tridactylus). Zie onder
Luiaard.
Aicard, (Jean). Verdienstelijk Fransch
dichter, 1748.
„Aida". Opera van Guiseppe Verdi,
Italiaansch componist,
Aigues mortes, Agua Mo rtuae. 1Vierkw.
stad in het Fr. dept. Gard, omgeven van
zoutmoerassen; is nog in het bezit van
middeleeuwsche vestingwerken met ronde
en vierkante torens en een kasteel.
Aiquillon, (Armand Vignerod Duplessis Richelieu, hertog d') Fransch minister,
geb. 1720, over', 1782. Aangekl. wegens
G-EILL. ENCYCLOPNEDIE.

verduistering, Het hij tal van personen
gevangen zetten om de zaak to smoren.
Op last van den koning werd het proces
vernietigd, maar het Parlement veroordeelde den hertog. Niettemin werd R. minister en bestuurde Fr. tot den dood des
konings (1774). Daarna werd hij verbannen.
Ailanthus. Plantengeslacht van de
fam. der Rutaceen, bevat Z.-Aziatische
boomen.
Ailva, of Aylva. Oud Friesch geslacht.
dat vele merkw mannen voortbracht,
Douwe van Aylva tot Bornnerd, de
stamvader.
Tjaard v. A., die in 1420 de Stins to
Makkum door list veroverde.
Epo v. A., grietman v. Westdongeradeel,
hopman v. d. Hertog v. Saksen. Word beschuldigd van moord op P. S. Auckema
en J. Jongema.
Sioerd v. A., een van de opperh. der
Schieringers.
Hobbe v. A., in 1610 grietman v. Baarderadeel.
Wybrand v. A., onderteekenaar verbond
der edelen, Olderman to Sneek.
Alef v. A., grietman v. Ferwerderadeel,
bleef aan de Spaansche zijde en moest
daarom het land verlaten. t 1582.
Ernst v. A., 1578 grietman v. W.Dongeriideel.
Douwe v. A., 1618 idem, lid. der Fr.
Staten.
Vibe v. A., 1640 grietm. v. Baarderadeel,
1647 v. Wonseradeel.
Douwes v A., 1638 grietm. v. Westdongeradeel ? 1654 Leeuwarderadeel,lid v. ged.
St. v. Fries!.
Tjaard v. A , 1601 grietman V. Dantumadeel, 16t5 lid der stat. gen.
Epo v. A., grietman v. h. Bild en Barradeel, lid der stat. gen., afgev. naar
Zweden, raadsheer in het Hof v. Fries'.
Sjoerd v. A., 1666 grietm. v. Dantumadeel, lid d. Stat. v. Fries!., raadsh, in h.
Hof v. Fr.
Hessel v. A., Baron v. het Heil. Roonische rijk en kommand. der H troepen in
Oost Fries!., werd in een opstand gedood,
1660.
Hans Willem, baron v. A., luit. gen.
der Ver. Ned., luit. adm. v. Fries!., gouverneur v. Coevorden, dapper krijgsman,
in 1691 door val van zijn paard gedood,
Epo v. A., 1667, grietm. v. Kollumerland,
1681-82 geschorst wegens misdrijf, lid der
stat. gen 1688, comm. politiek bij de Synode v. Dockum.
Einsz Sicco v. A., grietm. v. Westdongeradeel, lid der Stat. v. Fr , voorz. v. god.
Stat. 1654-1714.
Ubbo v. A. grietm. Idaarderadeel en
Oostdongeradeel, 1679-1725.
Hobbe Josaias v. A., luit. gen. en gouv.
v. Maastricht. De koning v. Frankrijk
schonk hem 2 veldstukken met het opschrift: Eeregift voor Ailva's dapperheid.
t 1772.
Hessel Douwe v. A. 1722 grietm. v. Westdongeradeel, lid der Stat. v. Friesland,
1700-1774.
Ernst Frans v. A.. 1752 grietm. v. ficiarderadeel, lid der adiniraliteit van N.Hoil.
2
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Tjaard v. A., grietm. v. Baarderadeel
en Wonseradeel, curator H. Sch. to Franeker, 1712-1757.
Hobbe v. A., zoon v. d. vor. Opperstalmeester v. prins Willem IV, generaal der
inf., kol. v. een reg. voetvolk en comm.
v. Maastricht, welke vesting hij in 1745
zeer dapper verdedigde.
Sicco Douwe v. A., 1789 grietm. v. Oostdongeradeel, lid v. h. dep. best. v. Fries].
Hans Willem, baron v. A. Heer v. Horahuizen, Kloosterhuizen en Cammingahuis,
luit.-gen.
Hans Willem, baron v. A. Heer van.
Waardenburg, Neerijnen en Warmenhuizen, grietman v. het Bildt, opperhofmaarschalk van Willem I, lid der Eerste Kamer,
1751-1827.
De eenige dochter van de voorg. trail
in het huwelijk met F. W. F. T. baron
van Pallandt van Keppel, min. v. Eeredienst en v. Staat. Daardoor kwamen de
goederen van het geslacht Ailva in dat
van Pallandt en wel in dat van :
Willem, baron van Aylva van Pallandt,
lid Eerste Kamer en Opperkamerheer des
Konings.
Aimard. Gustave Aimard, bekend
schrijver voor de jeugd, geb. Parijs 1818,
trok als kajuitsjongen naar Amerika en
vertoefde omstr. 10 j. onder de roodhuiden
en had velerlei avonturen, die hij later in
romanvorm uitgaf.
Ainmuller, (Max Emanuel). Schilder,
die de kunst om op glas te schilderen, welke
in vergetelheid was geraakt, opnieuw
uitgevonden heeft en tot bloei gebracht.
Aino, of Ainoe Onbesch. yolk in OostAzie, voornamel. Jesse in Japan, Sachalin,
Koerilen-eil. en Kargschatka.
Ainsworth. James William Harrisson
A. Bekend Eng. romanschrijver.
Aisja. Jongste gemalin v. Mohammed,
genoot een onbeperkte vrijheid en vergezelde haar man overal. Na zijn dood behield zij veel invloed en kreeg den titel
van profetes.
Aisne, (De). Rivier in Frankrijk.
Aistulf of Astolf. Koning der Longoharden; 749-756.
Ait. In de natuurl. historie afkorting
voor Aiton.
Aitzema, Friesch geslacht,
Foppe of Foppius van A., bekleedde
aan 3 hoogescholen het leeraarsambt en
werd later gezant bij verschillende hoven.
Stierf in ballingschap te Weenen.
Hessel v. A. Heeft zich berucht gemaakt door zijn pogingen om de opperheerschappij over ons land en later alleen
over Friesland aan vreemde Mogendheden
aan te bieden.
Lieuwe van k. Raad en president der
Hanzesteden te 's Gravenhage. Ned. historieschrijver, over].. 1669
Aix. Stad in Frankrijk, dept. Bouches
du Rhone, aan de Arc, 28000 Inw.
Aix-les-Bains. Stad in het Fr. depart.
Savoye.
Aix. Eiland in de Atl. Oceaan aan-de
Fransche kust, dept. Charente Inferieur.
Hier gaf Napoleon zich in 1815 over aan
den commandant van het Eng oorlogschip
Bellerophon.

a
Ajaeeio. Hoofdplaats van het eiland
Corsika, geboorteplaats van Napoleon I.
Man. Oostel. kustland van Atrika van
kaap Guardafui tot de rivier Magodoko
behoort tot Somaliland.
Mang. Geb. op Java, resid. Bezoeki.
Ajax. Twee heldenuit den Trojaanschen
oorlog.
Ajar-Bangi. Ass.-resid. westkust Sumatra.
Ajuga. Zenegroen, plantengesl. uit de
fam. der Lipbloemigen (Labiatae).
Akbar, Dsjel-al eddia Mohammed, de
zeer groote. Keizer van van het rijk der
Mongolen in Hindostan, van 1555-1605.
De meest beroemde vorst uit het huis der
Groot Mogols, die zijn rijk tot ongekende
bloei en macht bracht.
Akelei, (Aqui/egia).Plantengeslacht uit
de fam. der boterbloemigen (Ranuncu-

laceae).
Aken, (Aachen, Aix la Chapelle, Civitas aquensis, Aquisgranum). Oude merkw.

Duitsche stad, waar de Duitsche keizers
werden gekroond. Hoofdst. v. e. distr. van
het Pruisische Rijnewest, 86000 inw.,
breede straten, frame huizen, graf en
standbeeld Karel de Groote, beroemde
minerale bronnen.
Aken. (Congres van) Van 30 Sept —21
Nov 1818, diende tot bekrachtigen der
Heilge Alliantie. (Zie aldaar).
Aken. (Vrede van) De eerste : 2 Mei
1688, maakte een einde aan den oorlog
tusschen Frankrijk en Spanje, om het bezit van een groot deel der Sp. Nederl.;
de tweede: 18 Oct. 1748, maakte een Bind
aan den Oostenr. Successieoorlog.
Akkermaalshout. Eiken hakhout
dat om de 7jaar wordt gekapt.
Akkra. Eng. stad. Goudkust, OpperGuinea
Akmiet. Delfstof tot de augietfam. behoorend.
Akoustiek. Leer van het geluid.
Aktinograaf of aktinometer. Eenvoudig werktuig gebezigd om de scheikundige
werking van het door de zon uitgestraalde
licht te bepalen
Akyab. Distr. en hoofdst. in Britsch
Birmanie, belangrijke haven en krijgskundig punt, sedert 1826 Engelsch.
Alabama. Rivier in den N.-Amerik.
staat van denzelfden naam.
Alabamakwestie. Geschil tusschen
de Ver. Stat. en Engeland, wegensschade
door in Engeland uitgerustekaperschepen
toegebracht aan de koopvaardijvloot der
Unie, tijdens den oorlog tusschen de N.
en Zuidel. Staten. Het scheidsgerecht to
Geneve deed hierin in 1872 uitspraak ten
voordeele van Amerika.
Alaeoque. (Marguerite) Stichteres van
den eeredienst van het H. hart van Jezus,
geb. 1647, zalig gesproken 1864.
Ala-Dagh. Twee berggevaarten in
Armenie ten W. van den Ararat.
Aladsja-Dagh. Berg in Armenie tusschen Kan en Adrianopel.
Alahan. Pandjang. Distr. en vallei
op Sumatra's Westkust.
Aland, of Aloud. In heflaatst der 13de
eeuw baljuw van Zuid-Holland en ijverig
volgeling van Wolfaart van Borselen
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Kwam in 1298 met de Dordtenaars in
botsing over de rechten der stad en werd
bij het beleg der stad vermoord.
Alanen, Alani, Alauni of Albani. Een
groot yolk, afstammend van de Sarmaten
en Scyten, aanvankelijk in den Caucasus
gevestigd, vermengde zich met de Hunnen
en de Oost- en West-Gothen en losten
zich in die volkstammen op.
Alant, (Inula, L.) Plantengeslacht uit
de fam. der samengesteldbloemigen (com-

positae.)

Alarie. Eerste koning der West-Gothen,
groot veldheer en veroveraar, streed tegen de Romeinen, drong tot Constantinoptel, Athene en Rome door, verwoestte
Rome en zou naar Afrika zijn overgestoken toen hij stierf (410).
Alaric II. Koning van het West-Gothische rijk in Spanje, sneuvelde in den slag
bij Poitiers.
Alarm. Afkomstig van het Fransche:
a l'arme, te wapen, beteekent een plotsehinge oproep in oogenblikken van gevaar.
Alaska. Schiereiland, noordwestkust
Amerika.
A la suite. Toegevoegd, ter beschikking.
Alba, of Albe. Koorhemd van wit linnen
als teeken van reinheid door geestelijken
over het zwarte gedragen.
Alba. (Hertog van). Zie Alva.
Albada. (Agge). Verdienstelijk Nederl.
staatsman, geb. le helft 10e eeuw uit een
voornaam Friesch geslacht, lid v. h. Hof
v. Friesl., assessor in het Kamergerecht v.
Spiers, raad v. d. Bisschoo v. Wiirzburg.
Bij de vredes-onderh. te Keulen 1579 afgevaardigde v. Nederl.
Alba-longa. Moederstad van Rome en
Eerste kolonie der Latijnen, op de plaats
van het tegenw. Albano.
Albaneezen. Bewoners van Albanie,
ook Arnauten genoemd.
AlbanN. Westelijk en Zuid. ged. van
Europ. Turkije, aan de Adriatische en
Ionische zeal].
Albany. Noord-Amerik. gebergte, tak
van het Alleghany-geb.
Rivier van Britsch N.-Amerika.
Hoofdstad van den N. Amerik. staat
New-Yolk.
District der Kaapkolonie.
Albatani. (Mohammed Ben Geber). Een
der grootste sterrekundigen onder de
Arabieren, 854-929.
Albast. Delfstof uit de kalkfamilie, genaamd naar de stad Alabastron in Opper
Egypte, waar het gevonden wordt.
Albatros. (Diomedea, L.) Zwemvogel
van de fam. der stormvogels, grooter dan
eon gap s. Houdt zich op zee op en is uitmuntend vlieger.
Albemarle. Eng. graventitel, voor het
eerst verleend door Willem III aan Arnold Joost van Keppel, een Geld. edelman, was later bevelhebber van het Ned.
leger in den Spaanschen successie oorlog.
Zoon van voorg., 2e gr. v. Albemarle,
was generaal en staatsman in Eng. dienst,
1702-1754.
Alberda, Oud Ned. geslacht in Gron.
Reynst Alberda, in bet begin van de

opstand tegen Spanje burgem. van Gron.
Toen Rennenberg de stad aan de Spaanschen verraadde, werd hij gevangen genomen. Overt, in ballingschap 1589.
Zijn zoon Engbert word burgem. v.
Gron. en afgev. naar de algem. staten,
1566-1604;
Edzart Reijnst v. Alberda, hoer van
Bloemersma en Faan, gob. 1708, curator
van de H. school te Gron. en andere aanzienlijke ambten en waardighoden, oven.
1775.
Alberdingh Thar, ie Thijm.
Alberich. Alberich 1 met den titel patricius (heerscher) to Rome, begin 10e
eeuw, stierf 925 door sluipmoord. Alberich
II, patricius en senator te Rome, zoon v.
voorg., overl. 954, na met het hoogste wereldlijk gezag te zijn bekleed
Alberoni. (Giulio). Kardinaal en oerste
, sluwste
minister tijdens Philippus
staatsman van zijn tijd, 1664-1752.
Albert. Mannelijke doopnaam die even
als Adelbert, Adelbert, Albrecht, edel goboron beteekent. Wij vermelden:
Albert, bisschop v. Riga, stichter van
de Duitsche kolonie Lijfland en de stad
Riga. Voerde als bisschop oorlog tegen
Waldemar v. Denemarken en onderwierp
Esthland. Keizer Frederik II verhief hem
tot vorst, overl. 1229.
Albert de Groote (Albertus Magnus)
graaf v. B011stadt, beroemd wijsgeer, natuuronderzoeker en schrijver. Gob. in
Schwaben, einde 12e of begin 13de eeuw,
overl. 1280. Van hem worden allerlei won•
deren verhaald, o.a. dat hij graaf Willem
v. Holland in den winter in een bloeiende
kloostertuin ontving, dat hij van metaal
een menschelijk hoofd vervaardigde, dat
spreken kon, enz.
Albert, Frans, August, Karel, Emanuel,
prins v. Saksen Coburg Gotha, gemaal
v. Koningin Victoria van Engeland, gob.
1819, geh. 1840, overl. 1861.
Albert, koning v. Saksen, gob, 1823.
Onderscheidde zich als kap. in den DuitschDeenschen oorlog, als generaal in den
Pruiss.-Oostenr. oorlog en in den FranschDuitschen oorlog. In 1873 beklom hij den
troon.
Albert Eduard, koning van Groot-Brittanje en Ierland, oudste zoon van Koningin
Victoria en prins Albert, geb. 1841,bekloin
den troon 1901.
Albert, vorst v. Monaco, verdienstolijk
onderzoeker van de diepzee-fauna en
voorstander van de vredelievende beslechting van geschillen.
Alberti. (Johannes). Geb. 1698 te Asses
in 1740 hoogleeraar in de godgeleerdheid
to Leiden, overl. 1762. Groot kenner der
Grieksche taal, schreef hij aanteek. op het
N. Testament
Albigenzen. Aanvankelijk werden met
dozen naam aangeduid de kettersche bewoners van Albigeois, in het zuiden van
Frankrijk, loch later alle kettersche secten aldaar, waartegen pans Innocentius
III een kruistoeht ondernarn. De Katharen en Waldenzen werden daaronder ook
begrepen. Zij waren de voorloopers der
hervorming.
.A.lbino's.Naam aan menschen en dieren
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gegeven, welke zich onderscheiden door
een bleeke huid, zijdeachtig, wit haar en
bleekrood regenboogvlies en een donkerrooden oogappel. Men vindt ze in elk
klimaat en bij alle rassen.
Albinus. Beroemd hoogleeraar in de
geneeskunde te Leiden, 1653-1721.
Albion. Oude naam van Engeland en
Schotland.
Een der Bangaai-eil. in de Moluksche
zee, Oost-Indie.
Een baai aan de Z. zijde van het Keeling
of Kokos-eiland Direction.
Een aanvoerder der Saksen in den oorlog tegen Karel den Groote.
Alblasserwaard. (De) Prov. Z. Holl.
tussehen de Merwede, de Lek en het land
van Arkel. Ontleent zijn naam aan de vaart
de Alblas.
Alboin. Koning der Longobarden en
grondlegger van hun rijk in Italie, vermoord 574.
Albrecht. Een doopnaam door verschill. pers. gedragen, o. a. door :
Albrecht, Duitsch keizer, oudste zoon
van Rudolf v. Habsburg, 1248-1308.
Albrecht II idem, 1397 -1439.
Albrecht I1, Aartshertog v. Oostenrijk,
1298 -1358.
Albrecht III, idem bijgen. met den Haarstaart, z. v. d. voorg., 1348-1395.
Albrecht of Albertus VII, aartsh. v.
Oostenrijk, 3e zoon van Keizer Maximiliaan II, geb. 1559, Stadh. der Spaansche
Nederlanden, huwde Isabella, dochter v.
Filips, werd bij Nieuwpoort door prins
Maurits verslagen, overt. 1621.
Albrecht III, hertog v. Beijeren en
Munchen, 1401-1460.
Albrecht IV, de wijze, idem, 1447-1508.
Albrecht IT idem, 1528-1579.
Graaf Albrecht v. Beijeren, Ruwaard,
nam als hoofd der Hoekschen Delft in en
voerde oorlog tegen Eduard, hertog v.
Gelderl. (1364), Arnout v. Hoorn bisschop
v. Utrecht (1375), de Schieringers en Vetkoopers in Friesland (1396), het Huis van
Arkel (1403), over!. 1404.
Albrecht I, bijgen. de Beer of de Schoone,
Markgr. v. Brandenburg, grondlegg. v. het
Brandenb. Huis, 1106-1170.
Albrecht III, idem wegens zijn dapperheid Achilles, wegens zijn schranderheid
Ulysses gen., 1414-1486.
Albrecht, eerste hertog v. Pruissen,
1490-1568.
Albrecht Friedrich, tweede idem, 15531618.
Albrecht Friedrich Heinrich, prins v.
Pruissen, geb. 1809, geh. met prinses
Marianna der Nederlanden, dochter v.
Willem I, 1830, scheidde van haar 1849,
overt. 1872. Als kavalarie-aanvoerder nam
hij deel aan den Oostenr.-Pruiss. en den
Fransch-Duitschen oorlog.
Albrecht Friedrich Wilhelm Nicolaus,
z. van den voorg., geb. 1837 gen. en prinsregent van Brunswijk, heeft te Voorburg
bij 's Gravenhage nog bezittingen, waar
hij nu en dan vertoeft.
Albrecht, bijgen. Alcibiades, markgraaf
v. Brandenburg-Baireuth, 1522 -1555.
Albrecht de Groote, Hertog v. Brunswijk
en Luneburg, 1236-1279.

Albrecht I, Hertog v, Mecklenburg,
1329-1380.
Albrecht II, idem en bovendien van
1373-1405 koning v. Zweden, overt. 1416.
Albrecht III, Hertog v. Saksen, 1443 1500.
Albrecht II, aartsbisschop v. Maagdeburg, geb. 1176.
Albrecht IT , idem, 1489-1545.
Albrechtsorde. Zie Ridderorden.
Albuea. Plantengeslacht uit de fam.
der Lelien (Lilliaceeen).
Album. Afgeleid v. h. lat. woord albus
(wit) beteekent eigenlijk een wit, onbeschreven blad. Men heeft later dien naam
gegeven aan een verzameling witte bladen,
tot een bock vereenigd ., hetzij om in te
schrijven, te teekenen of portretten in te
bergen; ook geeft men dien naam wel aan
boeken (Poezie album) enz.
Albumine, of eiwitstof. Bestandeel
van vele bewerktuigde lichamen. Men onderscheidt dierlijke en plantaardige.
Albuquerque. (Alfonso d'). Portug.
vlootvoogd, geb. 1463, veroverde Indie voor
de Portugeezen en was de grondlegger
van de heerschappij dier natie in 0. I.
Als onder-koning van Goa werd hij onrechtvaardig ontslagen stierf aldaar 1515.
Alcaeus. Grieksch dichter, wonende te
Mitylene op Lesbos, 610 tot 602 v. Chr.,
Hij vond de polychordon of Tier uit.
Alealde. In Spanje de voorz. v. d. gemeenteraad, zooveel als burgemeester.
Aleanna, Tausch. Naam van een plantengeslacht uit de fam. der Boragineen.
Aleantara-orde. Zie: Ridderorden.
Alehemie. De kunst om nit onedele
metalen goud te maken; ook den steen
der wijzen genoemd, iets wat echter onmogelijk is.
Alehemilla L. Leeuwenklauw, plantengeslacht uit de fam. der Roosbloemigen (Rosaceae).
Alcibiades. Een der ber. mann. v.
Griekenland, geb. 450 v. Ch., veldh. en
staatsman, bekend door den Peloponesischen oorlog.
Alcinous. Koning der Thoeaken, op
het eil. Scheria. Bij hem landde Odysseus
(Ulysses) als schipbreukeling, na zijn
tocht naar het eiland Calypso en verhaalde
op een feestmaal zijn avonturen.
Alcott. (Louisa May). Amerik. romanschrijfster, geb 1833.
Alcuinus. (Flaccus Albinus), vriend
en vertrouweling van Karel den 4rooten.
Aldebaran. Eene schitterende roode
ster in het oog van den Stier en voornaamste van de groep der Pleiaden.
Aldegonde. Filips van Marnix, heer
van St. Aldegonde, teig v. een adellijk
Savooisch geslacht, groot geleerde en
staatsman, geb. 1538 te Brussel; was de
rechterhand van prins Willem I van Oranje.
Wordt als merle-maker genoemd van het
Smeekschrift. Bij Alva's komst week hij
naar Duitschland. Hij trok naar Engeland
om hulp te zoeken, was op den Rijksdag to
Worms (1578), waar hij de Duitsche vorsten
de rampen van Nederland in vurige taal
schetste. Hij was gemachtigde om het besluit der afzweering van Filips uit'te voeren. In 1584 verdedigde hij Antwerpen te-
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gen de Spanjaarden, maar moest de stad
overgeven. Tengevolge daarvan trok hij
zich uit het openb. 'even terug.
Op verzoek ,der Staten nam hij op zich
een nieuwe vertaling te leveren van de
Hebreeuwsche tekst van het Oude Testament. Hij berijmde de psalmen van David
en vervaardigde het ,,Wilhelmus'' ; over!.
15 Dec. 1598.
Alderman. Oudste; bij de Angelsaksen
de voorzitters v. genootsch. en de hoogste
ambtenaren der graafschappen en des
Rijks.
Aldershott. Een vast legerkamp in
Engeland, alwaar de groote wapenschouwingen plaats vinden.
Adol. Kleur- en reuklooze vloeistof,
door Wiirtz bereid nit aldehyd met behulp
van verdund zoutzuur,
Aldringer. (Johan, graaf). Generaal
der Keizerl. troepen in den 30-jarigen oorlog, 1590-1634.
Aldrovandi. Beroemd beoefenaar der
dierkunde, geb. Bologna 1522-1605. Gal
een uitvoerig dierk. werk in het licht, dat
van 1594-1642 verscheen.
Ale. Licht gekleurd bier, dat in Engeland en Schotland wordt gebrouwen.
Aleetorolophus. Plantengeslacht uit
de fam. der Scropularicteee're.
Alomannen. Eigenlijk Alamannen,
eene vereeniging van Duitsche volken, in
de 3e eeuw voor 't eerst vermeld. Zij kwamen nit het Octsten en vielen in het uitgebreide gebied der Romeinen tot in Gallia.
Zij werden door de Rom. onderworpen.
Alencon. Hoofdstad v. h. Fransche
Dep. Orne aan de Sarthe. De bewoners
houden zich voornamelijk bezig met het
vervaardigen van kant. (Point d'Alenon).
Aleoeten.Een reeks eilanden, van Kaap
Alasjka in N. Amer. tot Kamsjatka in Aziatisch Rusland.
Aleppo. Een der aanzienl. steden van
Syria, reeds door de Phoeniciers gesticht.
Alesia. Hoofdstad der Mandubiers in
Gallia, door Cesar na een hardnekkige verdediging van Vercingetorix veroverd en
verwoest. Sporen van de oude stad vied
men in Alisa, dorp nabij Semur.
Alessandria. Hoofdst. der Ital. prov.
van dien naam.
Alewijn. (Abraham). Kundig rechtsgel.
en verdienstelijk tooneeldichter, geb. te
Amsterdam. Leefde in 't laatste der 17de
en begin der 18de eeuw.
(Cornelis) Verdienstelijk wis- en werktuigkundige, geb. ;Amsterdam 1789. Was
achtereenvolgens: garde d'honneur, kapt.
d. Genie, comm. der pub!. werken te Amst.,
lid le kl. Kon. Ned. Instituut en Kon. Acad.
v. Beeld, Kunsten.
Aletgletseher. Grootste der 400 Zwits.
gletschers, kanton Walles, a. d. Zuid, hell.
van de ,,Jonkvrouw".
Aleurites L. Naam van een plantengeslacht uit de fam. der Euphorbiaceen.
Aleuron. Eiwitachtige stof, als korreli
tjes in vele plantenzaden voorkomend.
Alexander. Vele beroemde mannen
droegen dezen naam:
Alexander de Groote, koning van
Macedonia, geb. 356 v. C. en opgevoed
door den ber. Wijsgeer AristOteles, beklom

in 336 den troon. Na verschillende oorlogen
trok hij in 336 naar Azie, versloeg herhaaldelijk de groote legers der Perzen onder
Darius en bereikte In 326 de Indus, waar
hij aan de oevers van de Hydaspes koning Porus veSloeg en tot aan de Hyphasis doordrong en den Indus afzakte.
Na het bijwonen der lijkplechtigheden
voor een zijner veldheeren te Babylon,
werd hij ziek en stierf in het jaar 323.
Alexander Severus, Romeinsch keizer,
reg, 222-235 n. C.
Alexander Jaroslawitsj Newsky, Russ.
grootvorst, om zijn heldenmoed en gelukkige oorlogen de redder van Rusland genoemd, over!. na 20 jar. reg.
Alexander 1, Paulowitsj. Keizer van
Rust., geb.1774, reg, 1801-1825, deed veel
voor het onderw. en stelde de lijfeigenen
in Estland, Lijfland en Koerland in vrijheid, streed tegen Napoleon I en behoedde
ons werelddeel voor de onbeperkte heerschappij van Napoleon.
Alexander II Nicolajewitsj. Z. v. d.
voorg., geb. 1818, bekl. 1855 den troon,
drukte in 't algem, de voetstappen zijns
vaders en schafte de lijfeigenschap geheel
af, dreef echter met hardheid de nationals
vernietiging van Polen door. Breidde Rusl.
macht in Azie uit en voerde oorlog tegen
Turkije. Na verscheidene malen aan Nihilistische aanslagen te zijn ontsnapt, werd
hij vermoord door het springen van een
bom onder zijn rijtuig, 13 Maart 1881.
Alexander III. Z. v. d. voorg., volgcle
hem op, geb. 1845, maar beantwoordde
niet aan de verwachtingen, welke men van
hem koesterde omtrent een mildere regeering. Overt. 1 Nov. 1894 te Livadia.
Alexander Karageorgewitsch, vorst
van Servie, bevrijder des lands, geb. 1806,
reg. van 1843 - 58 en moest toen vluchten.
Alexander I. Yorst van Boelgarije,
prins v. Battenberg, gek. 1879 tot vorst,
aanvaardde hij vol geestdrift de regeering.
Ongelukkig kreeg hij Rusland tegen zich
en werd gedwongen af te treden 1886.
Daarna werd hij overste in Oostenr. dienst,
huwde een zangeres en over!, 1893 als
generaal-majoor.
Alexander I. Koning v. Servie, z, v.
Milan, geb. 1876, kwam in 1889 op den
troon, huwde de weduwe Draga Masehin,
deed een paar malen een staatsgreep en
laadde de ontevredenheid van het leger
in die mate op zich, dat hij en zijne gemalin, in den nacht van den 10111 Juni
1903,door een aantal officieren, in koelen
bloede werden vermoord.
Alexander 1 Pans, reg. 109-119.
Alexander II, idem 1061-1063; Alexander III 1139 - 1181 ; Alexander IV 12541261; Alexander V 1409-1310; Alexander
VI 1492-1503 ; Alexander4VII 1655-1697 ;
Alexander VIII 1689-1691.
Alexander. Deze geslachtsnaam droeg
Frederik Sigusmund Alexander, een verdienstelijk Nederl. geneeskundige geb.
1787 overl. 1844.
Alexandersbad. Badplaats in het
Fichtelgeb. nabij Mensiedel (Beijeren).
Alexandrhl. Voorname Egypt. stad
a. d. delta v. d. NW. Het oude Alex. was
een van de hoofdsteden der Oostersch-
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Grieksche wereld. Zij is door Alex. de
Groote gesticht en was oudtijds beroemd
als handelsplaats en brandpunt der wetenschap. Na een tijd van verval veroorzaakt door het ontdekken van den weg
naar Indie om de Kaap de Goede Hoop,
is zij opnieuw in bloei toegenomen door
de doorgravinq van de landengte van Suez
en thans is zij de zetel van den in- en
uitvoerhandel van geheel Egypte.
Alexandropel. Russ. stall en vesting
in Trans-Caucasie.
Alexejew. (Jewgeny Iwanowitsch)
Russ. admiraal, geb. 1843, nam 189495 Port-Arthur en Talienwan in bezit voor
Rusl., werd In 1898 gouverneur van het
Kwantonggebied en in 1903 stadhouder v.
Mantschoerije, waar hij bij het uitbreken
v. d. Jap.-Russ. oorlog het hoogste bevel
voerde. Aan zijne oneenigheid met generaal Koeropatkine schijnt het te wijten te
zijn, dat hij in 1904 werd teruggeroepen.
Alexis Ylichaelowitsj. Tweede
Russ. Czaar uit het huis van Romanoff,
vader v. Peter de Groote, geb. 1620, beklom op zijn 16de jaar den troon, overl. 1676.
Alexis Petrowitsj, oudste zoon van Peter
den Groote, geb. 1690. Hij kantte zich lijnrecht tegen de hervormingen van zijn
vader en deze liet hem daarom de keus
tusschen verandering van gevoelen of het
klooster. Alexis koos het laatste, doch ontvluehtte, verliet het land en kwam, toen
hij teruggekeerd was, in opstand tegen
zijn vader. Werd dientengevolge ter flood
veroordeeld maar begenadigd. Overl. 1718
in de gevangenis.
Alexisbad. Badplaats in het Selkedal
(den Hartz).
Alexius de Heilige. Beschermheer
filer Lolharden of Alexianen (402-416)
Gedenkdag 17 Juli.
Alexius. Naam van verschill. Byzantijnsche Keizers:
Alexius I, Commenus, reg. 1081-1118,
geb. 1048, overl. 1118.
Alexius III, Angelus. - De naam Angelus (engel) paste hem slecht, want hij
stiet zijn broeder van den troon, stak hem
de oogen uit en maakte zich door tal van
misdaden gehaat. Door zijns broeders zoon
(zie hieronder) werd hij verslagen en gevangen gezet. Overl. in de gev.
Alexius IV, reg. 1203-1204, zoon van
Izaak, bovengen. mishandelde keizer ;
versloeg met behulp der kruisvaarders
Alexius waarna hij zelf gekroond
werd en met zijn blinde vader regeerde.
Werd in een oproer gevangen genomen
en gedood.
Alfadur. In de Noordsche fabelleer de
onbekende God, boven alle verheven, de
schepper der wereld.
Alfoeren. (Halfoeren of Alforeesen)
Bergbewoners van Ceram, Boeroe en andere Moluksche eilanden in 0.-Indie.
Alfonsus. (Monzo), naam van verschill.
Koningen, van Aragon en Navarre :
Alfonsus I, de Strijdvaardige, reg.
1104-1134, overl. 1134.
Alfonsus II, kleinz. v. d. voorg., reg.
1162 -96.
Alfonsus II, de Prachtlievende, z. v.
Pedro III, reg. 1285-1291.

A lfonsus IV, de Goedaardige, reg.
1327- 1336.
Alfonsus V de Grootmoedige, tevens
koning van Napels en Sicilie, Alfonsus 1,
reg 1416 -58.
Koningen van AstarM :
Alfonsus II, de Kuische, reg. 782-842.
Alfonsus III de Groote, reg. 866-910.
Alfonsus VII, Ramo, reg. 1122-57.
Koningen van Castile :
Alfonsus III (IX), reg. 1170-1212.
Alfonsus X, reg. 1252-82,
Alfonsus XI, reg. 1319-1350.
Alfonsus XII, koning van Spanje,
geb. 1857.
Zijn moeder Isabella werd uit Spanje
verdreven en deed afstand ten zijnen
gunste, waarop hij in 1874 door de generaals Martinez Campos en Canovas dell
Castillo tot koning werd uitgeroepen en
in '75 zijn intocht in Madrid deed, overl.
1885.
Alfonso XIII. koning v. Spanje, z.
v. d. voorg.,geb. 17 Mci 1886. Zijn moeder
nam het regentschap waar tot 1902, toen
A. tot koning werd geproclameerd.
Koningen van Napels en Sicilie:
Alfonsus II, reg. 1494-95.
Alfonsus I, reg. 1139-1185.
Alfonsus II, de Dikke, reg. 1121-1223.
Alfonsus III, de Hersteller, regeerde
1248 -79.
Alfonsus IV, de Vermetele, reg.
1325-57.
Alfonsus V, de Afrikaan, regeerde
1438-1481.
Alfonsus VI, reg. 1656 -1683.
Alfred. Alfred de Groote, koning van
Engeland, zoon v. koning Etherwolf, was
de eerste die zich het oppergezag west te
verschaffen over de 7 a 8 Angelsaksische
koningrijken. Geb. 808 en als 5-jarige
knaap door paus Leo IV tot koning gezalfd. Verleende den Paus een jaarl. toelage, welke den grondslas heeft geleverd
voor de St. Pieterspenning. Maakte een
Bind aan de invallen der Noormannen.
Overl. 901.
Algarvie. Zuidel. en kl prov. v. Portugal..
Algebra. Eerie manier van rekenen
met letters, de bewerking der cijferkunde
toepassend op de algem. grootheden, die
door letters zijn aangeduid, leer der vergelijkingen.
Algemeene Staten. In de dagen der
Ned. Republ. eene vergadering van gevolmachtigden afgevaardigden nit 7 verbonde
landschappen, tot het waarnemen der gemeenschaplijke belangen.
Algen, of Wieren. Plantenfamilie tot
de Bedektbloeiende (Cryptogamen L.) behoorend.
Algesiras. Stad in Spanje, prov. Cadix.
Algiers. Gedeelte der N kust v. Afrika
tusschen Marokko en Tunis, vroeger een
Moorsche staat, afhankelijk 'van Turkije,
in 1830 veroverd door de Franschen en
sedert een Fr. kolonie met de hoofdstad
Algiers.
Algoabaai. Baai a. d. Z. zijde van
Kaapland, Zuid-Afrika.
Alhambra. Het Roode Huis, voormalige burgt der Moorsche koningen nabij
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Granada (Spanje), het prachtigste monument van Arabische bouwkunst in Europa.
Alibi. (exceptie alibi) beteekent: elders;
een andere plaats. Zijn alibi bewijzen
wil dus zeggen: bewijzen dat men op een
bepaald tijdstip elders was.
Alikruik. (Turbo littoreus, L.) Weekdier, kleine zeeslak in schelpen of hoorntjes, zoo groot als een hazelnoot. Op
Texel en in Zeeland worden zij gekookt
gegeten en naar Engeland uitgevoerd.
Alizarine. Kraprood, alizarine-zuur,
kleurstof uit de wortel der meekrapplant
(Rubia tinctorum L.) Wordt gebruikt o.a.
voor het maken van Alizarine-inkt.
Alk. We) Behoort tot de fam. der zwemvogels (Natatores), welke den naam van
Aleidae dragen, Gelijken op pingoeins of
vetganzen, korte of bijna geen vleugels,
3-teenige zwempooten, zwemmen en duiken
uitmuntend. Leven in het hooge Noorden
aan rotsige zeeoevers, voeden zich met
kleine krabbetjes, weekdieren enz.
In ons land komen voor : de Papegaai
duiker (Alta aretica), de Gewone zeekoet,
Uria
troile), de Gr. zeekoet (U. Briin(
nichii).
Alkemade. Naam v. e. oud ridderl.
geslacht in Holland. Stamhuis lag in Warmond bij Leiden. Een ander huis Alkemade of Oud-Poelgeest, ridderl. gesl, der
Poelgeesten, lag bij Oegstgeest.
Alkmaar. Kantons- en arrs. hoofdst.
in N. Holland a. h. N. Holl. Kanaal en
Holl. spoor. 13000 inw., fraai gelegen bij
den Alkm Hout. Zeer oud; men meent dat
zij reeds 720 bestond. De stad is beroemd
om de verdediging der stad tegen de Spanjaarden in 1573; zoodat doze het opgaven;
vandaar de uitdrukking „Van Alkmaar
begint de victoriö". Te Alkmaar bevindt
zich de Kadettenschool.
Alkohol. Vloeistof, die door distillatie
uit gegist druivensap en andere suikerhoudende vloeistoffen wordt verkregen In
het dagel. leven bedoelt men er sterken
drank mede.
Alkoholismus. Misbruik maken van
sterken drank, dronkenschap.
Alkoholmetrie. De leer van de bepaling van het alkoholgehalte in vloeistoffen,
All. In de natuurl. historic afkorting
voor Allioni.
Allah. Naam voor God, door de Mahomedanen gebruikt.
Allahabad. District met gelijknamige
hoofdstad in Eng Indic.
Allamand. (Johannes Nicolaas Sebastiaan). Verdienstelijk Ned.geleerde.11oogleeraar te Franeker en Leiden. Deed veel
toor het Leidsch museum
Allard. (Herman Jozef Petrus Hugo).
Verdienstelijk Nederl, letterkundige, geb.
1830 te Geertruidenberg. Laatstel. hoogleeraar in de kerkgesch. te Maastricht.
Allebe. (Uerardus Arnoldus Nicolaas).
Verdienst. Ned. geneesk., geb. Amsterdam
1810. Hij schreef: ,,De ontwikkeling
o
van
het kind", handboek voor moeders, wat
later door een ander dergelijk: ,,Het kind
in zijn ontwikkeling", gevolgd werd.
Allee. Laan of weg, (tan weerszijden
met boomen beplant,

Alleenhandel of inonopolie. Het verleenen of brengen van een bepaalde handel in den hand; het tegenovergestelde
van vrijhandel.
Allegorie. Toelichtende voorstelling
eener zaak door middel van een andere,
die gelijkvormig daaraan is
Allegri. (Gregorio). Beroemd Ital. cornponist van kerkmuziek, geb. 1590.
Allegro. Ital. woord, beteekent vroolijk,
opgewekt, vlug.
Allerheiligen, Allerzielen.Groote
feestdagen der R. K kerk, 1 en 2 Nov.,
de eerste ter gedachtenis aan alle heiligen,
de tweede aan de nagedachtenis van alle
gestorvenen gewijd.
Alliage of legeering, is in 't algem.
elke stof, welke door samensmelting van
twee of meer metalen wordt verkregen.
Alliance Israelite Universelle.
Naam van een Joodsche vereeniging te
Parijs.
Alligator. Zie Krokodil.
Allitteratie. Een soort van rijm, zich
kenmerkend door gelijkheid van de beginletters der woorden.
Allium L. of Look. Plantengeslacht
uit de lam. der lelieachtigen (LeliaeeThi).
Allocutie. Naam in de R. K. kerk
gegeten aan een toespraak van den Paus
tot het college van kardinalen, zooiets als

een troonrede,
Allooi. De soort en de hoeveelheid metaal, dat bij zuivere muntspecie wordt gevoegd ter betere bewerking,
Allonge. Eene allonge is een strook
papier, als verlengstuk aan een wissel gehecht, om op de keerzijde ruimte voor
endossementen te krijgen.

Alluvium of slibgrond. Aanslibbingen
door rivieren, zeeen en meren ontstaan,
doorgaansin meer beperkten zin gebruikt,
n.l. in dien van post-diluviale vorming,
wier ontstaan niet ouder is dan de ge-

schiedenis van den mensch, zoodat men er
de voortbrengselen van den mensch en
van hedendaagsche dieren en planten in
bedolven vindt.
Alma, (Eilardus). Friesch dichter en
rector te Sneek, 2e helft 16e eeuw. Overt.
op 20 jar. leeftijd,

Alma Tadema. Zie Tadema.

Almagro. (Diego d') Een der veroveraars van Peru, door Pizarro yermoord

1539.

Almanak. Eigentlijk: Almanach, Arab.
woord dat telling beteekent en gebruikt

als benaming van sterrenkundige opgaven
en kalendervormige tafels, waarbij wel
cep s astrologische aanteek. waren gevoegd.
De eerste almanak verscheen onistr. 1460
te Weenen
Almandine. Bloed- of kersroode granaatsoort, zeer doorschijnend
Almansor. Tweede khalif uit het huis
der Abassiden, geb. 712, reg. 745-775. Overt.
775.

Aimee. of almeh, in het Oosten geleerde vrouw; in Egypte naafi' voor clanseressen.
Almeida. (Don Francisco d') Dapper
Portugeesch legerhoofd, die in 0. 1. de
grondslagen der Port. heersebappij lcgde,
(1505-1510).
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Almelo. Stad in Overijssel, kantonsen arr. hoofdpi., 10000 inw.,,vele fabrieken.
Almeria, Stad in Spanie, prov. v. dien
naam, 125000 inw.
Almonde. (Philips van) Luit.-admir. v.
Holland en West Friesl., geb. 1646. Streed
onder de Ruijter en Tromp en bracht het
lijk van de R. over naar het vaderland.
Overl. 1711.
Almquist. (Karel Jonas Lodewijk)
Zweedsch schrijver, die eerst als boer
leefde, later geestelijke werd. Overl. 1666.
Aloe. Plant tot de afd. der Eenzaadlobbigen gewassen behoorend en tot de
fam. der Lelieachtigen (Lilliacan),seheidt
een sap af, dat door koken tot een dikke
massa wordt gevormd en in de geneeskunde wordt gebruikt.
Aloehennip. Geelachtig witte, spinbare vezels uit de bladeren van onderscheidene aloe- en agavesoorten.
Aleghout. Geurig hout van Aloexylon
agalochum, een boom, die jeugdig en gezond geen geur heeft, maar door ziekte en
ouderdom welriekend wordt.
Alopecurus. L. Vossenstaart, plantengeslacht uit de fam. der Grassen (Gram in eae).
Alp, (De) Schwabisehe Alp, Rauh-alp
en Schwabische Jura, een ged. van het
uitgestrekte Jura-geb.
Alpaca. Zie : Lama.
Alpen. Gebergten,die geen enkelv. keten vormen, maar uit afz. groepen zijn
samengesteld. In Europa vormen zij den
scheidsmuur tusschen Italie aan de eene
en Frankrijk, Zwitserland en Duitschland
aan de andere zijde. Vele toppen verheffen zich boven den sneeuwlijn. Ook in
Scandinavie heeft men alpen en buiten
Europa in Abessinie; de Noordwestel. alpen in Amerika; de Ind. en de Siber. alpen
rn Azie.
Alpengloeien. Een optisch versehijnsel bij helder weer, bij en na zonsondergang; het sehijnsel van de zon op de besneeuwde kruinen.
Alpenclubs, Vereenigingen tot onderzoek der alpen.
Alpenklokje. Het fraaie geslacht
Soldanella L., een bloom, die zelfs onder
de sneeuw bloeit.
Alpenkraai. Alpenkraai (Pyrrhocorax alpinus, Viellet) en de Steenkraai
(Fregilus graculus, L) zijn twee raafachtige vogels, op de hooge bergen levend.
Alpenplanten, noemt men in het algemeen die welke in de alpen voorkomen,
boven een lijn ter gemidd. hoogte van
1.787 Ned. el boven de opvervl. der zee.
Alpenroos. (De) Rhododendron L. Behoort tot de fam. der Ericaceen.
Alpenviooltje, (Cyclamen L.) Een
geslacht uit de farn der Primulaeeen.
Alphabet, Afkomstig van de beide
eerste Grieksehe letters alpha en beta, is
de letterreeks eener taal, de reeks der gebruikelijke klanken en teekens. Wij geven
or den naam aan van a b e.
Alphen. Het geslacht van Alphen, uit
dat van Cralingen gesproten, behoort tot
den ouden Ned. adel. Uit dit geslacht is
gesproten 0. tn. Hieronymus van Alphen,
de bekende dichter van kinderrijmen.

Alpinia, L. Plantengeslacht uit do
fam. der Zingiberaceen.
Alruin, of Mondragora. Naam van
een plantengesl. uit de fam. der Solaneen.
Wortels en bladeren hebben een bedwelmende reuk en een bittere smaak ; de
wortels zijn slaapwekkend en bezitten dikwijIs een menschvormige gedaante. In bijgeloovige tijdensneed men daaruit Alruinmannetjes, die men als voorbehoedmiddelen tegen ziekte beschouwde.
Alrunen. Bij de Germanen, wijze vrouwen, die de toekomst voorspelden.
Alsem. Plantengeslacht uit de fam.
der Samengesteldbloemigen (Cornpositae).
Hiertoe behoort de bittere alsem (Artemisia absinthium), de bladeren en bloemen worden voor de apotheek verzameld.
Alsineen. Plantenfamilie waartoe behooren de gemeene muur (Alsina media)
en de spurrie (Spergula arvensis. L)
Alster. (De). Zij-rivier van de Elbe.
Alt. of altostem, in den zang de tweede
der 4 hoofdstemmen, wordt door vrouwen
en knapen gezongen.
Altaar. Afkomstig van het Lat. alta
ora, hoogen haard; zijn kunstmatig gomaakte hoogten, geschikt tot het brengen
van offerhanden aan goden. In de ehristel.
kerken ontstonden de altaren toen men
het brood en den wijn van het avondmaal
als offerande begon te besehouwen.
Altair. (De) of het Goudgeb. Een van
de vier bergketenen van Azie.
Altena, (Het land van) tusschen de
1VIerwede, de Oude Maas en de Biesboseh
gelegen.
Alter ego. Het andere ik; de gevolmaehtigde van een ander • plaatsvervanger.
Althaea. Plantengeslacht tot de fain.
der Malvaceen beh.; de wortel wordt in
de geneesk. gebruikt.
Altona. Duitsche koop- en fabr. stall
in Sleeswijk-Holstein, nabij Hamburg.
Altorffer. (Johan Coenraad) Ned. diehter en schrijver, geb. 1814 to IVIiddelburg.
Aluin. Zwavelzuur dubbelzout, bestaande uit eene verbinding van zwavelzure
aluinaarde met zwavelzuur alkali.
Aluminaten. Verbindingen, welke van
de aluminium-hydroxyden of aluinaarde
hydraten daardoor verkregen worden, dat
de waterstof-atomen der hydroxyl groepen
door metalen worden vervangen.
Aluminiet. Delfstof best. uit zwavelzuur, aluinaarde en water.
Aluminium. Metaal der aluinaarde,
een der enkelvoudige stoffen. Men verkrijgt het door chloor-aluminium met kalium te verhitten, maar het aldus verkregene is to duur. Bovendien is het overvloedig in den bodem aanwezig.
Aluminiumbrons. Metaalmengsel,
dat zich door hardheid, sterkte en fraaie
gele kleur onderscheidt.
Aluminium-zouten. Aluinaardezouten.
Alva. (Ferdinand Alvarez van Toledo,
hertog van) Spaansch veldheer en staatsman, opperbevelhebber van het Spaansche
leger en alvermogend minister onder Karel V en Filips II. Begon zijn loopbaan
op 16-jar. leeft. als officier in den oorlog
tegen de Fransehen en gaf terstond blijk
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van koelbloedigheid, mood en beleid, zoodat hij vlug carriere maakte; daarbij was
hij onverzoenlijk, wreed en dweepziek. In
ons land maakte hij zich gehaat in den
oQrlog tegen Spanje, toen hij geen wreedheid ontzag om den opstand te onderdrukken, wat hem echter niet gelukte,
Met den vloek der Nederlanders beladen
keerde hij terug. Hij overleed 11 Dec.1582,
naar men zegt, door vergiftiging.
Alvarado. (Pedro de) Een der trouwste en meest beruchte makkers van Cortez;
bij de verovering v. Mexico.
Alvleesch. Een der buik-ingewanden,
een groote klier, gelegen beneden de maag.
Amadeus. Naam v. verschill. leden v.
h. vorst. Huis v. Savoye, n. 1. : Amadeus V,
de Groote, stamvader v. h. Huis. 1249 1323 ; Amadeus VI, 1334-1383; VIII, 1383—
1451, om zijn wijsheid de Salomo zijner
eeuw genoemd, IX, 1435— 1472.
Ferdinand Maria Amadeus I, koning v.
Spanje 1845, tweede z. van koning Victor
Emanuel van Italie, 16 Nov. 1870 tot koning van Spanje gekozen, hield 1871 zijn
intocht te Madrid Had met groote moeielijkheden te kampen en deed 11 Febr.
1875 afstand en keerde naar Italie terug.
Overt. 7 Nov. '76.
Amalfi. Stad in Italie, Golf v. Salerno.
Amalgama. Legeering of mengsel v.
kwik met andere metalen.
Amalgamatie. Metallurgische kunstbewerking, om door middel van kwik,
goud en zilver, dat zich in ertsen bevindt,
al te zonderen.
Amalia. Vrouwennaam. Wij vermelden: Amalia gravin v. Solms, gemalin v.
Frederik Hendrik. Overt. 1675. — Amalia
v. Anholt, gemalin v. Hendrik Casimir, erfstadh. v. Friesland — Amalia,pfalzgravin
v. d. Rijn, keurvorstin en hertogin van
Beijeren, vrouw van den heer van Brederode, die te Vianen het slot Amaliastein
bouwde.
Amatna. Een der aanzienl. geslachten
v. Friesland, waarvan Tjerk uit de 15de
eeuw voor den stamvader wordt gehouden.
— Gerrit in het midden der 17de eeuw
kolonel, kommandant van Bourtagne. —
Joachim,generaal-majoor en comm. v. Hulst
1657-1720. — Sixtinus, hoogl. in de Hebr.
taal, academie te Franeker 1593-1629.
Amandel. Plantengeslacht uit de fem.
der steenvruchtdragenden (Drupacan).
De vrucht wordt door de banketbakkers
gebruikt.
Amandelen. Twee klieren aan weerszijden van de keel, achter in de mond,
tusschen de bogen van het verhemelte en
onder het slijmvlies gelegen.
Amasis. Koning v. Egypte, wordt gehouden voor den Pharo, onder wrens reg.
de Iraelieten uittrokken.
Amasis, eerste veldhee,r in het Egypt.
lager, door koning Apries uitgezonden
om een opstand te dempen, kwam in opstand en beklom den troon 569 - 526 v. C.
Amazonas. De grootste provincie v.
Brazilie.
Atnazonen. Volgens de fabelleer
strijdbare vrouwen, die afgez. leefden en
alleen in het voorjaar eenige betrekking
onderhielden met mannen Hare zonen

werden gedood of aan de vaders gezonden,
de meisjes behielden zij. Op rijpere leeftijd moesten deze zich onderwerpen aan
het afschroeien van de rechterborst, opdat
zij weer geschiktheid zouden hebben tot
het hanteeren van den boog.
Amazonenrivier. Grootste bekende
rivier, ligt in Z.-Amerika. Ontspr in Peru
op het Pascogeb. en mondt uit in den
Atlant, Oceaan.
Ambacht. Vroeger een rechtsgebied,
een verzameling ingezeten en, waarover
een ambachtsheer was gesteld. Beteekent
ook handwerk
Ambarawa. District op Java, ass. resd.
Salatiga.
Ambassadeur. Afgezant van een
vorst, die deze aan een ander hof vertetegenwoordigt.
Amber. Stof door de Potvisschen (walvisschen) afgescheiden. Men vindt het
drijvend in zee; het wordt in welriekende
tincturen en tandpoeder gebruikt.
Ambiorix. Vorst der Eburonen in
Belgisch Gallic, 55 v. Chr., die tegen Julius
Cesar streed.
Amboina. Het belangrijkste der Amboinsche eilanden in 0. Indic.
Amboneezen. Oorspr. bewoners v. h.
eil. Ambon.
Ambonsche-eilanden. Eilandengroep in de Banda-Zee. in 0. I.
Ambrosia, of Ambrozijn. Volgens de
Grieksche en Rom. fabelleer de spits der
Goden; alien die zich daarmede voeden
verkrijgen de onsterfelijkheid.
Ambrosius, de Heilige, bissehop v.
Milaan, 333 geb. overt. 397.
Ambtsgebed. Gebed dat vroeger pleats
had bij den aanvang van de openbare zittingen van rechterlijke collegies, StatenGeneraal, gemeenteraden enz. ; tegenwoordig bijna overal afgeschaft.
Ambulance. Vervoerbare heelkundige
inrichting, dienstdoende bij het leger te
velde.
Ameland. Een der twee Frieqehe
Noordzee-eilanden tusschen Terschelling
en Schiermonnikoog.
Amen. Plechtig bevestigingswoord, dat
,,Het zij zoo", of: ,Ja waarlijk" beteekent,
slot van een gebed,
Amendement. Wijziging in een wetsontwerp, advies enz.
Amentaeeen, of Katjesdragende gewassen. Plantenfam. uit de afd. der Tweezaadlobbi gen.
Amerigo Vespucci. Florentijnsch
edelman, ontdekker van Zuid-Amerika
(Suriname) en verscheidene eilanden.
Amerika. De Nieuwe Wereld, in het
laatst der 15de eeuw door Christophorus
Columbus ontdekt, strekt zich nit van de
Noord- tot de Zuidpool. Ontleent zijn naam
aan Amerigo Vespucci, die het bezocht
en beschreef. Wordt in twOe groote gewesten verdeelt : Noord- en Zuid-Amerika,
door de landengte v. Panama van elkander gescheiden, oppervl. 38.354000 KM2.
Over de geheele lengte, van noord tot zuid
loopt de Andesketen ter lengte van 1900
geogr. mijlen. Het klimaat is zeer verschillend en wisselt of van de ijzige poolstreken tot de hitte der tropen. De coy-
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spronklijke bewoners (Roodhuiden en
Eskimo's) zijn bijna geh. verdrongen door
de vreemdelingen (Europeanen en Negers).
Gezamenl. bevolking bijna 144 millioen.
Men vindt er de staten : Vereenigde
Staten van Amerika, Mexico, Guatamala,
San Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa
Rica, Yucatan, Panama, Haiti, Venezuela,
Nieuw Grenada, Ecuador, Peru, Bolivia,
Chili, de Argentijnsche Repbl. Paraguay,
Uruguay en Brazilie. Verder de Europeesche bezittingen : Canada, Nieuw Brunswijk, N. Schotland, N. Foundland, Gebied
der Hudsonbaai, Britsch Columbia, F. Guyana, Eng. Guyana, Suriname, enz.
Amerongen. (Taets of Taetse van)
Adellijk geslacht uit de prov. Utrecht,
Stamvader Willem v. Voorne (1160). De
leven van het geslacht, vermaagschapt aan
de aanzienl. des lands, komen veelvuldig
voor in de Utrechtsche regeering der 15de
16de en 17de eeuw alsmede onder de kanunniken en domheeren dier stad.
Amersfoort. Stad in de prov.Utrecht
a. d. Eem, 13000 inw., verscheid. fabrieken,
in den omtrek wordt tabak verbouwd.
Amersfoort. (Hendrik) Ned. geschie den letterkundige, geb. Amsterdam, overl.
to Sneek 1843.
(Jacob Paulus) Verdienstel. Ned, landhuishoudkundige, geb. 1817, van 1863-74
burgem. v. Haarlem.
Amethyst. Variêteit van kwarts, zich
van bergkristal alleen onderscheidend door
de kleur.
Amicis. (Edmondo de) Een verdienstel.
Ital. schrijver, die veel reisde en o.a. een
boeiend boek over Marokko schreef en
over ons land,
Amiens. Hoofdst. v. h. Fransche dept.
Somme.
Ammerzode, Dorp a. d. Maas d. Bommelerwaard, kasteel bekend uit den tijd van
den hertog v. Gelder en Tachtigj. oorlog.
Ammon. Oud-Egypt. God.
Ammonia. (ammoniak, ammoniacum,
kali). Een vluchtig gas, verbinding van
stikstof en waterstof.
Ammonialksalpeter of ammoniumnitraat. Een zout, dat watervrij in zeshoekige prisma's kristalliseert, maar zeer oplosbaar is in water en daarbij een aanmerkel. verlaging van temperatuur veroorzaakt, zoodat het bij de ijsbereiding
gebruikt kan worden.
Ammonieten. Ammonshorens, een
groep schelpen, die uitsluitend in versteenden toestand voorkomen.
Naam van een ouden Semitischen yolksstam.
Amnesie. Gebrek aan herinneringsvermogen.
Amnestie. Vergiffenis.
Amoeben. Microscopische diertjes, tot
de wortelpootigen (Rhisopoda) behoorend.
Amoer. Een van de voorn. rivieren v.
N.-Azie.
Amok maken. Waanzinnige woede
der inboorlingen van onze 0 I bezittingen, in welken toestand zij iedereen die
zij ontmoeten dooden.
Amonum, L. Plantengeslacht uit de
fam. de Zingiberaeeen, waartoe ook de
gember behoort.

Amor. Zie Eros.
Amortisatie. Vernietiging, delging,

dooding, gewoonlijk gebruikt voor delging
van staatsschuld.
Amos. Een der kleine Israel. profeten,
Amoy. Chineesch eiland, tusschen het
vaste land en Formosa.
AmpelideiSn. (De) Een plantenfam.
uit boomers en windende heesters bestaande.
Amphibieen, of kruipende dieren,
vroeger ook tweeslachtige dieren ge
noemd, omdat zij op het land en in het
water leven, zijn gewervelde dieren met
rood, koud bloed; in volwass. staat ademend
door longen en cieren leggend Tot hen
behooren: schildpadden, hagedissen, slangen kikvorschen en salamanders.
Amphion. De oudste toonkunstenaar
der Grieken
Amphipoda. Vlookreeften, orde van
de klasse der schaaldieren (Crustacea).
Amphitheater. Kring- of ovaalvormig schouwtooneel, bij de Romeinen bestemd voor de kampspelen der worstelaars
en Wilde dieren.
Amphitrite. Trillende, golvende vloed,
zeegod en gemalin van Neptunus.
Amsdorf, (Nicolaus von) beroemd
godgeleerde, vriend en medestander van
Luther.
Amstel. (De) Rivier in Holland, draagt
tot bij Uithoorn den naam van Drecht, van
U. of Amstel.
Amstel. (Het slot) Was gelegen in het
oudste ged. v. Amsterdam, tusschen Damrak en Nieuwendijk.
Amsterdam. Hoofdst. v. Ned. Meer
dan 500.000 inw. in de 13de eeuw ontstaan,
aan den Amstel en het Y, door het Y verbonden niet de Zuiderzee en door het
Noordzee-kanaal met de Noordzee (Ymuiden), door h,et N. Holl. Kan, met Nieuwediep (Helder). Levendige handel en nijverheid. Belangrijke openb. gebouwen en inri chtingen.
Amsterdamsehe voet. Oude maat
= 11 duim (centimeter).
Amulet. Voorbehoedmiddel tegen toov erij, ziekte enz.
Amygdalee&u. Amandelgewassen,
plantenfamilie, waartoe behooren amandelen, pruimen, perziken, abrikozen enz.
Amylum, of zetmeel. Stikstofvrije,
plantaardige stof, door de meeste gewassen
in het protoplasma hunner parenchymcellen, in de gedaante van vaste korrels
gevormd.
Anabaptisten. Zie: Wederdoopers.
Anabasis. Titel van twee beroemde
werken der Oudheid, een van Xenophon,
de veldtocht van Cyrus II beschrijvend,
een van Arrianus, idem van Alex. den
Grooten.
Anae ardium, of Nierboom. Planten-

geslacht, tot de fem. der AnaeardiaN4in beh.

Anaeharsis. Een Scyth van vorstel.
afkomst. die verre reizen deed.
Anaehoreten. Menschen die zich afscheiden van het gewoel der wereld, kluizenaars.
Anaehronismus. Zonde tegen de tijdrekening, door b.v. een feit in een tijdperk
to plaatsen waarin het niet behoort.
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Anacletus. Anacletus I, Paus 81—
opvolger van Petrus of van Linus.
Anacletus II, of Petrus, werd na den dood
van Honorius II Paus, overt. 1138.
Anaemie. Bloedarmoede.
Anagallis, L. of basterdmuur. Plantengesl. uit de fam. der Primulaceen.
Anagram. Omzetting der letters van
een of meer woorden, zoodat zij een geheel anderen zin vormen,
Analecta. Verzameling uitgelezen
stukken van een of meer schrijvers.
Analeptica. Vluchtige opwekkende
stollen.
Analogie. Gelijkheid of gelijkvormigheld.
Analysis. Oplossing of ontleding.
Anam of Annam. Keizerrijk0.-kust
van Achter-Indict, staat onder protectie
van Frankrijk.
Ananas. Plantengesl. uit de fain. der
Bromeliaceen, kostbare heerlijke vrucht
der tropen.
Anarehie. Regeeringloosheid.
Anastasia. Naam van eenige heiligen
of martelaressen.
Anastasia de Jongere, aanzienl. Rom.
vrouw, in 303 levend verbrand. Gedenkdag
25 Dec.
Anastasia, Grieksche vrouw trok door
haar schoonheid de aandacht van Justinianus. Zij weer zijn aanzoeken af en ging
in een klooster, waar zij in 567 overleed.
Gedenkdag 10 Maart.
Anastatius. Anastatius I,Byzantynsch
keizer 491-518. — Anast. II, id. 713-715.
Anastatius I, Paus 398-401; id. II 49698; id. III 911 913; id. IV 1130-1154.
Anastatica, (A. hiêrochuntica L) of
Roos van Jericho.
Anathema. Een persoon, of zaak die
onherroepelijk aan een godheid is toegewijd.
Datgene dat, als zoenoffer van den toorn
der hoogere machten,van den aardbodein
moet worden verdelgd.
In het banformulier een verwensching
of yloek.
Anatomie. Ontleendkunde, le er van den
yorm en bouw van het bewerktuigd lichaam.
Anaxagoras. De vader der Attische
wijsbegeerte. de grondlegger van een
nieuwe leer omtrent het geschapene; de
eerste die zich van het idee van een stoffelijke godheid tot dat van een onstoffelijk wereldsche pper verhief.
Anchises. Een telg van het oude vorstenhuis der Trojanen, de lieveling van
Aphrodite (Venus) en vader van haar zoon
Aeneas.
Anchovis, of Ansjovis. Kleine zeevisch
van de fain. der haringen, wordt in den rijtijd in menigte aan onze kusten gevangen
en ingezouten.
Anchylosis, of enchylosis. Gewrichtsverstijving vooral van ellebogen en knieen.
Aneienniteit. Volgorde van burgerl.
en milit. ambtenaren, naar rang van het
aantal dienstjaren
Ancona. Ital, provincie en stall,
Andalusig . Gewest in het Zuid. van
Spanje, beroemd om het zachte klimaat,
heerlijke plantenwereld en schoon gebouwde bevolking.

Adamanen. Eilandengroep in de Golf
v. Bengalen.
Andante. Gelijkmatige voortschrijding.
Andermatt, orUrsern. Dorp in Zwitserland, vereenigingspunt der wegen over
den St. Gotthard, den Furca en den Oberalp.
Andernach. Stadje ald Rijn nabij
Coblenz.
Andersen. (Harm Christiaan).Beroenid
Deensch dichter en romanschrijver. Zijn
sprookjes zijn wereldberoemd.
Anderson. (Carl Johan). Zweedsch ontdekkingsreiziger in ZuidAfrik a 1827-1867.
(Nils Johan). Zweedsch kruidkundige
1821-1830.
Andes. (Cordilleras de los). Bergketen,
welke over geheel Amerika loopt, van Zuid
tot Noord.
Andorra. Republiek aan de Z. zijcL
der Pyreneeen, tusschen het Fr, depart.
Arriege en de Sp. provincie Catalonia,
500 KM2 groot, 5000 inw.
Andrade e Silva, (Jose Bonifacis d')
een van de voornaamste bewerkers van
de onafhankelijkheid van Brazilie, geb.
1763, overt. 1838.
Andrassy. Grafelijk geslacht in Hongarije, dat vele verdienstelijke mannen
opleverde en o. a. de minister Guila Andrassy, wien de keizer groote achting bewees. Hij trail in 1878 af
Andreasberg. Oud stadje in den Harz.
Andriessen. Verdienstel. Ned. schrijvers voor de jeugd, gel), 1815, hoofdonderwijzer te Amsterdam, overt. 1877.
Androclus. Romeinsche slaaf, die, zijn
wreeden meester ontvlucht, in de woestijn
in een hot een gewonde leeuw aantrof
wien hij een doorn uit den poot trok. De
leeuw hechtte zich aan hem en bleef bij
hem tot A. gevangen werd genomen. Veroordeeld om in de arena met wilde dieren
te vechten, bevindt hij zich opeens tegenover zijn leeuw, die kwispelstaartend aan

zijn voeten gaat liggen. De keizer was
zoo getroffen, dat hij A. het leven schonk
en den leeuw.
Andronicus. Andronicus I, Bijzant.
keizer 1141-1184; id. II 1282-1333; id. III
1341; IV 1289.
Andros. Het noordel en grootste der
Cycladische eilanden in den Gr. Archipel.
Andrzj, In de natuurl. hist. afkorting
your Andrezjowsky.
Anemologie. Leer van het ontstaan,
de richting, de kracht en de snelheid van
den wind.
Anemoon. (Anemone Hall) plantengeslacht uit de fam. der Ranunculaceen.
Anethan. (Jules Joseph baron d') Belgisch staatsman, geb. 1803.
Anethum, L. of Dille. Plantengesl. uit
de fam. der Schermbloemigen (Umbelliferae).
Aneurysma. Slagader-verwijding, gezwel, ontstaande door een uitzetting der
slagader.
Anfried. Graaf van Hoey en Teisterbant, 992 bisschop v. Utrecht, stichter van
het klooster Honorst, later den Heiligenberg bij Amersfoort, Overl. 1008,
Angel. Puntig wapen der vrouwelijke
en gellachtlooze dieren van sommige der
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vliesvleugelige inseeten, zooals bijen en
wespen.
Angelica, L. Plantengeslacht uit de
fam. der Schermbloemigen,.
Angeliken. Congregatie van nonnen
van de Augustijner-orde.
Angelo. (Michele) zie : Buonarotti.
Angelonia. Plantengeslacht uit de
fam. der Scrophularineen.
Angelsaksen. Naam van twee Germaansche volkstammen : Angelen en Saksen, die in 449 met de Jutten, onder aanvoering van de zeeroovers Hengist en
Hors (Friezen), naar Engeland stevenden
en een deel veroverde. Door gedurige
aanvoer van Saksen, bleef de stria tegen
de Britten voortduren, 130 jaar fang, tot
het land nagenoeg geheel Germaansch
was geworden. De naam der vroegere bewoners werd veranderd in die van Angelsaksen en die van het land in Anglia
(Engeland).
Angelus. Beteekent bode of verkondiger ; vroeger een titel van Pausen en
bisschoppen. Beduidt ook een gebed bij
de R. K., dat in 1326 door pans Johannes
XXII, 3 maal daags verplichtend werd
gesteld.
Angelus. Angelus Politianus. Ned. geleerde uit de dagen v. Erasmus.
Angelvisscherij. Het vangen van
visch door middel van haken is een zeer
oude kunst. De meest gewone manier is
de angel aan een snoer bevestigd en die
aan een hengelstok verbonden. Als aas of
lokmiddel bezigt men een worm, een insect of, voor de snoek-visscherij, een klein
vischje aan den angel of haak. Bij de
kabeljauwvisscherij wordt ook de angel
gebruikt door een menigte haken aan een
lange lijn te bevestigen. Als aas gebruikt
men dan veelal stukjes gezoute geep.
Angers. Hoofdst. T. h. Fr. dept.
Mayenne-Loge.
Anglo. Op ontleedk. gebied elk vat van
het dierlijk lichaam. Angiologie, leer der
vaten, n.l. aderen en slagaderen.
Angke. Rivier op Java, resid. Batavia.
Anglicaansche kerk. Staatskerk in
Engeland en Ierland.
Angliseeren. Kunstbewerking op
paarden toegepast, om hen den staart
sierlijk te doen dragon.
Angola. Gewest a. d. zuidwestkust v.
Afrika, Portug bezitting.
Angouleme. Hoofdst. Fr. dept. Charente.
Angouleme. (Hertog of hertogin van)
zijn geweest : Henri, hertog v. Angouleme,
onwett. zoon v. Henri II, 1586 vermoord ;
— Charles de Valois, onwett. zoon v. Karel
IX, 1573-1650; — Louis Antoine de Bourbon, 1775-1844, zoon van den lateren
Karel X, kroonprins, door de Juli-revol.
verdreven; — Therese Charlotte,
vrouw v. - d. voorgaanden, dochter v. Lodewijk XVI, 1851 overt.
Anhalt. Een der oudste vorstenhuizen
van Duitschland, tegenw. in het bezit der
vorstendommen Anholt-Dessau, Kothen en
Bernburg in N. Duitschland Het bewind
wordt gevoerd door hertog Leopold, Friedrich, Franz, Nicolas, geb. 1831.
Anholt. Klein Deensch eiland in het

Kattegat. Bezitting v. d. vorst von SalmSalm in Westfalen, a. d. Ouden IJssel.
Anicetus. Pans, in 157 de opvolger
van Pius I, stierf in 168 den marteldood.
Ans. (Pimpinella Anisum, L.) Eenjarige plant die het aniiszaad levert
Anijsolie. Aetherische olie uit anijszaad bereid.
Aniline. Een stof verkregen door
distillatie van een mengsel van kaliloog
met indigopoeder.
Animchars of vloeihars. lets als
kopalhars, of komstig van Icica Icicariba,
D. C.,tot de fam. der Burseraceen behoorend en in W. Indio en Brazilie groeiend.
Anio. Rivier in Midden Italie, in de
oudheid reeds beroemd om hare pracht.
oevers en watervallen,
Anjelier. (Dianthus L.) Plantengeslacht tot de fam. der Sileneen behoorend.
Anjer- Ads. res. en distr. op Java in
Bantam.
Anjol. Kanaal, rivier en dorp op Java,
resid Batavia.
Anjou. Vroeger een pron. v. Frankrijk,
thans dept Maine-Loire en een god. van
Indre-Loire.
.
Anker. Gebogen ijzeren werktuig,
waarmede men, door middel van daaraan
verbonden kettingen of kabels,. schepen
vastmaakt aan den bodem der rivier, van
het moor of de zee.
Bij de bouwkunde is het een ijzer, dat
tot verbinding van muren dient.
Ankersmit. (Jan Hendrik, Wzn.) Ned.
schrijver geb. to Deventer 1825, over!. aid
1876.
Ankylose. Stijfheid in de gewrichten
Anna. Vrouwennaam. Wij vermelden :
Anna de Heilige, moeder van Maria,
grootmoeder yan Jezus. Gedenkdag 20
Juli.
Anna Comnena, dochter van Alexis I.
geb. 1083, overt 1148. — Anna Boleijn, 2e
gemalin v. koning Hendrik VIII van Engeland, dochter van een bakker, om haar
schoonheid tot koningin verheven. Toen
de koning genoeg van haar had, liet hij
haar van allerlei misdr. besehuldigen en
onthoofden, 1536.
Anna v. aloo
f, 4e gemal. v. koning Hendrik VIII v. Eng., later gescheiden, overt.
1557.
Anna Stuart, koningin v. Groot-Britanje
en Ierland, dochter v. Jacobus II. 1664-1714.
Anna van Beaujeu, regentes van Frankrijk, dochter v. Lodewijk XI, 1462 -1522.
Anna v. Bretagne, gemal. v. Karel VIII.
en na diens flood gemal. v. Lodewijk XII
v. Frankrijk, geb. 1476.
Anna Maria Mauritia, gemal. v. koning
Lodewijk XIII v. Frankrijk, dochter v.
fillips III v. Spanje. 1601-1666.
Anna Iwanowna, keizerin v Rus1.1694 1740.
Anna Karlowna, regentes v. Rusl.,
1718 -1746.
Anna, gemal. v, August, keurv. v. Saksen
dochter v. Christiaan III koning v. Donemarken, geb. 1531, door de Saksers ,,Moeder Anna" genoemd. Men zegt dat zij de
voortbrengselen harer boerderij zelf ter
markt bracht. Zeer bemind, overleed zij
1585.
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Anna Maria, 2e gemal. v. Philips IV v.
Spanje, voogdes v. Karel II.
Anna v. Egmond, dochter van Maximiliaan graaf v. Buren en Leerdam, le gemal.
van Prins Willem I overl. 1558.
Anna, aartshertogin v. Oostenrijk, 4e
echtgenoote van Philips II v. Spanje,
overl. 1573.
Anna v. Saksen, gemal. v. Willem I
prins v. Oranje, 1544-1577, moeder van
prins Maurits; de prins scheidde van haar
1575.
Anna v Brunswijk Luneburg, dochter
van George II koning van Groot Britanje,
gemalin v. Willem, Karel, Hendrik, Friso
later Willem IV.
Annalen, Jaarboeken, boeken waarin
de voornaamste gebeurtenissen van jaar
tot jaar worden opgeteekend.
Annaline, of melkwit. Zeer fijn, gemalen, ongebrand gips, door papierfabrikanten gebruikt.
Anna-orde. Zie: Ridderorden.
Annapolis. Twee steden in N.Amerika:
de eene in Britsch N. Amerika a. d. Fundybaai, de andere hoofdst. v. de staat Maryland,
Annexatie. Aanknooping, beteekent
in den laatsten tijd, in diplomatieke taal,
inlijving van een staat of gewest bij een
andere staat.
Anno of Hanno. Aartsbisschop van
Keulen, een zeer geleerd, ijverig en heerschzuchtig man, overl. 1075.
Annuiteit. Afgeleid van annus (een
jaar), beteekent een jaarl. belasting van
een som gelds, gewoonlijk als aflossing
van schuld.
Annulata. Ringwormen, orde van ongewervelde dieren, die meestal in het water leven of in vochtige aarde. Voorbeelden: gewon. bloedzuiger en aardworm.
Anomalie. Afwijking van den regel.
Anomalogle. Afwijkingen van de
taal.
Anonieme, of naamlooze geschriften,
als de scbrijver zijn naam niet vermeldt.
Anorthiet. Een kiezelsoort van de
veldspaatfamilie, overeenstemmend met
albiet.
Anseele. (Eduard). Belg. leider der
Socialisten, lid. der Kamer voor Gent en
lid van den gem.raad aldaar, geb. 1856.
Anselmus. Aartsbisschop van Canterbury, bijgenaamd de Groote, grondlegger
der scholastieke wijsbegeerte, 1033-1109.
Ansgarins. Apostel van het Noorden,
801 te Woerden geb., overl. te Bremen 865.
AnsJovis. Zie Anchovis.
Anslign. (Nicolaas). Verdienst. Ned. opvoedkundige, geb. te Leiden 1777, overl.
1838.
Anslo. (Reinier van). Ned. dichter uit
de 17de eeuw, 1622—t9.
Antagonismus. Tegenovergestelde
werking of strijd.
Antanarico. Hoofdstad van Madagascar.
Antecedent. Een voorval, dat heeft
plaats gehad en waarnaar een gelijk geval kan worden beoordeeld. Handelingen
van personen, hunne beginselen zoo kenschetsend, dat daaruit hun verdere gedragslijn kan worden afgeleid.

Antennaria, R. Br. Plantengeslacht
uit de fam. der saamgesteldbloemigen.
Anthemis, L. of kamille. Plantengeslacht uit de fam. der saamgesteldbloemigen.
Anthemius. (Flavius) Keizer van het
West. Rom. rijk van 461-472.
Anthericum, L. Plantengeslacht uit
de fam. der Liliaceeen.
Anthologie. Bloemlezing.
Antholyza, Juss. Plantengeslacht uit
de fam. der Irideen.
Anthoxanthum. L. Plantengeslacht
uit de fam. der grassen.
Anthrace gn. In 1832 door Dumas en
Laurent in steenkolenteer ontdekte verfstof.
Anthraciet. Oudste steenkolensoort,
ontwikkelt een groote hitte, een blauwe
vlam en geen rook of harsachtige reuk.
Anthricus. Pers. of Stekelzaad. Plantengeslacht uit de fam. der Schermbloemigen (Umbelliferae).
Antropolieten. Fossiele overblijfselen van menschen.
Anthropologie. Leer van den mensch.
Anthropophagen. Menscheneters.
Anthyllis, of woudkruid. Plantengeslacht uit de fam. der Vlinderbloemigen.
Anti. Een Grieksch voorzetsel, dat met
Latijnsche woorden verbonden vOOr beteekent, b.v. anticipatie (bij voorraad),
antichambre (voorkamer); met Grieksche
woorden verbonden beteekent het tegen.
Antiares. Lesch. Zeer vergiftig plantengeslacht uit de fam. der Urticaceen.
Antichambre. In aanzienl. huizen en
paleizen het voorvertrek of wachtkamer.
Antichloor. Naam van elk middel,
dat dieren kan om een stof van chloor te
bevrijden, b.v. neutraal zwaveligzuur en
onder zwaveligzuur natrium.
Antichrist. Tegenstander van Christus, Satan.
Anticipatie. lets nemen voor de tijd
gekomen is; bij voorraad; in de Staathuishoudkunde voorschot, door een reg.
genomen op nog op te brengen belastingen.
Antieritiek. Weerlegging van een
critiek.
Antiek. Oud, in het algem. alles wat
betrekking heeft op de volken der oudheid; meestal gebruikt ter aanduiding van
kunstvoorwerpen uit vroegere eeuwen.
Antigone. De dochter gesproten uit
het huwelijk van koning Oedipus met zijn
moeder Jocaste. Nadat 0. zijn misdrijf
had ontdekt, beroofde hij zich in wanhoop
van het gezicht en nu leidde de edele
Antigone hem rond.
Antigonus. Naam van verschillende
merkw. mannen, nl.:
Antigonus Cyclops, beroemd veldheer
v. Alex. de Groote.
Antigonus I, Gonatas, koning van Macedonia, over!. 240.
Antigonus
Doson, koning v. Maced,
overl. 221.
Antigonus, laatste koning der Joden uit
het vorstenhuis der Macabeen.
Antilibanon. Bergketen in Azie, ten
oosten van den Libanon in Syria en evenwijdig met deze.
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Antillen. Een ri,j groote en kleine
eilanden ten Oosten van Centraal-Amerika,
in de Caraibische zee
Antilope. Geslacht van zoogdieren,
nit de orde der Herkauwers, familie holhoornigen, bevat een groot aantal zeer
verschill. dieren, b.v. de gnoe, de gazelle,
gems, springbok enz.
Antimaehus. Grieksch dichter, tijdgenoot van Plato
Antimonium. Spiesglansmetaal (antemonium of stibium) behoort tot de enkelv.
stoffen. Wordt door somm. tot de metalen,
door andere niet daartoe gerekend. Komt
in de natuur zelden in gedegen of geoxydecrden toestand voor, meestal in grijs
antimonium-erts, grauw spiesglans en
zwavel verbindingen.
Antinous. Een schoon jongeling. gunsteling en reisp-,enoot van Keizer Hadrianus.
Antiochia. Stad der oudheid. Antiochia Epidaphnes, hoofdst. v. Syria.
Antiochus. Naam v. versch. Grieksche
koningen, nl.: Antiochus I, Soter., overt.
261; A II, zoon v. d. voorg., overt. 247;
A III, reg. van 224-187 v. Chr.; A. IV,
reg. v. 175-163; A. V, zoon v. d. voorg.
A. VII, belegerde Jeruzalem; A. VIII, reg.
123 tot 97 v. Chr.; A. XIII, reg. v. 68-29
v. Chr.
Antiparos. Klein eiland in de Egeesche zee, beroemd om zijn fraaie grotten.
Antipater. Veldheer en minister van
Philippus van Macedonia.
Antipathie. Afkeer of tegenzin.
Antipoden. Tegenvoeters, de menschen, die op de tegenover ons gestelde gedeelten der aardbol wonen. Ten
opzichte van ons de bewoners der Zuidzeeeilanden.
Antipyrine. Een door Knor ontdekte
organische, stikstofhoudende verbinding,
welke als geneesmiddel tegen koortsachtige ziekten worth gebruikt.
Antiquarius. Bij de Romeinen een
geleerde, die zich gaarne van verouderde
uitdrukkingen bediende; in de middeleeuwen een afschrijver van boeken ; thans
verzamelaar van oudheden.
Antiquiteiten, Zie : Antiek.
Anti-revolutionair. Naam van een
partij, die het beginsel der revolutie op
staatkundig gebied bestrijdt, ook orthodox.
Anthirrhinum, of Kalfsnuit ook wel
Leeuwenbek; plantengeslacht uit de fam.
der Leeuwebekachtigen.
Antisabbathari grs. Tegenstanders
van den Sabbathviering.
Antiscorbutische middelen, Middelen om scorbut of scheurbuik te voork omen.
Antiseptisehe middelen. Bederfwerende middelen. In de geneeskunde
aangewend om kwalijk riekende en schadelijke uitwasemingen te verminderen of
weg te nemen.
Antipasmodisehe middelen.
Krampstillende middelen.
Antium. Zeer oude stad in Latium,
geb.plaats:van Nero.
Anton. Vorstelijke personen van dien
naam waren:
Anton of Antoine v, Bourbon, koning

van Navarra 1518-1562; Anton Clemens
Theodor, koning van Saksen 1755-1836;
Anton Ulrich, hertog van Brunswijk 1633—
1714; Anton Ulrich, hertog van SaksenMeiningen 1687 1763: Anton Ulrich, prins
v. Brunswijk 1714- 1776.
Antonelli. (Giacomo). Bekend kardinaal en Staatssecretaris van pans Pius IX.
Antonides v. d. Goes, (Johannes),
een der voorn. dichters uit den bloeitijd
onzer letterkunde, 1647-1684.
Antonina. De schoone, schrandere,
maar listige gemalin van den Oost-Romeinschen veldheer Belisarius.
Antoninus. Antoninus Pius, Rom.
keizer, reg. 138-161 na Chr.
Marcus Aurelius Antoninus, Rom. keizer
119-180.
Antoninus de Heilige. Aartsbisschop v. Florence, geb. 1389, overl. 1450,
gedenkdagen 2 en 10 Mei.
Antoniuszuilen. Twee zuilen te
Rome, opgericht ter eere van de beide
Antoniussen.
Antonio. Prior van Crato, 1580 koning
van Portugal, door Alva verslagen, doolde
hij als een vogelvrij verklaarde 7 maanden road en vluchtte naar Frankrijk,
overl. 1595.
Antonius. Geslachtsnaam van verschill.
beroemde Romeinen:
Marcus Antonius, beroemd redenaar
43-87 v. C.
Cajus Antonius Hybrida, consul.
Marcus Antonius, drieman, minnaar v.
Cleopatra 83-30 v. C.
Antonius de Groote of de Heilige,
251-356.
Antonius van Padua, een der Heiligen
der R. K. kerk, boetprediker; toen de
menschen niet weer naar hem luisterden,
verhaalt de legende, predikte hij voor de
visschen, die aandachtig luisterden.
Antoniusorde. Monnikenorde der 4de
eeuw.
Antwerpen. Belgische provincie en
stad, eerste koopstad des rijks aan de
Schelde, 175000 inw. Vele fraaie gebouwen.
Aorta. Groote slagader, hoofdstam van
alle slagaderen.
Aosta. Dal in de Italiaansche prov.
Turijn met de distr.-hoofdst. van denzelfden naam.
Aosta. (Hertog van) Zie: Amadeus,
koning van Spanje.
A. P. of AP., Amsterdamsch peil:
vertegenwoordigt een denkbeeld. horizont.
vlak, gelegd door het 0-punt der stadpeilschaal to Amsterdam. De hoogte van
dat vlak boven de Ned. rivieren, is door
waterpassing aangewezen.
Apachen. Een Indianen- (roodhuiden)
stam in N.-Amerika.
Apanage. Som op de staatsbegrooting
uitgetrokken om tot ondersteuning te dienen van niet regeerende laden van vorstel.
huizen.
Apathie. Ongevoeligheid voor indrukken van buiten; onverschilligheid des
geestes,
Apatiet. Delfstof uit phosphorzure
kalk, fluorcalcium en ehloorcalcium bestaande
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Apeldoorn. Groot dorp en kantonshoofdpl. in Gelderland van meer dan 26000
zielen. Spoorwegverbinding met Zutphen
Deventer, Zwolle, Arnhem, Amersfoort.
Zomerresidentie 't Loo van H. M. de Koningin. Fraaie wandelingen en buitenverblijven
Apenbroodboom. (Adansonia digitate, L.) ook boabab gen., bell, tot de fam.
der Malvecaea; de vrucht bevat een zuurachtig plantenmoes, dat gegeten wordt en
in drank wordt omgezet.
Apenliefde. Men zegt dat apen dikwijls hunne jongen zoo liefkoozen, dat
deze er onder smoren. Een onverstandige
wijze van liefhebben van kinderen door
de ouders, noemt men daarom apenliefde.
Apentjnen. Bergketen in Italie, van
Genua tot Reggio, door geheel Italie loopend.
Aphaniet. Groensteen, groensteenporfier en trapporfier, een kwartsvrij silicaat en hoornblende.
Aphasie. Een ziekelijke toestand,
welke den lijder belet te spreken.
Aphelanera, R. Br. Plantengeslacht
uit de fam. der Acanthaceen.
Aphonie. Gemis van een behoorl. stem,
echter geen sprakeloosheid, Gewoonlijk
een gevolg van een onontwikkeld gehoor.
Aphorismen. Korte stellingen of
spreuken.
Aphroditaceen. Familie der Borsteldragende Ringworm en (Annulate setigera),
waartoe b.v. de fluweelen zeemuis behoort.
Aphrodite. Venus, godin der schoonheid en der liefde, bij de Grieken en Romeinen.
Apis. Stier, door de oude Egyptenaren
als godheid gehuldigd.
Apocalypse. Onthulling, ontsluiering,
openbaring.
Apocrustisehe xniddelen. Geneesmiddelen om slepende huidziekten te genezen.
Apocryphe Hocken, Onechte, ondergeschoven boeken van het Oude of het
Nieuwe Testament.
Apodietisch. Een gevoelen zoo zeker,
dat het tegenover gestelde onmogelijk is.
Apodictische bewijzen zijn zoodanig, dat
zij de ongerijmdheid aantoonen van het
bestaan van het tegenovergestelde.
Apol. (Lodewijk, Frederik, Hendrik)
gewoonlijk Louis Apol genoemd, Nederl
schilder geb. 1850, vooral bekend om zijn
fraaie wintergezichten. Van een zijner
schilderijen geeft p1. 3 een reproductie.
Apollinaris. de Oudere. Beroemd
Grieksch taalk. uit de 14de eeuw; id de
Jongere, z. v. d. voorg. btichter van de
secte der Appollinaristen.
Apollo. Bij de N. Grieksche stammen
de Zonnegod.
Apollo, (Doritis Apollo F.) De Apollovlinder, beh. tot het gesl. der Grieksche
vlinders en de fam. der Dagvlinders. Zeldzaam
Apollonius Dezen naam droegen o.m :
Apollonius van Rhodes, beroemd Grieksch
redenaar — App v. Perga, ber. Gr.
meetkunstenaar. — App. veldheer v. d
Syrischen koning Antiochus. — App. van

Tyana, Gr. wijsgeer en wonderdoener.
Apologie. Redevoering of geschrift,
tot verdediging van een beschuldigde
dienend
Apoplexie. Zie : Beroerte.
Apostel. Beteekent in het algem. afgezand of bode; in engeren zin geeft men
dien naam aan de 12 jongeren van Jezus,
zijn volgelingen, die hij voor hun tank
voorbereidde.
Apostelfeesten. Kerkel, feesten ter
nagedachtenis der apostelen.
Apostelorde. Kerkel. secte der 13de
en 14de eeuw.
Apostil, of apostillum. Een schrijven
van een persoon of een collegie op den
kant van een stuk of door middel van een
om dat stuk geslagen briefje.
Apostoliciteit, of Apostolisch gezag.
De R. K. kerk beweert dit gezag uit to
oefenen, op grond dat Petrus, opperhoofd
was der Apostelen en eerste paus en zijn
gezag op zijn opvolgers is overgegaan.
Apostoliseh. Al wat van de Apostelen
afkomstig is of met hun leer of leven in
verband staat.
Apostrophe. Uitlatingsteeken, haakje,
naar de linkerzijde geopend en in het
begin, het midden of het einde van
ecn woord geplaatst, om aan te wijzen
dat een gedeelte is vveggelaten, b.v. 't inplaats van het.
Apotheek. Gebouw of magazijn van
een artsenijmenger.
Apotheose. Vergoding van een
mensch, plaatsen van deze in de rij der
goden.
Apparaat. Toestel, naam voor elke
min of meer samengest. inricht. voor
scheik of natuurk. bewerking.
Appel. Bij de militairen het aflezen der
namen om te zien of iedereen present is.
Bij de rechterl. macht beteekent het
hooger beroep, zijn toevlucht nemen tot
een ander rechtscollegie om een betere
uitspraak te verkrijgen.
Appelius. (Jean Henri). Ned. minister
v. Fin., geb. 1767, overl. 1828.
Appelsina. Sina's of China's-appel,
verscheidenheid v. d. Oranje-appel, in het
Z. v. Europa algem. gekweekt.
Appelzuur. Organisch zuur in vole
zure vruchten.
Appenzell. Zwitsersch Kanton waarin
de Appenzeller Alpen,
AppetiJt. Matig verlangen naar voedsel, eetlust.
Appretuur. Een reeks van bewerkingen om aan een gefabriceerde stof de uitwendige schoonheid to geven, welke het
als handelsartikel behoeft. Bij geweven
stotfon geschiedt dit met machines. Doel
is de stof to reinigen van alle onzuiverheden, de draden saam to person, gladheid en glans aan het weasel to geven,
het met golvende lijnen to voorzien (moireeren) en figuren er op to brengen
(gau ffreer en).
Approbatie. Goedkeuring.
Approehes. Loopgi aven.
April. Afkomstig van het Lat. aperire
of openen omdat het voorjaar alles doet
ontluiken; 4e maand van het jaar.
A prima vista. Op het eerste gezicht.

Plaat III.

Wintergezicht ran Louis APOL.
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A priori en a posteriori. Van
voren; in de wijsbegeerte voorstellingen
buiten de ervaring om, door redeneering,
verkregen. A posteriori: hetzelfde door ervaring verkregen; ook van achteren.
Apteryx. Zie: Kiwi.
Aptychus. (Trigonolites). Een tweekleppige schelp, die men niet kan samenvoegen; door den een voor een dekschelp
der Ammonieten gehouden, door den andere voor de inwendige schaal van Koppootige weekdieren.
Aqua. Lat. woord : water.
Aquaductus of waterleiding. Bij de
Rom. eene inrichting om van de eene
plaats naar de andere versch water to
brengen, derhalve een soort van kanaal.
Aquarel. Het maken van teekeningen
met waterverf noemt men aquarelleeren
en de teekening aquarel.
Aquarium. Kom of bak van glas,
hout, steen, zink enz.,waarin zich levende
waterplanten en dieren bevinden,.vooral
geschikt om de levenswijze van visschen
enz. te leeren kennen. Een kamer-aquaria
vindt men afgebeeld op plaat 4.
Aqua toffana. Een zeer berucht vergif, hel per, kleurloos, zonder reuk of sinaak
en geen sporen nalatend; in de 18de eeuw
vervaardigd door een Ital. giftmengster,
die bekende meer dan 600 fieschjes to
hebben afgeleverd. Er kwamen zulke vreeselijke feiten aan het licht, dat men er
een sluier over wierp. Zij, Toffa, Toffana
of Toffania geheeten, werd to Napels geworgd.
Aquila. Provincie en hoofdstad in
Italie. .
Aquila. Eon Christen, van Joodsche
afkomst, reisgenoot en helper van den
Apostel Paulus. — Aquila van Pontus,
Joodsch proseliet, bouwmeester to Rome
ten tijde Hadrianus; bijbelvertaler. — Johannes Kasper Aquila, vriend van Luther.
Ontkwam, wegens zijn gesehrifton, ter
nauwernood den dood door beulshanden;
overl. 1560.
Aquitanie. Oude naam van het Z
ged. v. Gallie (Frankrijk).
Ara. (MacrocervitsVieillot)Papagaaiengesl., dat groote vogels bevat met bonte
vederen en een langen staart.
Arabesken. Versiering, bestaande uit
een fantastische samenvoeging van omtrekken en lijnen, met een zekere regelmatigheid daarin, ten onrechte can de
Arabieren en Mooren toegeschreven, daar
zij van Griekschen oorsprong zijn, door
de Romeinsche kunst voltnaakt.
Arabie. Groot sehiereiland in het Z.W.
van Azie ; de verbinding tusschen A. en
Afrika vorraend, grenst ten 0. aan de
Perzische golf e. a. het Turksche Eufraatgewest, ten Z. a. d. Indische zee, ten W.
a. d. Arabische golf of Roode zee, ten N.
aan Syrie. Berg-, steppen- en woestijnland, gezond klimaat; bevolking Arabieren,
voornamel. zwervende Bedoulnen, 5 mil.
inw. Plantengroei arm; voorn. teelt koffie.
Dieren: paard, kameel, ezels, muildieren,
leeuw, hyena, sjakal, adelaars, gieren,
valken en uilen, duiven, hoenders, tasanten, hagedissen, sprinkhanen. Voorn, steden : Mekka, Medina, Aden.
GEILL. ENCYCLOPAEDIE.

Arabische Nachtvertellingen.
Fantastische verhalen, opgenomen in een
uit het Arabisch vertaald boek. De Fransche beoefenaar der Oostersche talon A.
Galland, gaf ze in 1704 te Parijs uit, onder
den titel: ,,Duizend en een Nacht", Later
vond men to Cairo het oorspronkelijke
handschrift, waaruit bleek, dat zij ontleend
waren aan Perzische verhalen uit de lode
eeuw. De schrijver is onbekend gebleven.
Arabische zee. Ook Groene zee van
Oman, Perzische-zee of Indisch- Arabische zee genoemd, is het N.W. god. van
den Ind. Oceaan, dat de kusten van Somaliland, A.rabie, Perzie, Beloedsjistan en
Voor-Indio bespoelt.
Arago. (Dominique Francois). Een der
sehranderste wis- en natuurkundigen onzer
eeuw, gob. te Estagel bij Perpignan 1786,
overl. to Parijs 1853.
Aragon. Vroeger afzond. koningrijk
in het 0 god. van Spanje, thans eon Sp.
gewest, bevat de prov. Saragossa, Huesca
en Teruel.
Aragoniet. Delfstof uit de reeks der
kalkachtige gesteenten
Araguay. Rivier in Brazilie.
Arak. Geestrijke drank, getrokken uit
suiker, rijst, kokospalmsap en de vruchten
v. d. aracapalm enz. in Ned. en Eng. Indio.
Aral. (Meer). Na de Caspische zee het
grootste meer van Azle, ten 0. van gen.
zee in Turkestan
Aralia. Plantengesl. uit de fam. der
Araliaceen.
Aranjuez. Stad in de Sp. provincie
Toledo a. d. Taag, gelegen in een zeer
schoone omgeving, beroemd om zijn fraaie
paleizen en heerlijke tuinen; verblijfplaats
van vele vorsten.
Ararat. Hoogvlakte in A.zie, bekend
door de gesch. v. d. Zondvloed. De berg
Ararat is 5200 Ned. el hoog, door de Turken wordt hij ,,het oog Gods" genoemd.
Araucanen. Dappere, oorlogz. Ind.
stain in Z.-Amerika. Araucania, tusschen
de Biobio-rivior, den Chiloe-archipel, de
Andes-keten en de Zuidzee. Hebben steeds
hunne onafhankelijkheid bewaard.
Araucaria. Plantengeslacht uit de
fam. der Kegeldragenden (Coniferae).
Arawaken. Ind. stam in Suriname.
Arbeidersverzekering. Inrichtingen, dienend om den workman bij ziekte,
invaliditeit, overlijden, gevorderde leeftijcl,
werkstaking enz. tegen gebrek to bevelligen, door hem een bepaalde som geregeld uit to keeren.
Arbeidersvraagstuk. Vraagstuk
van de verbetering van den toestand der
arbeiders, zoodat doze voldoet aan de
eischen der billijkheid in de beschaafde
inaatschappij.
Arbiter. Scheidsman, iemand door
twistende partijen benoemd, om de zaak
to onderzoeken en uitspraalc to doen,
Arbitrage.
Arbitrage. (Permanent Hof van)
Scheidsgerecht voor internationals geschillen, gevestigd to 'silage, voorz. de
min. v. Buitenl. zaken.
Arbogastes. Rom. veldheer 375-383
n. C., die tegen de Germanen aan Rijn en
Donau streed.
3
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Are, (Deane d') of de Maagd van
Orleans. Een Fransch meisje, dat haar
vaderland redde uit de overheersching der
Engelschen, 1429-1431. Zij stelde zich aan
het hootd van de troepen en sloeg de
Engelschen overal, tot zij eindelijk (1430)
in handen der Eng. viel, die haar 30 Mei
1431 te Rouaan levend verbrandden.
Arcade. Boog, in het algem. een reeks
van bogen, op pilaren of zuilen rustend,
zooals b.v. bij een spoorwegbrug enz.
Arcadia. Het dichterlijke land der
nerders in Griekenland ; om de eenvoudigheid en tevredenheid der bewoners, beroemd als het land van onschuld en vrede,
het Paradijs van die dagen.
Areadius. Keizer van het Oost-Rom.
rijk, 395-408.
Archaeologie. Oudheidkunde; meer
in blzonder opsporing en verklaring (beschrijving) der oude kunstgewrochten van
steen, brons, ijzer, koper enz.
Archaeopteryx, Ow. Voorwereldlijk
vogelgeslacht, de overgang der hagedissen
tot de vogels vormend. Slechts een expl.
bekend, n.1 Archaeopteryx lithographica.
Archangel. Russ. gouvernement in
het N. ged. v. Europ. Rusland, met de
hoofdstad van denzelfden naam.
Arehidamus. Archidamus II, Koning
van Sparta, 468 —427 v. C.— Archidamus III;
kleinz v. d. voorg.; Koning v. Sparta
361-368 v. C.
Archidiaconus. Kerkelijke waardigheid, gelijk staande met plaatsvervanger
van een bisschop.
Archief. Verzameling oorkonden,acten
en bescheiden van vroeger tijd. Men heeft
openbare- en bizondere archieven, zooals
risks-, provinciale- en gemeente-archieven.
De bizondere zijn die van familien of
adelijke geslachten.
Archimandriet. In de Grieksche kerk
een opper- of aarts-abt, staat onder den
bisschop.
Archimedes. Beroemd wis- en natuurkundige der oudheid, geb. 287 v. C., die de
wis- en natuurkunde met vele ontdekkingen verrijkte. Verdedigde 212 v. C. Syracuse tegen de Romeinen en bracht hen
groote schade toe door zijn werktuigen,
welke steenblokken op de belegeraars
slingerden, terwijl hij door middel van
brandspiegels hun vloot in brand stak.
Toen de R. de stall bestormden, zat A. in
zijn studeervertrek en trok meetk. figuren
op den vloer. „Winch toch mijn cirkels
met uit!'' riep hij een binnendringenden
soldaat toe, maar de Romein doodde den
grijsaard, die toen 75 jaar was
Archipel. Eilandengroep; ook wel een
met eilanden bezaaide zee.
Archipel. (Oost-Indische). Zie Soendaeilanden.
Architect. Bouwmeester.
Architectuur. Bouwkunst.
Architectuurschilderkunst.
Schilderkunst, - waarin kunstgewrochten
van architectonischen aardzijn opgenomen.
Archltraaf. Hoofdbalk van een zuilenrij.
Arcis-sur-Aube. Klein stadje in het
Fr. dept. Aube, bekend als geboorteplaats
van Danton en door den yeldslag 20/21

Maart 1814, tusschen Napoleon en de
Geallieerden.
Arcole. Ital. vlek a. d. linker oever
van de Etsch, bekend door de overwinfling, welke Bonaparte
B
er op de Oostenrijkers behaalde, 17 Nov. 1796.
Arctische zee. Noordpoolzee, besloten binnen den noorderpoolkring
Aretostaphylos. Adam. Plantengesl.
nit de fam. der Ericaceen.
Arcturus of Beerhoeder, ster van de
eerste grootte a. h. N. halfrond des hemels,
in het sterrenbeeld BoOtis
Ard. In de natuurl. hist. afkorting voor
Arduino.
Ardennen. (De) of het Ardennenwoud,
uitgestrekt boschrijk geb. in het Z. 0. v.
Belgie.
Ardennes. (Dept. der) in Frankrijk,
in het N. ged. v. h. Ardennerwoud.
Ardjoeno of Djepang. Vuurspuwende
berg op Java; in de resid. Pasoeroean.
Are. Naam eener vlaktemaat, gelijk
aan 100 0 Ned. el (meter) en ook 0 roede
genoemd. Gewoonlijk meet men met hectaren
100 ares of 1 bander.
Areca. L. Plantengeslacht uit de fam.
der Palmen.
Arena. Letterlijk Zand. Men duidde
daarmede het met zand bedekte strijdperk
in de amphitheaters aan.
Arenacum. Nog onbekende plaats in
Gelderland, waar in den tijd der Romeinen
het tiende legioen gelegen was. Menheeft
gemeend dat het Arnhem was, maar waarschijnlijk moet het gezocht worden in het
boven gedeelte van de Betuwe.
Arenaria. Plantengeslacht uit de fam.
der Alsineen.
Arend. (Johannes Pieter) geb. te Am' sterdam 6 Nov. 1796; in 1824 lector a. h.
Athenaeam te Deventer, in 1837 id. a. h.
Marine-instituut te Medemblik, id. a. h.
gymnasium te Amsterdam, Schreef de
Algem. Gesch. des Vaderlands en Gesch.
der dichtkunst en fraaie lett. in Europa.
Eerstgen. werk na zijn dood (1855) voortgezet door mr. 0. v. Rees, hoogleeraar
Brill en dr. J. v. Vloten.
Arenga. Labill, of arengpalm. Plantengesl. uit de fam. der Palmen.
Areometer. Hydrometer of vochtweger, werktuig waarmede men het soortelijk gewicht (de dichtheid) van vloeistoffen
bepaalt.
Areopagus, of heuvel van Ares (Mars).
Een hoogte te Athene, nabij de Acropolis,
waar de zetel was van de beroemde
rechtbank van dien naam, welke tot
aan den tijd der Rom. Keizers bleef bestaan.
Arethusa. L. Plantengeslacht uit de
fam. der Standelkruiden (Orchideen).
Argemone. L. Plantengeslacht uit de
fam. der Papaverachtigen (Papaveraceen).
Argentaan. Ook nieuw zilver genoemd, een op zilver gelijkend metaalmengsel, uit nikkel, koper en zink bestaande.
Argentijnsche itepubliek. ZuidAmerik. Statenbond, grenzende ten 0. a. d.
Atl. Oceaan, Uraguay, Brazili6 en Paraguay. ten N. aan Bolivia. ten W. aan Chili
en ten Z. aan Patagonia. Oppervl. 2885620
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KM. Het W. ged. is bergachtig, het 0.
bestaat uit onafzienbare vlakten of pampas. Klimaat zeer verschillend, maar in 't
algem. gezond. Rijke plantengroei en dierenrijk. Landbouw weinig ontwikkeld,
veeteelt levert groote winsten op. Bevolking: blanken van Spaansche afkomst,
Creolen, Mestiezen, Mulatten. Negers en
Indianen. De Bondshoofdstad is BuenosAyres.
Argentine. Naam van verschill. stoffen: in de delfstofkunde een met kiezel
vermengd kalkspaat; vloeistof voor het
verzilveren van rood en gee] koper; een
met een metaaloplossing 13 ehandeld porselein, hetwelk daardoor geschikt wordt
voor vergulden of verzilveren ; zilverkleurige verfstof; een idem van fijn verdeeld
tin, bij het drukken van geweven stollen
gebezigd.
Argentit. Zwavelzilver.
Argonauten. Grieksche holden, die
zich omstreeks 1350 v C. onder aanvoering van Jason, naar Colchis begaven om
het Louden Vlies te halen.
Argonnerwoud. Uitgestrekt woud
op den linker Maasoever nabij de Belg.
gre ns.
Argopoero. Vuurspuwende berg op
Java, in de resid. Bezoeki.
Argument. Een waarheid, waaruit
men eene andere kan afleiden; bewijs of
dat ged. van een bewijs, dat er den eigenlijken grondslag van vormt, doorgaans
gebruikt als bewijsvoering.
Argus. De Alziende, (fabelleer) omdat
hij 100 oogen had, in 't algemeen iemand,
die alles ziet.
Argusfazant, of Juno-vogel (Argus
giganteus, T). Naam van de eenige soort
van het vogelgeslacht Argus uit de fam.
der _Hoenders. Vederen roodbruin met
oogvlekken, bijna naakten, blauwen kop
en hals, grootte van een pauw, behoort in
de wouden van Sumatra en ffalakka te
huis.
Aria. Lied voor een stem gezet, met
begeleiding van een of meer instrumenten.
Aria eattiva. Ital . uitdrukking „bedorven lucht" beteekenend, schadelijke
uitwaseming der Pontijnsche moerassen.
Ariaansehestrijd. Leerstellige twist,
die ]anger dan een halve eeuw in de oude
Christel. kerk heeft gewoed en over de
vragen liep: hoe moet men zich God voorstellen en wie was Christus?
Ariadne. Dochter van Minos, Koning
van Creta, die Theseus beminde en hem,
toen hij de jaarlijksche schatting aan den
Minotaurus moest brengen, een kluwen
garen gaf, dat hij aan den ingang kon
vasthechten en voortgaande in het hol,
kon afwinden, tot hij de plaats vond, waar
het monster de wacht hield. Zij schonk
hem ook een betooverd zwaard om het
ondier te dooden. Zoo gelukte het hem
den Minotaurus te dooden en langs den
draad den uitgang terug te vinden, waarop
hij, door Ariadne geholpen, met haar
vluchtte.
Arin.. Een Hebreeuwsch woord, dat
,,leeuw Gods" beteekent.
AriPrs. Naam van de drie hoogste
Indische Kasten, die van de bergstreek in

den Pendsjaub afgedaald, zich als heerschend yolk over geheel Indie hebben verspreid. Arische volken en Arische talon
noemt men die van den Indo-Germaanschen stam in Indie en Perzie en in het
algemeen.
Arimospen. Een mytisch, eenoogig,
oorlogzuchtig yolk, door de Ouden goplaatst in het verre noordoosten der toe;
bek. wereld,
Arlon. Dichter en luitspeler uit den
Griekschen fabeltijd,
Ariosto. Beroemd Ital. dichter, geb.
1474, overl. 1533,
Ariovistus. Legerhoofd der Markomannen (Germanen) en Koning der
Sueven ; eerste Germaansche vorst, die zich
tegen de veroveringen der Romeinen verzette, in Cesars tijd.
Arista. (Don Mariana) President van
Mexico, geb. 1803, overl. 1855. Als knaap
reeds nam hij dienst en klom tot generaal
op, daarna tot minister en president.
Aristarehus van Samas. Een der beroemdste sterrekundigen der Oudheid,
leefde omstr. 262 v. C.
Aristides. Atheensch veldheer en
staatsman, beroemd wegens zijn onkreukbare rechtvaardigheid, belangeloosheid en
stipte eerlijkheid, 509 –467 v. C.
Aristoeratie. Letterlijk: ,,de heerschappij van de besten", een staatsinrichting, welke rang, gezag en heerschappij
aan een be paalde klasse van staatsburgers
toekent. Men heeft de aristocratie der
geboorte, zij die hun aanspraken doen
gelden op grond van de verdiensten hunner voorvaderen; de aristocratie van den
stand; ambtenaar,aristocratie; geld-aristocratie, enz.
AristOmenes, de held van den tweeden Messenischen oorlog, verwoed strijder
tegen de Spartanen.
Aristeiphanes. De geestigste blijspeldichter van Oud-Griekenland, 455-387 v. C.
AristOteles. De grootste wijsgeer en
natuurkenner der oudheid, 381--322 v. C.
Arizona. Gebied in de Ver. Stat. v.
N. Amerika, tusschen Nieuw-Mexico en
California.
Ark. Vaartuig, waarin. volgens den
Bijbel, Noach met zijn hnisgezin, tijdens
den Zondvloed, behouden bleef. Nog tegenwoordig noemt men in ons land woonschepen arken.
Arkansas. Naam van -een rivier in de
Ver. Stat. v. N. Amerika, in den staat van
denzelfden naam.
Arkel. De heerlijkheid of het land van
Arkel, vroeger bah. aan het oud adellijk
gesl. van dien naam, is gelegen tusschen
Lek en Merwede. Het slot stond aanvank.
bij het dorp Arkel, word herhaaldel. afgebr.
en verplaatst. Het laatstbekende stond aan
de Merwede. Het geslacht was beroemd
om zijn dapperheid en rijkdom. Eerste
heer was Heijman van Arkel, over1.1.aatst
der lode eeuw. Vervolgens vermelden wij:
Poppo, overl. 1009; Jan, sneuv. in het
H. Land 1034; Jan II, streed 8 jaren in het
H. Land, overl. 1074 of '77: Jan III, streed
in het H. Land, over]. 1082: Jan IV, verdiende zijn sporen in het H. Land en overl.
1122; Jan V, streed eveneens in het H. Land
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en sneuv. 1144 ; Jan VI, 1176 ; Jan VII,
trok met graaf Floris naar Palestina,
sneuvelde in een slag tegen den kastelein
v. Koevorden 1256 ; Jan VIII, grondlegger
der stall Gorinchem, sneuvelde in den slag
tegen de Stadingers 1234; Jan IX, vermaard wegens zijn lichaamskracht. Onder
de poort te Gorinchem doorrijdend, sloeg
hij zijn armen om een balk en lichtte met
de beenen zijn paard van de grond,overl.
1272; Jan X, streed tegen de Friezen en
sneuv. 1297 ; Jan XI, streed in het H. Lend
en deed wonderen van dapperheid, overl
1324; Jan XII, overl. 1360; Otto, zoon v. d.
voorg., bijgen. de Dappere, overl. 1396;
bracht een aanvankel. verzoening tusschen
Hoekschen en Kabelj, tot stand; Jan, jongere broeder v. d. voorg. was de 47ste
bisschop v. Utrecht, 1342, overl. 1378; Jan
XIII, laatste heer v. Arkel, neef v. d. bisschop, verloor in een oorlog tegen Willem
van Oostervant zijn land, terwijl de burgt
werd gesloopt 1417. Het land werd daarna
toegevoegd aan de bezittingen van het
Graf Huis v. Holland.
Arkwright. (Richard) Uitvinder van
de machinale katoenspinnerij, 1732-1792,
Arlberg. Een der hoogste toppen der
Algauer-Alpen, 3300 M., tusschen Tyrol en
Voralberg.
Arles. Hoofdst. van het air van denzelfden naam, in het Fr. dept. Monden van
de Rhone, merkw. om de vele overblijfselen der Rom. oudheid.
Armada. Spaansch woord, dat gewapende macht, maar doorgaans oorlogsvloot
beteekent. In het bizonder gaf men dien
naam aan de in 1588 door Filips II van
Spai , je uitgezonden vloot, om Engeland te
veroveren, maar die door Engelschen en
Nederlanders en ged. door een storm, vernield wend.
Armborst. Sehietwapen, de overgang
vormend van den boog tot het hedend.
geweer.
Armeekorps. Legerafdeeling.
Armenia. Hoogland a. d. Zuid. helling
van den Caucasus, in Westel. Azie, onder
Turksche heerschappij.
Armenrecht, Vergunning, door onvermogenden verkregen om zonder kosten
te procedeeren.
„Armida". Opera van Christoffel Wilibaldus Gluck, Duitsch componist 17141787.
Arminianen of Rem onstranten. Naam
van een secte of afd. der Herv. Kerk in
Nederland, genoemd naar Jacob Arminius
(Zie onder dien naam)
Arminius. (Jacob of Jacobus) Stichter
van het Kerkgenqptsch. der Remonstranten, geb. 1560 te Oudewater. Na in het
buitenl, te hebben gestudeerd, werd hij in
1588 predikant te Amsterdam. Doan kwam
hij in botsing met zijn ambtgenoot Plancius, welke twist de Amsterd, kerkeraad
naar de Synode verwees. In 1603 tot hoogleeraar te Leiden benoemd, verwierven
zijn lessen over het Oude Testament veel
bijval^ maar ook Kier geraakte hij in twist
met zijn ambtgenoot Gomares, evenals in
Amsterdam, over de Calvinistische predestinatie-leer. Alle besprekingen, in het bijzijn van de bekwaamste Godgeleerden

waren vruchteloos. Hij overl. te Leiden
1609.
Arminius of Hermann. Vorst der
Cherusken, die de Germanen van het juk
der Romeinen bevrijdde. In het Teutoburgerwoud vernietIgde hij Brie legioenen
20 a 30000 man van \T alus. Hij stierf door
sluipmoord.
Armpolyp. (Hydra). Een geslacht van
de klasse der polypen en van de orde der
zoetwaterpolypen (Hydrae); leven in zoet
water.
Armpootigen. (Brachiopoda). Ook
wel Mantelkieuwigen genoemd; schelpdieren, tweeschalig, de sehalen verschillend, groote rug- en kleine buikschelp;
zip met de rugschelp of een peesachtige
steel aan de zeebodem vastgegroeid. Van
de meer dan 2000 bek. soorten behooren
slechts ruim 80 tot de tegenwoot dige, de
oveiige tot de fossiele soorten.
Armstrong. (William George). Uitvinder der naar hem genoemde kanonnen,
geschutgieter te Elsmek bij Neuwcastle.
Arnauten. Zie Albaneezen.
Arnhem. Hoofdst. v, Gelderland a. d.
rechteroever van den Rijn, a. d. voet der
Veluwsche heuvels, 57000 zielen. fraaie
omstreken, merkw. geb. Vereenigingspunt
der spoorwegen uit Friesland en Duitschland.
Arnhem. (Johan baron van). Heer van
Rosendafil tot Horsloo, gedep. v. h. kwartier Veluwe 1674, rechter, buitengewoon
,raadsheer in het Hof v. Gelder en Zutphen.
Vergezelde Willem III naar Engeland,
landdrost van de Veluwe 1801, over1.1716
Arnhemsland. Ged. v. N. Holland, in
1723 door een Arnhemmer ontdekt, a d.
N.kust van de Golf v. Carpentaria tot
Bathurst (Australia).
Arnim. (Hairy graaf von) Duitsch diplomaat, die aanvankelijk hoog in aanzien
stond, mean later in botsing kwam met
von Bismarck en wegens beleediging van
Bismark en den keizer en landverraad, tot
5 j. tuchthuisstraf werd veroordeeld. Hij
onderwierp zich niet aan die straf, maar
week uit en overl 19 Mei 1886 te Nizza.
Arno. Een der belangr. rivieren van
Italie.
Arnoldus. Arnoldus I van Isenburg,
30ste bisschop van Utrecht, 1198.
Arnoldus II, 48ste hiss v. Utrecht, 1372.
Arnoud. Aernoud of Arnold, z. v. Dirk
II en diens opvolger als graaf v. Holland,
989. In 993 gesneuveld in een gevecht tegen de Friezen bij Winkelmade.
Arntzenius. Ned. geslacht, dat verscheid. verd. mannen opleverde. Wij vet.melden:
Johannes 1702-1759, hoogleeraar te Nijmegen en Franeker — Otto 1703-1763,
rector der Lat. sch. te Amst. — Johannes
Henricus 1734-97, hoogl. te Gr oningen en
Utrecht. — Pieter Nicolaas, 1745-99, advoc.
te Amst., dichter. — Jan Otto 1771-1825,
hoogl. te Harderwijk. — Robert Hendrik
1777-1823, Advokaat-fiscaal in N. Holl.,
rijksadvokaat, lid v. d. Tweede Kamer. —
Robert Hendrik, letterkundige. — Diederik Johannes Agatheas 1807-48, ervaren
geneesheer. — Herman 1865-1842 hoogl.
te Utrecht.
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Arnulf. Duitsch keizer, onechte z. v.
kon. Karloman en de schoone Luitswinda,
880. In 896 tot keizer gekroond, over]. hij
899 aan de gevolgen van vergif,
Arnulf van Dietz. Bisschop v. Metz,
stamvader van het Karolingische vorstenhuis, 580-640.
Aroe-eilanden. Eilandengroep in den
0. I. Archipel, ten Z. v. N. Guinea.
Arolsen. Hoofdst. v. h. vorstendom
Waldeck, a. d. Aar, 2400 inw.
Aroma. Specerijachtige geur.
Aromatisehe middelen. Specerijachtige en aetherische geneesmiddelen,
aan het plantenrijk ontleend,
Aronskelken. (Aroideen). Familie
der êenzaadlobbige gewassen, zich onderscheidend door groote pijlvormige bladeren en een vleezige bloeikolf. Leveren zeer
fraaie tuin- en potbloemen.
Arowaken. Ind. stain in BritschGuyana en Suriname.
Arpad. Hertog der Magyaren 889, de
Hongaarsche volksheld, grondlegger van
het Arpadsche vorstenbuis, dat in 1301
uitstierf. Overt. 907.
Arraeacha. Plant beh. tot de fam. der
Schermbloemigen, gelijkt op den aardappelplant en is aangeprezen om deze te
vervangen. Levert knollen als aardappelen.
Arrakan. Lange, smalle landstreek,
aan de 0.-zijde der Golf v. Bengalen.
Arras. Hoofdst. v. het Fr. dept. Pas de
Calais.
Arrest. Vaststelling, aanhoudin g, vasthouding, inbeslagnemrng. Arrestatie : gevangenneming.
Arrondissement. Onderafd. v. een
provincie.
Arrowroot. Zetmeel, bereid uit de
wortelknollen van verschill. planter. uit
0. en W.-Indie.
Arsenik. Stof, die in de natuur dikwijls voorkomt, somtijds in metaalvorm,
doorgaans in verbinding met zwavel of
metalen (arseniden). Hevig vergif.
Arsjin. Russische el, 0.711187 Ned. el.
Art. In de nat. hist. afkorting van
Artedi.
Artabazus. Zoon v. d. Perz. Pharnoces, aanvoerder der Parthers, bij den tocht
van Xerxes naar Griekenland. A. Veldheer
van Artaxerxes Mnemon.
Artanema. Don, plante,ngesl. uit de
fam. der Scrophalarineen.
Artaxerxes. Dezen naam droegen de
volgende Perzische koningen: Artaxerxes
I Longimanus, 3e zoon v. Xerxes, 456 v.
C,; id. II Mnemon, 425 y. C.; id. III Ochus,
362-339 v. C.; id. IV Babegan, 225 v. C.
Artaxias. Eerste koning van GrootArmenie, 100 v. C.
Artemisia. Koningin van Halicarnossus, was cijnsbaar a. d. Perz. koning Cyrus.
Vergezelde hem met een vloot op een
tocht naar Griekenland, vocht dapper. Zij
maakte een eind aan haar leven door van
de Leucadische rotsen te springen, omdat
een jongeling haar liefde versmaadde
Artemisia, koningin v. Carie, werd beroemd door de innige rouw over haar
echtgenoot, wiens asch zij in haar drank
mengde, en wren zij een grootsch gedenkteeken stichtte.

Artesiaansehe putten. Boorgaten
in den grond, waaruit het water opwelt.
Hebben hun naam ontvangen naar het
landschap Artois, waar men ze 't eerst
maakte.
Artevelde. (Jacob van) Beroemd Vlaming, brouwer te Gent in de 15de eeuw.
IJverig voorst. v. d. rechten en vrijheden
der burgers, verjoeg hij Lodewijk v.
Vlaanderen en nam zelf het bewind in
handers. Toen hij later den zoon v. d. Eng.
koning tot opvolger van Lodewijk wilde
verheffen, kwam het yolk in 1345 tegen
hem in opstand en met 70 zijner aanhangers werd hij gedood. Zijn zoon Fhilips v.
Artevelde wreekte zijns vaders dood en
kreeg bijna g eheel Vlaanderen op zijn
hand. Sneuvelde 1382.
Arthur. Naam van een koning uit den
fabeltijd van Engelands geschiedenis
Articuleeren. Bij het voorlezen of
spreken elke lettergreep duidelijk laten
hooren.
Artikel. Lid of deel van een geheel;
opstellen in dagbladen en boeken ; een
lidwoord.
Artillerie. Kanonniers, een korps milltairen, dat de kanonnen bedient.
Artisj ok. ( Cynara Train). Plantengesl.
uit de fam. der Saamgesteldbloemigen.
Artium liberalium magister.
Meester in de vrije kunsten, academ. titel,
thans vervangen door dokter in de wisen natuurk.
Artois. Vroeger graafschap in Frankrijk, het tegenw dept Pas de Calais, zeer
vruchtbaar, de korensehuur van Fr.,
hoofdst. Arras.
Artz. (David Adolphe Constant) Verdienstelijk Ned. schilder, geb. 1837, leerling
van J. Israels, genre: visscherstypen. Een
reproductie van een zijner schilderstukken
vindt men op pl. 6.
Aruba. Ned. eiland nabij de kust van
Venezuela, behoorende tot onze WestIndische bezittingen.
Asafoetida. Gomhars, bekend onder
den naam van duivelsdrek, hars nit de
steel van Scorodosma foetidirm, Bunge,
behoorend tot de Schermbloemige gewassen.
Asahan. Klein rijk op de O.-kunst van
Sumatra met rivier van denzelfden naam.
Inw. Maleiers en Batta's; cultuur : peper
en rijst.
Asael. Naam van een boozen geest,
die, volgens de Israelieten, in de woestijn
woonde.
Asbest. Delfstoffen Welke zich onderscheiden door een vezelachtige samenstelling en uit kiezelzuur, magnesia en ijzeroxydule bestaan. Men weeft er lijnwaad
van, dat onbrandbaar is en ook papier
wordt er van vervaardigd.
Asbjornsen. (Peter Christian) Een
der incest populaire schrijvers van Noorwegen, die zich vooral aan de dierkunde
wijdde en de „Noorweegsche volkssprookjes" schreef.
Ase. A sc of Ask en Embla (esch en
els), volgens de Noord. fabelleerde stamouders van het menschel. geslacht.
Aseendenten. De opgaande lijn van
iemands bloedverwanten, nI. die personen

„Op het duin ', van Artz.
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waarvan iiemand afstamt : vaderi ,moeder,
grootvader, overgrootvader enz.
Aschdag. Kerkel. feestdag der R. K.,
aldus genoemd omdat de priester de gemeenteleden, na het bijwonen der mis, met
asch, het teeken des kruises op het voorhoofd maakt onder de woorden: „Stof zijt
gij 'en tot stof zult gij wederkeeren",eene
herinnering dus aan de broosheid des leyens. Eerste Woensdag na den Zondag
Esto mihi, den eersten dag van de groote
40 daagsche vasten.
Aschkruid. (Cineraria L). Plantengesl uit de fam. der samengesteldbloemigen.
Aschregen. Bij Vulkanische uitbarstingen verheft de asch uit kraters zich
wel eens hoog in de lueht en daalt den
elders neer.
As. In de geometrie de middellijn van
een voorwerp of figuur, waaromheen alle
deelen symetrisch gelegen zijn ; vender
een oud-Rom. koper geldstuk; scheik.
teeken voor Arsenicum.
Aschs. In de natuurl. hist. afkorsting
voor Ascherson.
Aselepiadeen. Plantenfam., die kruiden of klimmende heesters bevat, met een
wit, scherp, soms vergiftig melksap.
Aselepias. L. of zijdeplant, belangrijkste gesl. uit de fem. der AsNepiadan.
Ascomyceten. Groep uit de orde der
zwammen.
Ascon. Eerste hertog v. Friesland in
de 2e eeuw, zoon en opvolger van Tabbo,
laatste prins v. Friesland.
Ascot. Uitgestrekte heide, 2 u. v.
Windsor (Eng.), waar jaarl. groote wedrennen worden gehouden.
Aseue. (George) Engelsche vice-admiraal, leverde met 40 schepen slag tegen de
Ruijter, die op 26 Augs. 1652 zich met 30
schepen er tweemaal doorsloeg, zoodat de
Eng. de vlucht namen. In den slag van
11, 12 en 13 Juni 1666, werd hij door de
Ruijter krijgsgev gemaakt.
Asega. Bij de oude Friezen de naam
van een door het yolk aangestelden rechter.
Het asegaboek is eon oud Fr. wetboek.
Asen. In de Noorsche fabelleer een
machtig godengeslacht, hetwelk Odin tot
stamvader had.
Asewlin. Adellijk geslacht in Geld en.
Utrecht. Wij vermelden : Gerard van Asewijn. 1360, aanhanger v. Eduard v. Gelder.
— Willem, 1499 erfhoftneester v Karel v.
Gelder. — Reinier, lid der riddersch. v.
Nijmegen, 1538. — Anthony, heer v. Brakel
en Sterkenburg, 1642. — Anthony, id. id.
— Arent, heer v. Ruwiel, was in 1622 onder
de Stichtsche edelen ingeschreven.— Elaas,
heer v. Grandberg en Langerak, overl.
1607. — Wapen: ztiveren schild met 5
banden.
Asgard. Verblijf der Asen, gebouwd in
het midden van het heelal.
Ashanti. Afrik. negervolk in Guinea,
W. Afrika. Britseh protectoraat.
Asinga Ascon. Vierde prins der
Friezen, volgde omstr. 81 voor onze jaartell., zijn vader Ubbo op. Streedt met de
West-Friezen tegen de Batavieren, later
tegen de Denen en tegen hertog Karel v.
Braband, die hem gevangen nam, waar

weer " vrijliet, waardoor een duurzame
vriendschap tusschen hen ontstond
Asmannshauser. Wijnsoort, bereid
to Asmannshausen a. d. Rijn.
Asmodi. Verwoester ; in de Hebreeuwsche mythologic een booze geest, satan.
Aspalaathout. Plantengesl. uit de
fam. der Vlinderbloernigen a. de Kaap de
Goede Hoop.
Asparagine. Stikstofhoudende organisehe stot, in aspergespruiten ontdekt.
Asperen. Baronie in he 0. ged. v. Z.
Holl., voorh. tot het graafsch, Teisterbant
behoorend. Het stadje Asperen a. d. Linge
bezit een fort en heeft plm. 1250 zielen.
Aspergie. Plantengeslacht uit de lam.
der .Asparouinae, dat de heerlijke voorjaarsvrucht levert.
Asphalt. Aardpek of jodenlijm, is een
bitumineuse harssoort pekzwart. Men bereidt er een stof uit tot het bevloeren van
straten, kolfbanen enz.
Aspirator of luchtzuiger, werktuig
in scheik, labor. gebruikt, om vochtige
zelfstandigheden spoedig droog to maken,
door or een droge luchtstroom overheen
to leiden.
Assagaai. Werpspeer, bij kaflers en
Hottentotten in gebruik.
Assam. Landstreek in Bengalen.
Asselijn. (Thomas) Ned. dichter in de
2de heeft der 17de eeuw, schreef verscheidene treur- On kluchtspelen.
Assen. Hoofdst. der prov. Drenthe, a.
d. Smildevaart en spoorw. Gron -Meppel.
Fraaie stad, omstreken Sterrebosch, plm.
11000 inw.
Assen. (Jan Walter van) Ned. schilder,
geb. 1471 ; zijn stukken zijn zeldzaam.
(Cornelis Jacob van) geb. Harlingen
1788. Advoc. to 's Hage, seer v. prins
Frederik ref. Raad v. State, hoogl. to
Leiden, verl. to Yelp 1859. Verscheidene
geschrift n.
Assendelft. Dorp in N.Holl., niet ver
van Beverwijk, 3000 inw.
Avser. (Mozes Salomon) Israeliet, geb.
Amsterd. 1754, procureur to Amsterdam,
werd onder het bewind van koning Lodewijk met andere belast met de samensteling van een wetboek van kooph,
(Karel) zoon v. d. voorg., rechtsgel. to
Amst., nam vele gewichtige ambten en
bedieningen waar, overl. 1836.
(Tobias Michaal Carel), verdienst. Ned.
rechtsgel. geb. Amsterdam 1838.
Assestorisch of verzekerend, noemt
de wijsbegeerte een stelling, die absoluut
zeker is.
Assessor of bijzitter, vro egere titel
voor het tegenw. wethouder In Duitschl.
is het een titel voor hen, die een bepaald
examen hebben afgelegd, waar niet in
dienst zijn.
Assignaten. Papiergeld in Frankrijk,
tijdens de revol. door een besluit der Nat.
Verged. uitgegeven Later werd het nagenoeg waardeloos.
Assignatie. Handelspapier, waarin
de onderteekenaar iemand aanwijst, door
wien de betaling van eon zekere som aan
derden, daarin genoemd, zal geschieden.
Assimilatie. G-elijkmaking, een woord
in gebruik bij de beschrijving der voeding

42
van dieren en planten. — Ook op het
gebied der taalk. gebruikt, als bij samenkoppeling twee verschill. medeklinkers
naast elkaar komen te staan en de eerste
aan den tweeden gelijk wordt of daarop
overgaat.
Assistenten. Helpers, bijstand verleeners, b v. assist. van een hoogleeraar,
ass. resident.
Associatie. Vereeniging, verbinding,
het vormen van een gezelschap of genoots chap.
Assuan of Assoean. Stad in Opper
Egypte, rechter Nijloever, tegenover eil.
Elephantine.
Assuncion. Hoofdst. v. d. Zuid-Amerik.
staat Paraguay.
Assyria. Oude naam der landen gelegen lusschen het Armenische hoogland,
de bergylakte van Iran, de Tigris en de
Diala.
Assyriologie. De wetenschap van het
navorschen van het schrift en de taal, de
geschiedenis enz. van het oude Assvrie.
Astarte. Geslacht van tweeschalige
schelpdieren.
Aster. Plantengesl van de fam. der
Samengesteldbloemigen, wier planten in
onze bioemtuinen zeer algemeen gekweekt
worden
Asterabad. Perzische provincie met
gelijknamige hoofdstad.
Asteriscus. Sterretje; er wordt doorgaans merle aangeduid een roode figuur
als deze; (* of t). De oude geleerden gebruikten dit teeken om van de een of
andere plaats de echtheid aan te duiden
of er de aandacht op te vestigen. Men
vindt den asteriscus ook wel in boeken
als aanwijzing dat er woorden ontbreken
of als verwijzing naar een noot.
Asteriscus, Winch. plantengeslacht
uit de fam. de Saamgesteldbloemigen.
Asteroliden. De kleine planeten tusschen Mars en Jupiter.
Asterolepis. Fossiele visch uit den
ouden rooden zandsteen der Orckneyeilanden, a. d. N.-kust v. Schotland.
Asthma. Zie : Aamborstigheid.
Astraalgeesten. Goede Aesten, die
de hoogere gewesten der lucht bevolkten,
volgens de opvatting der Perzen, Chaldeeuwen en Indiers
Astraallamp. Gewone Argandsche
lamp, die vrij aan den zolder of het
plafond is opgehangen, maar zich onderscheidt door een kap boven de pit, die de
gelijkmatige verspreiding der vlam bevordert.
Astraallicht. Schemerachtig schijnsel,
hetwelk men in heldere nachten hier en
daar aan het uitspansel ziet,voortgebracht
door millioenen zeer kleine sterren.
Astrogalus. L. Plantengesl uit de
fam. der Ylinderbloemigen.
Astrakan. Russisch gouvernement met
gelijknamige hoofdstad, ten N. van de
Caspische zee.
Astrantia. L. Plantengesl. uit de fam.
der Schermbloemigen.
Astrograaf. Toestel om met spoed
sterrenkaarten op het papier te brengen.
Astrographie. Sterrenbeschrijvin g.
Astrolabium. Werktuig ore den stand

der sterren met betrekking tot den zonneweg te bepalen. — Ook een werktuig om
hoeken te meten.
Astrologie, Zie : Sterrewichelarij.
Astrometeorologie. De kunst om
uit den stand der sterren het weder te
voorspellen.
Astrophotometrie. De kunst om de
lichtsterkte der sterren te bepalen.
Asturie. Spaansche provincie a. d. zee
van Biscaye.
Asyl. Toevluchtsoord, wijkplaats.
Atair. Ster van de eerste grootte in
het sterrebeeld „de Adelaar".
Atalante. Twee heldinnen der oudheid : de Arcadische Atalante, dochter van
koning Jasus, werd te vondeling gelegd,
maar later door haar ouders teruggenomen en verrichtte verschill. heldendaden;
de Beotische Atalante, dochter van Sahoeneus, koning van Scyrus, beroemd om
hare schoonheid en vlugheid. Jongelingen,
die naar haar bezit dongen moesten een
wedloop met haar houden. Verloren
dan warden zij door haar gedood. Hippomenes won het van haar, door onder het
loopen gouden appelen op de baan te
werpen, welke Atalante opraapte en daardoor haar loop vertraagde.
Atavismus. Wet der erfelijkheid van
eigenaardigheden des lichaams, zoowel als
die des geestes
Atbora. Noordelijkste en laatste zijrivier van den Nijl.
Ateles. Geslacht van platneuzige apen
met langen grijpstaart, in Z. Amerika.
Atelier. Werkplaats van een kunstenaar.
A. tempo. Tegelijkertijd ; in de muziek
beteekent het dat speler of zanger de
vroeger aangegeven snelheid van maat in
de voordracht weer op moet vatten, wanneer daze afgebroken is. A tempo giusto,
bet. dat de speler of zanger geheel vrij is
in de opvatting en de voordracht.
Ath. Stad in de Belg. prov. Henegouwen.
Athalia. Dochter van Achab, koning
van Israel en van de koningin Jesebel,
gehuwd met koning Joram van Juda. Zij
plaatste zich (884 v, C.) op den troon en
deed alle mannel. telgen van hetkon. huis
om het lev en brengen. Een priester redde
Joas en de priesters riepen hem (887 v. C.)
tot koning uit en lieten Athalia ter dood
brengen.
Athanarie. Koning der West-Gothen,
4e eeuw n. C.
Athanasius. Beroemd Kerkvader en
varier der orthodoxie, gab. erode 3de of
aanv. 4e eeuw Alexandria, overl 373.
Athelsmus. Het niet gelooven aan
het bestaan van een god. Atheist = godloochen aar.
Athelstane. Koning v Engel. 925, de
eerste die zich Keizer v Brittannie noemde.
Athenaeum. Tempel of heiligdom van
Minerva, de godin der wijsheid, en derhalve de beteekenis bezittend van hooge
school.
Athemeus. G rieksch taalk., redenaar
en wijsgeer der oudheid.
Athene. De wereldberoemde hoofdstad
van het oude Attica, middelpunt der oud-
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Grieksche beschaving. Het hedend. Athene
is de hoofdstad van Griekenland, gouvernement Attica, a. d. Golf van Aegina,
tegenover de oostkust van den Peloponnesus, a. d. baai van Piraeus, 110.000 inw.
Athleten. Kampvechters bij de oude
Grieken en Romeinen, die bij feestelijke
gelegenheden in het worstelperk hunne
kunst vertoonden.
Athos. Heilige berg in Europ. Turkije,
voorgeb. v. Macedonia a. d. Aegaesche-zee
met 20 kloosters, 300 kapellen en omstr.
5000 inw., onschendbaar eigendom der
kloosters der Grieksche kerk.
Atlantis. Een fabelachtig eil. in d.
Atl. Oceaan, volgens de oude Egyptenaren
achter Gibraltar gelegen, grooter dan Azie
en Afrika.Misschi en werd Amerika bedoeld.
=Atlantische Oceaan. Zee tusschen
Europa en Afrika aan de eene en Amerika
aan de andere zijde.
VAtlas. Zoon v. Aether en de Aarde
(fabelleer); was veroordeeld om het hemelgewelf te dragen, omdat hij had saamgespannen met de reuzen, die de hemel
bestormden.
In de sterrekunde: ster uit de groep der
Pleiaden; in ontleedk. de eerste halswervel
die het hoofd draagt.
Atlas. Gebergte in het N.W. v. Afrika
van Tunis, door Algiers en Marocco tot
aan den Atl. Oceaan.
lAtlas. Zijden stof, ook wel satijn genoemd.
lAtlasvlinder. (Saturnia Atlas) Grootste der bekende vlinders, beh. tot de fam.
der Nachtvlinders, groep der Spinners, 20
cM. lang 15 br., 0.-Indie.
Atmometer. Werktuig om het bedrag
der verdamping van water te bepalen,
verdampingsmeter.
Atmospheer. Zie: Dampkring.
Atol. Zie: Koraaleiland.
Atonie. In de geneesk. slapheid, gemis
aan veerkracht.
Atoom. Deeltje, niet meer voor verdeeling vatbaar. De kleinste en eenvoudigste onverdeelbare deeltjes waaruit de
stof bestaat.
Atragene. L. Plantengesl. uit de fam.
der Ranunculaceen.
Atrium. Het voornaamste gedeelte
van een oud-Rom. huis, de voorste en
grootste zaal.
Atjeh of Atsjin. Staat op Sumatra
N.W.punt, tot 1873 zelfst, thans aan ons
onderworpen, na een oorlog van meer dan
een kwart eeuw,
Attaché. Ambtenaar verbonden aan
een gezantschap.
Attalea. (Humb. en Bonpl,) Plantengesl. uit de fam. der Palmen.
Attaque. Voorwaartsehe beweging,
aanval. Bij de infanterie: bajonnetaanval
bij de cavalerie : charge.
Attica. Een der prov. van MiddenGriekenland.
Atilla. Etzel, bijgen. de „Geesel Gods",
koning der Hunnen, in het oosten van
Europa, groot veroveraar. Hij strekte zijn
tochten uit tot Turkije, Italie, Frankrijk
en trok verwoestend door geheel Duitsch-

land. Hij overleed door het springen van
een bloedvat, onverwachts en met zijn dood

was het met de macht der Hunnen gedaand
Aucklandseilanden. Ei landengroep
van Australia ten Z. v. Nieuw Zeeland.
Auctie. Verkoop van losse goederen
aan den meestbiedende.
Aucuba. Plantengesl. uit de fam. der
Cornan.
Antic of Oude. Britsche prov. in VoorIndie.
Audientie. G-ehoor, .door vorsten of
voorname personen, die hen iets hebben
merle te deelen of te verzoeken.
Auditeur. Auditeur-militair bij krijgsen schuttersraden, het ambt van het Openbaar Ministerie.
Audubon. (John James). Beroemd
Amerik. vogelkenner, 1780-1851
Auerbach. (Berthold). Ber. Duitsch
romanschrijver, 1812-1882.
Auerstitdt. Klein dorpje in de Pruiss.
prov. Saksen, beroemd door de groote
veldslag van Napoleon tegen de Pruissen,
waarbij de Duitschers een verpletterende
nederlaag leden en de Hertog v Brunswijk sneuvelde. 14 Oct. 1806.
Augias. Koning v. Elis, die, volgens
de fabelleer, een kudde van 3000 runderen
bezat, waarvan de mest in de stal tot eene
verbazende hoogte was opgehoopt. Aan
Hercules werd opgedragen die stal in een
dag te reinigen, hetwelk hij deed door er de
rivieren Alpheus en Peneus even doorheen
te leiden, welke alles weg spoelden. Vandaar dat men, bij het in orde brengen eener
bitna onmo gelijke taak, spreekt van het
reinigen van een Augias-stal.
Augsburg. Hoofdstad v. h. Beiersche
distr. Schwaben en Neuburg.
Angur. Rom. priesters, die uit allerlei
verschijnselen, maar voornamel. uit de
vlucht der vogels, de toek. voorspelden.
August. Wij vermelden de volgende

personen van dien naam: August, keurv.

v. Saksen, 1526-1585, ontwikkelde Saksen
vreedzaam tot een modelstaat. — August
de Jongere, Hertog v. Brunswijk en Lillieburg, 1579-1666. — August I, koning van
Polen (Sigismund II), 1548 - 1557. — August
II, idem 1670-1733, was bekend om zun

sterkte, brak een hoefijzer door midden

en draaide een ijzeren staaf in elkaar als
ijzerdraad. — August III, z. v. d. voorg.
idem, 1697-1763, wees na den dood van
keizer Karel VII de keizerskroon van de
hand, was zeer verkwistend en verkocht
de hooge ambten a, d. meestbiedende. —
August, Hertog van Saksen-Gotha, 1771822, — August, Groothertog v. Oldenburg,
1784-1853. — August Wilhelm, prins van
Pruissen 1722-1758. — August Ferd, idem,
1730-1813. — Au gust Friedrich Wilhelm
Heinrich, idem, 1779-1843. — Aug. Fried.
Eberh. prins v. Wurtenburg, 1813.
Augusta. Bijnaam der keizerinnen van
het Rom. rijk.
Maria Louise Catharina Augusta, gemalin van Wilhelm I. koning v. Pruissen en
keizer v. Deutschland, gel). 1811, gehuwd
.
1829, overl
Augustilnen. (Orde der). Orde van
bedelmonniken in de R. K. kerk.
Augustinus. (Amelius) de meest beroemde kerkvader van het

Westen, en

grootste ijveraar voor de scholastieke wijs-
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begeerte, 354-430, De R. K. kerk vereert
hem als heilig en de Augustijner-monnikenorde is naar hem genoemd.
Augustinus, apostel der Angel-Saksen,
overt. 604.
Auguotulus. (Romulus) laatste keiz.
van het W. Rom. rijk.
Augustus. Oogstmaand, 8ste maand
des jaars.
Augustus. of Doorluchtig, bijnaam,
geen titel, 27 v. C. door den Rom. Senaat
aan keizer Octavianus toegekeed en daarna
door alle keizers acnter hun naam gevoegd.
Cajus Julius Cesar Octaviani, Augustus,
eerste Rom. keizer 63 v. C.-14 na C.
Aukes. (Douwe) Een dapper Friesch
zeeman, kapt. v. een koopvaarder ,,de
Struisvogel", die met 40 stukken tot den
oorlog was uitgerust. In de zeeslag tusschen de Ruytei en de Eng., 26 Aug. 1652,
geraakte hij van de vloot at' en bekneld
tusschen eenige groote Eng. schepen. Zijn
yolk wilde zich overgeven, maar Auken
dreigde de lont in 't kruit te steken, schoot
twee Eng. schepen in de grond en bereikte de vloot weer.
Aula. Binnenplaats of voorhof in aanzien1 woningen der Rom. en Grieken; ook
verblijfplaats van een vorsteliji persoon,
tempelruimte, pleats in de academic, wear
bij plecht. geleg. de stud. zich vereenigen.
Aurelianus. (Claudus, Lucius, Valerius, Domitius) Rom. keizer, 270 275 n. C.
Aurikel. (Primula Auricula L), plantensoort v. h. cesl. Primula.
Aurindules. Een fabelachtig persoon,
door oude Holl. kronieken genoeind, koning v. Friesland, Wittenburg en Holland,
gehuwd met een reusin. Bouwde kasteelen
te Voorburg en Noordwijk.
Aurora. Godin van het morgenrood.
Auscultatie en Percussie. Onderzoek
van een goneesheer, om de gesteldheid der
borst- en butkorganen te weten.
Austerlitz. Stad in Oostenrijk, bekend
door den veldslag in 1805 door Napoleon
tegen de Oostenrukers en Russen, waarbij
N. eon glansrijke overwinning behaalde.
Australia. Vijfde en laatst ontdekte
werelddeel, ook het kleinste. Vasteland
Australia 7/9 van Europa. Het wordt gevormd door het vroegere N. Holland (Australia) en de eilanden N. Guinea, N. Caledonia, N Zeeland en Tasmania en groote
zwermen van eilanden in den Grooten
Oceaan. Oorspr. bewoners vaste land Australiers, NG., NC., en omligg. eilanden
Papoeas, de rest Maleisch ras. T. en N,
Z. zijn gekoloniseerd door Europeanen
meest Engelschen. Binnenland v. A. gi ootendeels steppenland en woestijn; 0. en
Z. 0. bergland. Planten en dieren geheel
verschillend van die der overige werelddeelen. Voorn. steden Melbourne, Sydney,
Adelaide, Brisbane.
Ben groot ged. v. A. is door Nederlanders ontdekt.
Auteuil. Belangrijk dorp, nabij Parijs,
bij het Bosch van Boulogne.
Autharik. Koning der Longobarden,
584-590.
Authentieitelt. Zelfstandigheid, echtheid, gAdendheid, aanzien, geloofwaardigheid.

Auto. Zelf. Autobiographic = levensbeschrijving door den pet soon zelf; autochtonen = bewoners eener plaats, welke
uit die plaats zelf zijn ontstaan; automaat
= een samenstel dat zich vanzelf beweegt.
Autocratie. In de wijsbeg. zelfbeheersehing; in het staatsrecht, alleenheerschappij.
Auto da Dead van geloof, Naam
voor de rechtsplegingen der Spaansche
Inquisitie.
Autodidact. Zelfgeleerde; iemand die
het door eigen oefening, zonder onderwijs,
in een kunst of wetenschap, tot een aanmerk. hoogte heeft gebracht.
Autographen. Handschriften, waarvan wel eens verzamelingen worden aangelegd.
Autopraphie. Methode v. steendruk,
waarbij een op een op bizondere wijze
bereid papier geteekende voorstelling op
den steen wordt overgedrukt.
Automaat. Toestel, die door zijn eigen
inrichting, zonder invloed van buiten, in
beweging ken worden gebracht, — Mechantsch samenstel, waarmede men de
werkzaamheden van menschen en dieren
nabootst.
Au t onomie. Voor den enkele mensch:
het recht om naar eigen goeddunken te
leven; voor den staat; souvereiniteit; voor
een stand, een klasse van menschen, een
onderdeel van den Staat: de bevoegdheid
om zich zelf wetten te stellen, noodzakelijk
voor hun bestaan.
Autopsie. Waarnemen m. eigen oogen.
Autorisatie. Machtiging, bevoegdheid, volmaeht, bijstand.
Auvergne. Fransch gewest, met de
hoofdst. Clermont.
Auzon de Boismisart. (Willem
Pieter d') Nederl. schrijver, gab. te Maastricht 1775, overt. 1870 te Leiden.
Aval. Borgtocht voor de betaling van
een wissel.
Avance. Winst, voordeel, voorschot,
een bedrag dat men to vorderen of te
good heeft.
Avant la lettre. VOOr de letter:
exempt. van gravures, gedzukt vOOrdat de
staal- of koperplaat, waarvan zij gedrukt
worden, van een onderschrift wordt voorzien, derhalve de eerst gedrukte exemplaren, die gewoonlijk scherper zijn.
Ave. „Wees gegroet", een bij de oude
Romeinen gebruikelijk woord, dat thans
nog in de gebeden der It. K. wordt gebruikt Ave Maria'', „wees gegroet Maria".
Dit gebed is samengesteld uit woorden
van den engel Gabriel en van Elisabeth.
Avegaar. Groote boor der timmerlieden.
Aventtinsche berg. Een der zeven
heuvelen van het oude Rome.
Avercamp. (Hendrik van) Een Ned.
schilder uit de 17de eeuw.
Avert], Schade aan schepen ontstaan.
Averners. Machtige volkstam in het
vroegere Aquitaansch Gallic, tegenw.
Auvegne. Fr.
Averrhoa. L. Plantengesl. uit de fam.
der Oxalidea.
Avicennia. Plantengesl. uit de fam.
der Verbenacan.
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Avignon. Hoofdst. v. het Fr. dept.
Vaucluse in Provence.
Avila. Spaansche prov. in Oud-Castilie.
A vista. Op zicht, bij zicht, op vertoon. In wisselzaken beteekent het, dat de
wissel op eerste vertoon betaald moet
worden; in de muziek, dat iemand de muziek op het eerste gezicht speelt of zingt.
Avondmaal. (Tafel des Heeren, sacrament des altaars). Eene gewijde instelling der Christelijke Kerk, ingesteld door
Jezus. toen hij met zijn dtscipelen, den
avond voor zijne kruisiging, aan het
Paaschmaal vereenigd was. Het heeft ten
doel de gedachtenis aan het lijden van
Jezus levendig te houden.
Avondmaalsgemeensehap. Deze
bestaat onder de Christelijke kerkgenootschappen, n.l. om hunne leden onderling
toe te laten tot het avondmaal. Bij de r. k,
en Gr. kerk worth de avondmaalsgemeenschap niet toegelaten.
Avondmaalsproef of avondmaalsgericht. Was een zoogenaamd Godsoordeel,
voorgeschreven bij verdenking van misdaden. Was er b.v. in een klooster een
diefstal begaan, dan moesten allen de
H. hostie nuttigen, waarbij werd verondersteld, dat de misdadiger de hostie niet zou
kunnen binnenhou d en.
Avondpauwoog. (Smerinthus ocellatus) Pauwoog-pijlstaartvlinder, onderscheidt zich door een groote blauw en
zwart gerande donkere oogvlek op de
karmijnroode achtervleugels.
Avondrood. Het prachtige purperrood,
dat kort voor en na zonsondergang de
wester kim versiert.
Avondsehemering. Het zwakke licht,
dat de ondergegane zon nog verspreid,
tusschen het ondergaan der zon en het
aanbreken van den avond.
Avondster. De planeet Venus, als zij
des avonds aan den westelijken hemel
schittert. Als zij des morgens, voor zonsopgang, aan den oostelijken hemel prijkt
noemt men haar morgenster.
Avonturiers. Personen, die zich op
goed geluk met gewaagde ondernemingen
inlaten, vooral in vreemde landen.
Axel. Stadje in Zeeland, 2600 inw.,
kant. Terneuzen.
Axioma. Onbetwistbare grondstelling.
Axiometer. Toestel, in het midden van
een schip aangebracht, waardoor de koers
wordt ftangewezen.
Axolotl. (Siredon priciformis) Kieuwdrazende Salamander.
Aylanthus. L. Plantengesl. uit Australie, dat hooge boomen ornvat.
Alylesbury. Stad in het Eng. graafsehap Buckingham.,
Aylva. Friesch geslacht; stamvader
Douwe van Aylva tot Bornwerd, dat niet
minder dan 250 bekende leden opleverde
tot 15 generaties behoorende,
Aysma. Oud aanzienl. Fr. geslacht, dat
oorspronklijk zich Lauta noemde, zoodat
sommige leden schrijven Lauta van Aysma.
Ayur-veda. Oud geneesk. boek, in het
Sanskriet geschreven door Suszutas, kort
voor den aanvang der Chr. jaartelling.

Azalea. L. Naam van verschill. gewassen tot de Ericaceen behoorende, met
fraaie bloemen.
Azie. Een der 5 werelddeelen, 4 1/2 maal
zoo groot als Europa, strekt zich verder
n. en z.-waarts uit dan Eur., grenst ten
N a. d. N.-IJszee, t. O. a. d Stille zee,
t. Z. de Ind. oceaan, Roode zee, t. W. Middell. zee en Europa. Gunstig gelegen;
bakermat v. h. menschelijk gesl , godsd. en
taal, kunst en wetensch. Binnenland : uitgebreide bergstreek, aan alle zijde door
hooge geb. begrensd; verder steppen en
woestijnen. Rivieren : Amoe, Syz. ( )b, Irtysj,
Jenissei, Lena, Amoer, Gele-rivier, Jangtse-Kiang, Irawadi, Bramapoetra, Ganges,
Indus, Tigris. Euphraat. Bodem en klimaat
zeer verschillend. Delfst: goud, platina,
zilver, ijzer, tin, zink, lood, kwik, saleeter,
aluin, koper, petroleum, diamanten. Plantenrijk : rijst, ma:is, tarwe, gerst, erwten,
boonen, meloenen. bataten, yams, enz.
banaam, palmb., broodb., thee, koffie,
suiker, tabak, indigo, kaneel, nootmuskaat,
foeli, peper, kruidnagelen enz. Dieren:
rendier, pelsdieren, schapen, paarden, ezels,
kameelen, leeuw, tij g er, luipaard, hyena,
Orang-oetan, paradijsvogel, krokodil enz.
Bevolking: Mongoolsche ras, Maleiers,
Blanke ras. Staten: Russ. rijk: Siberii;,
W. Turkestan, en een deel v. China
(Mandsjoerije), Engeland bezit Voor-Indie,
half Achter-Indie; Fransch. bezitt.: Annam,
Turksch: Klein Azie, ged. v. Armenie,
Syrie, Messpotamie en W, Arabie. Onafh.
zijn: Perzie, Afghanistan, China, Japan,
Korea geannex. door het laatste rijk 1904.
Ned. bezitt.: Ind. Archipel, behalve het N.
ged. van Borneo, de N. helft v. Timor.
Amerik. bezitt.: de Philippijnen.
Azijn. Noemt men elke vloeistof, wier
voorn. bestanddeel azijnzuur is. Wordt
verkregen door oxydatie v. alkohol of door
droge destillatie van hout en dergel. stoffen.
Azijnaaltje. Zie: Aaldiertjes.
Azijnhout. Hout van den wintergroenen eik, in het Z. v. Europa.
Azijnmoer. Een schimmelplantje, dat
zich ontwikkelt in wijn en bier, waarin
eiwitstof is opgelost.
Azijnzuur. Een stork verspreid zuur,
ontstaat door oxydatie van aethylalkohol,
ook to verkrijgen door cyanmethyl to koken
met kali, en door het behandelen van
aethylvetbindingen met chroomzuur of
bruinsteen en zwavelzuur. Het komt voort
uit suiker, zetmeel, wijnsteenzuur, citroenzuur enz. alsmede uit hout, suiker en gom
door droge destillatie.
Azoren. Een eilanden-groep i. d. Atl.
Oeeaan, t. N. W. van Afrika, aan Portugal
behoorend.
Azteken. Oude bewoners van Mexico,
die in den tijd van koning Montezuma I
hun heerschappij reeds bijna over het
geheele land hadden uitgehreid. Door de
komst der Spanjaarden onder Cortez word
hun zelfstandigheid vernietigd en tegenwoordig is het een bijna uitgestorven
yolk.
Azuur. De blauwe kleur van het uitspansel.
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B.
B. Twe ede letter en eerste medeklinker
van het alphabet. In de muziek is B dus
van de 24 toonsoorten, die, waarbij de
toon b, de grondtoon is van den harden
toon.
Al's afkorting beteekent B: in de muziek
basso, C. B. contrabasso, B. C. basso continuo. In Lat. opschrtiten: B = Balbus,
Brutus, Bonus, Beates, Beata; in de
scheik. is B
borium ; op munten is B
geslagen te Rouen, als het Fr. zijn, te
Kremnitr als het Oostenr., te Breslau als
het Pruiss.
Zeeboezem. — Wollen stof tot de
flanellen behoorend.— Fijn gekorven tabak.
Baak. Teeken, waarnaar de schipper
zijn koers regelt; takken langs het vaarwater geplant, op zoodanige manier, dat
men bij een baken steeds het voorgaande
en het volgende met het bloote oog
kan zien. — Ook worden op stranden en
zandbanken pyramidevormige opstanden geplaatst als bakens. Palen met
een stroowisch aan den kop, dienen er
ook voor.
Bakengelden is een soort belasting, geheven van de schepen, om in de kosten
der bakens te voorzien.
Baal. In linnen of andere stof gepakte
koopwaar, noemt men een baal.
Bain. Heer of God. Afgod onder de
Israelieten. Men bracht hem zelfs menschenoffers.
Baan. Loopbaan van een hemellichaam,
de lijn, welke het rondom een ander hemellichaam of punt doorloopt Ook lijnbaan, kolfbaan, spoorbaan enz.
Baanderheer. Titel v e. edelman,
die het recht had onder zijn eigen banier
met zijn yolk te velde te trekken, later
erfelijke titel.
Baar. Vereenigd met Lothem een voormalig baanderheerlijkheid in het graafschap Zutphen ; in India beteekent het
groen; ook een stuk stangvormig goud
of zilver, waarvan gehalte en gewicht
bepaald zijn
Baardgier. Lammergier, de grootste
roofvogel van Europa in de Zwits. Alpen,
Spanje, Sardinia en Griekenland
Baardgras. Polypagon L. Plant tot
de fam. der grassen behoorend.
Baardmannetje. (Pares biarmicus
L). Kleine vogel, tot de Meezen behoorend,
komt in ons land op enkele plaatsen voor
in het Het. Mannetje en wijfje zijn zeer
aan elkaar gehecht. (Zie plant 7).
Baarlandt. Baerlandt, adell. Zeeuwsch
gesl. Hugo v. B. behoorde tot de misnoegde
edelen, die een aanslag pleegden op Floris
V, werd te Dordrecht geradbraakt. In den
aanvang der 16de eeuw leefde Frederik v
B., met wiens achterkleinz. het gesl. uitstied.
Baarle. (Caspar van) Meer bekend als
Caspar Barlaeus, Ned. dichter, boezemvriend van Hooft, hoogleer.te Leiden 1617,
later to Amsterd.

Baarmoeder, (Uterus matrix). Lichaamsdeel, waarin bij de zoogdieren de
vrucht zich ontwikkelt.
Baarn. Zeer fraai dorp in de prov.
-Utrecht, 11Ia u. N. N. W. Amersfoort. In de
nabijheid ligt het Baarnsche Bosch en het
vorstel. lustslot Soestdijk, plm. 3000 inw.
Baars. ( Perca) Bekende visch, wier
rugvin met stekels is voorzien ; kleur groenachtig, wet zwarte strepen en roode vmnnen.
Komt in ons geheele land in zoetwatcr
voor. De zeebaars is witachtig van kleur.
Baart. (Pieter) In de 17de eeuw geneesh.
in Friesland; Friesch dichter.
Bab, of Babingt. In de natuurl. hist.
afkorting voor Babington.
Bab-el-mandeb. Poort der smart, der
tranen of des doods. Smalle zeestraat, die
de Arab Golf of de Roode zee met den
Ind. Oceaan verbindt.
Babiana. Ker. Plantengesl. uit de fam.
der Iridan.
Babiroesa. (Porcus Babyrussa L).
Hertzwijn van Celebes, met gebogen slagta tiden, die boven den hop uitgroeien.
Babylon. Babel, hoofdst. v. h. voorm.
Babylonia, een der grootste en prachtigste
steden der oude wereld, thans in puin.
Hier be yond zich de beroemde toren, waarvan de Bijbel verhaalt. De oorsprong is
onbekend, door de Assyriers verwoest en
ten tijde van Phicius was het reeds eene
ru'ine.
Babylonia. Vruchtb. landstreek a. d.
benedenloop der Euphraat (Azle), het tegenwoordige Irak-Arabi
Babylonische ballingschap. Toestand der Israelieten, door Nebucadnezar
gevangen genomen en naar Babylon gevoerd.
Baccalaureus. Rang, door studenten
vroeger verkregen aan verschill. universiteiten, na bepaalde examens, nog gebruikelijk in Engeland en Duitschland.
Baccarat. Hazardspel, uit Frankrijk
afkomstig, wordt gespeeld met 2 voile
spellen.
Bach. (Joh. Sebastian) De grootste, prot.
toonkunstenaar van kerkmuziek en orgelbespeler van Duitschland, geb. 21 Maart
1685 te Eisenach, overt. 28 Juli 1750, als
cantor en directeur der Thomasschool te
Leipzig. Werd op 't laatst van zijn leven
blind, liet elf zonen na, waarna 4 op 't
gebied der toonkunst als uitstek-meesters
bekend staan, n.l.: Wilhelm Friedeman,
Karl Philip Emanuel, Johann Christoph
Friedrich en Johann Christian.
Bacchanalian. Luidruchtige, uitbundige feestviering; slemppartij, vroeger in
Griekenland ter eere van den god Bacchus,
Bacchanten. Zwervende studenten,
die vroeger van de eene hoogeschool naar
de andere gingen. Deelnemers aan de
Bachanalien.
Baccharis. L. Plantengesl. uit de fam.
der saamgesteldbloemigen.
Bachelier. Zie : Baccalaureus.
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Bacherus. (Wolfert).I Een klerk van
Johann de Wit, die hem, op den dag van
den moord, vergezelde naar de Gevangenpoort, maar uitgezonden werd om een
stuk te halen. Daaraan had hij zijn leven
te danken.
Bacchus. (Dionysius, Jakchos, Liber,
god van den wijn en van den rijkdom der
natuur, in het algemeen.
Baeillariaceae. (Diatomaceae) Wierfamilie uit de orde der conjugatae.
Bacillus. Plantengesl. uit de fam. der
Bacteriaceae, omvat uiterst kleine eencellige organismen, die tot zeer dunne,
korte, staafvormige draadjes verbonden
zijn. Een zwamsoort van dit gesl. bezit
de eigenschap, de celstof te verwoesten,
zoodat zij steeds aanwezig is, waar plantaardige stollen tot bederf overgaan. Een
andere is de oorzaak v. h. miltvuur bij vee.
Backea. (Backea L) Plantengesl. uit
de fam. der Myrtacan.
Bac-Shin. Hoofdst. van Tonkin, in
Achter-Indie.
Backhuizen. (Ludolf). Beroemd Ned.
zeesehilder, aanvankelijk boekhouder te
Amsterdam, werd door wandelingen tangs
het IJ de lust tot sehilderen bij hem opgewekt. Later bezoehten vorsten zijn
atelier. Overl. 1708.
Bacterium. Hoogst eenvoudige organismen, eerst tot de infusiediertjes gerekend, later tot het plantenrijk (zwammen).
Eencellige, bol- of staafvormige, door verdeeling zich snel vermenigvuldigende,
meestal kleurlooze organismen. Zeer klein.
Leven in alle vloeistoffen, waarin bewerkt.
stoff. zich ontbinden. Dragers der smetstof
bij ziekten, houden zich in de dampkringslucht op en komen overal voor: lucht; water, bodem.
Bactrie. In de oudheid het land tusschen den hoogen Paropamisus, de rivier
Oxus en den lnd. Caucasus, het hedend.
Balkh.
Bactris. Jacq. Plantengesl. uit de fam.
der Palmen.
Bad. Indompeling van het lichaam of
lichaamsdeelen in een dropvormige, halfvaste of gasvormige vloeistof en het storten of doen stroornen van vloeistoffen op
het lichaam (douche-, stuif-, druip- of stortbad). Men onderscheidt geheele-, gedeeltelijke-, halve-, plaatselijke-, zit-, voet-,
hand-, oogbaden enz. en naar de hestanddeelen water-, pharmaceutische-, minerale-,
melk-, wijn-, stoom-, gas- slijkzand-, lueht-,
electrische baden enz.
In de scheikunde wordt het bad genoemd
het plaatsen van een stof in een andere,
verwarmde zelfstandigheid.
Badajoz. Hoofdst. van het gelijknamig
gewest in Spanje (Estramadure).
Blideker. Boekhandelaar en bekend
door zijne u t tgave van reisgidsen, geb. te
Essen 1801. In 1881 gaf hij zijn eerste girls
uit Die Rheinlande (21ste druk, die hii van
een ander had overgenomen) en begaf zich
teen op reis, om stof voor de volgende
deeltjes. Overl. 1859, waarna de zaak op
zijn zonen overigng.
Baden. Tot het Duitsche rijk beh. GrootHertogdom, naar de grootte de 4e, naar de
bevolking de 5e bondsstaat. Z. W. v.

Duitschland, grenst [ten 0. en t. N. aan
Beieren en Wurtemberg, Hohenzollern en
Hessen en wordt door den Rijn gescheiden
van den Beierschen Paltz en Elsas. In het
W. Iaag- in het 0. bergland. Voorn riv.
Rijn en Donau. Voorn. steden: Carlsruhe,
hoofdst. 472,061 inw., Mannheim 487,280,
Freiburg 480,664, Konstanz 285,459. Constit
monarchie.
Baden. Ook Baden a. d Rijn en Baden-Baden gen., badpl. in h. Gr. Hertogd.
Baden, een der fraaiste en meest bezochte
badpl. van Duitschland.
Baden stad bij Weenen.
Baden in Zwitserland.
Baden-Powell. Tijdens het uitbreken
v. d. oorlog der Zuid-Afrik. Boeren met
Engeland, overste in het Eng. leger en
commandant van Mafeking. Verdedigde
die plaats tegen de Boeren, tot hij ontzet
werd door de Eng en werd toen bevorderd tot generaal.
Badenweiler. Dorp in het Bad. district Lorrach. (Schwarzwald.)
Badjoe's. Merkw. volkstam in het n.
ged.v Java, Kadong geb. Nakomelingen en
aanhangers van Boedha, handhaven bun
voorvaderlijke zeden stipt.
Badon, (Johannes) Ned. dichter, geb.
Leiden 1706, overt. Vlaand. 1790.
(Jan Karel) achterkleinzoon v. d. voorg.
(Badon Ghyben) conrector te Hoorn, overt.
1843.
(Jacob) B. G. Uitstekend wisk., geb. Arnh.
1798, werd bij de opriehting der Milit.
Acad. leeraar aldaar, van 1832-36 te Medemblik, daarna Milit. Acad. lector, Ned.
Leeuw, 1845, hoogl. tit. 1852, in 1860 met
eery. ontslag op wachtgeld. Schreef vele
leerboeken v. d. acad. Overl. 1870.
Baffin, (William). Eng. zeeman, deelnemer aan versehill. pooltoenten om het
N. v. Amerika. Een groote baai ten N. v
straat Davis. Baffinsbaai, naar hem genoemd
Bagainojo. Havenstad in Duitsch OostAfrika.
Bagatel. Kleinigheid, nietige zaak.
Bagdad. Hoofdst. v. h. Aziat. Turksche
pasjalik van denzelfden naam a. d Tigris.
Wereldberoemde stad der Khalifen, moederstad der Mahomed. heerschappij, door
de Mahomed. ,,Stall des Heils" genoemd.
Vroeger beroemd om hooge beschaving en
geleerdheid, tegenw. voornam. handel.
Gesticht in 763, 145.000 inw
Bagelen. Resid. Zuidkust van Java.
Baggeren. Zoo noemt men het uitdiepen van kanalen, havens, rivieren, door er
zand en slib uit te verwijderen Het geschiedt op con y. wijze met een baggernet
aan een langen stok, of in 't groot met
baggermachines, baggermolen genaamd.
(Zie pl. VIII).
Baghirmi. Negerstaat tusschen Bornoe en Wasai aan het Tsad-weer, W.Afrika.
Bagno. Beruchte Fransche strafplaatsen voor tot dwangarbeid veroordeelden.
Bagnols-les-Bains. Bekende Fr.
badplaats, dept Lozere.
Bahama-eend. (Arias Bahamensis L).
kleine Amerik. siereend van lichtbruine
kleur met witte wangen en voorhals en
roode vlek aan weerszijden van den snavelwortel. Zeer gezien bij liefhebbers.
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Bahama-eilanden.Britsch-West-Ind.
eilandengroep, tusschen Haiti en Florida,
(Amerika).
Bahia. Kustprovincie van Brazilie, van
de Rio Grande tot Rio Real; hoofdstad
Bahia.
Bahr. Of Bahri, Arabische naam voor
zee- of rivier, vandaar:-Bahr-el-Koelzoem
= golf van Suez, Bahr-el-Ghasal = Gazellenrivier, enz.
Baikal. Het 3de der grootste binnenl.
meeren van Azle, in het Z. v.Sibene, gouvernement Irkoetsk.
Baikalgebergte. Het rondom het
evengen. meer zich verheffende geb.
Bailey. (John). Sehotsch landbouwer
en werktuigk., die tegen het einde der
l8de eeuw de eerste verbeterde ploeg
maakte.
Bailly. (Joan Sylvain). Fransch sterrenen letter kundige. die een merkwaard. rol
speelde in de Fr. revol. Hij verdedigde.
Marie Antoinettes onschuld en werd in
1793 geguillotineerd.
Balram. Naam van 2 Mohamed. feesten, het eene gevierd op het einde der
vastentijd, (Ramadan), het andere op het
offerfeest der bedevaart naar Mekka.
Baireuth. Vroeger vorstendom in
Beieren, thans een gewest met de hoofdstad van dien naam.
Bairoet. Egypt. s tad in Syrie.
Bajaderes. Danseressen aan dentempeldienst der goden gewijd, op Ceylon en
de ovelige landen van Eng.-Indie.
Bajesid of Bajazet. Naam van verschill. Oostersche vors ten, n.l.:
B. 1, ,,de Bliksemstraal". Dapper Turksch
sultan, kwam in 1389 op den troon. Werd
in een slag tegen Timoer in Azie gev.
genomen en overl. 1403.
B. II. Sultan v. Turkije, 1481-1512.
Bajonet. Een middelmatig Ian g zwaard,
Ming, degen, dat op den loop van een
geweer wordt bevestigd, waardoor dit als
stootwapen kan dienen; in het midden der
17de eeuw het eerst in gebr. bij het Fr.
eger.
Bakboord. Die ziide van het schip,
welke men aan de rechterhand heeft, als men
met den rug naar het roer staat. Stuurboord is dan links.
Baker. (Sir Samuel White). Beroemd
Engelsch ontdekkingsreiziger. Spoorde de
bronnen van den Nijl op en streed tegen
de slavenhandelaars in Soedan, welk land
hij aan Egypte onderwierp. Stichter van
Ismalla. Overt. 1893.
(Valentine) Bekend als Baker Pacha,
broeder v. d. voorg. Eng. generaal, streed
in Turkschen dienst tegen Rusland, later
in Egypte, waar hij in 1884 door Osman
Digna geslagen werd. Bij een volg. slag
werd hij zwaar gewond en overl. 1887 te
Tel-el-K ebir.
Bakoe. Havenstad en vesting aan de
Caspische zee. Petroleumdistrict van Rusland.
Bakhuizen van den Brink. (Reinier Cornelis). Verdienstel. Ned. geschiedschrijver, geb. 1810 te Amsterd., in 1854
archivaris te 's-Gravenhage, overl. aldaar
1865. Was een der oprichters van „de
Gids'.

Bakonywoud. ITitgestrekt boschrijk
geb. in Hongarije.
Bakpoeder. Mengsel van dubbel koolzuur natrium en zure zouten, welke men
in deeg doet, ter vervanging van gist.
Bakunin. (Michael) Russisch
menner, in 1848 en '49. Zoon v. e. rijke,
adell. familie, voor den krijgsdienst bestemd, had reeds zeer jong vrijzinnige
begrippen, welke hij ontwikkelde door een
re's naar Duitschland en studio aldaar.
Vestigde zich te Parijs en schreef daar in
de dagbladen over Russische toestanden.
Rusland vroeg zijn uitlevering en B.
vluchtte, nam deel aan de opstanden in
Duitschland en Oostenrijk; gevangen genomen en uitgeleverd aan Rusland. Ontvluchtte uit Siberie en bereikte over
Amerika Londen. Overleed 1876 te Bern
in een hospitaal, waar hij alle voedsel
weigerde. Hij was de grondlegger van het
nihilisme.
Bal. Rond lichaam om mede te werken
of te rollen: knikker, kaatsbal, voetbal
enz.; de eerste is van steen of glas, de beide
laatsten van leder,opgevuldmet eenlichte
stof, van gom-elastiek of kaoetsjoek;
kegelballen zijn van hout, biljartballen v,
ivoor.
Balaklava. Russische havenstad in de
Krim, bekend door een verwoed geveeht,
tijdens den Krimoorlog, tusschen Bussiss.
en Engelsche ruiterij (1854), waarbij de
Eng. met zware verliezen werken afgeslagen.
Balolalka. Muziekinstrument, op een
Tier gelijkend. met twee snaren.
Balani. Zee-eikels of zeepokken, rankpootige schaaldieren, (Ceiripodia).
Balanophore e n. Tweezaadlobbige
plantenfamilie, omvat kruiden die als
woekergewassen op andere planten leven.
Balans. Rekening in het boekhouden,
die gebruikt wordt bij het sluiten der
boeken en het opmaken van den staat
der zaak.
Balata. De Balata-industrie is een voornaam bedrijf in Suriname Het is de naam
voor het melksap van den Bolletrieboom
(Sapota Muelleri), dat door insnijding in
den stam wordt verkregen. De boomen
groeien in het wild in de bosschen. Het
staat gelijk met de getah-pertjah.
Balaninus. Balaninus Nucum L. of
Hazelnootkever, zeer klein torretje, dat in
de hazelnoten leeft en daardoor zeer
schadelijk is.
Balb. In de natuurl. hist. afkorting voor
Balbis.
Balbi. (Adriano) Beroemd aardrijkskundige, geb. te Venetie 1782, overl. 1848
Balbinus. Rom. keizer 287-138 v. C.
Balboa. (Vasco Nunez de). Een der beroemde veroveraars v. Amerika, 1475-1517.
Bal ehampetre. Landelijk bal.
Baldakijn. Troonhemel, op vier stijlen
rustend.
Baldamus. (August, Karel, Eduard)
verdienstelijk Duitsch ornitholoog, geb.
1812, overl. 1893, schrijver van het G-eillustreerd Handboek de Pluimveeteelt, een
der beste werken op dit gebied, in de Ned.
taal verschenen bij den uitgever P. van
Belkum Az. te Zutphen.
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Balder. In de Germ. mythologie de 2e
zoon van Odin en Frigga, de god van al
wat goed en schoon is (de zomer).
Baldesz. Ook Valder, kommandant der
Spaansche troepen, die in den 80-jarigen
oorlo g Leiden belegerden.
Baldeus. (Philippus). Eigenlijk Baelde,
Ned. gel. in de 17de eeuw, predikant op
Ceylon. Schreef verschillende werken over
Malabar,
Balding. In de natuurl. hist. of korting
voor Baldinger.
Balduin. Koningen v. Jerusalem: B
I 1100-1118, B II 1118-1131, B III 1143—
1162, B IV tot 1183, B V. 1186.
Balearen. Eilandengroen in de Midd.
Zee aan de Spaansche kust, beh. aan Spanje.
Balein. Baarden van den walvisch, veerkrachtige, hoornachtige stof.
Balen. Onder dezen naam vermelden wij:
(Hendrik van) Ned. schilder geb. te Antwerpen 1560, wordt tot de bekwaamste
schilders van zijn tijd gerekend.
(Mathijs van) Spruit uit een aanzienl.
Dortsch geslacht, die een hoogst belangrijke beschr. v. Dordrecht uitgaf
(Pteter Christoffel van), Schrijver van
een Latijnsche beschrijving van 's Bosch.
(Johan Hendrik van), geb. te Kralingen
1851, bekend schrijver van jongensboeken,
an hist. en natuur-hist. literatuur.
Balfour. (Arthur James) Eng. staatsman geb. 1848 werd in het 2e kabinet Salesbury opgenomen als Secretaris voor
Schotland ( 886-92), in 1887 algem. Seer.
voor Ierland, in 1841 eerste lord der schatkist en president van het Parlement. De
laatste positie ook in het 3e kabinet Salesbury.
Bali. Een der kleine Soenda-eil. in 0.-I.
ten Oosten van Java, oppervlakte van ruim
100 0 geogr. mijlen, bevolk. n. schatt.
1.044,757. Bergachtige en vulkanische bodem. Bevolking Brahmanen en Buedhisten,
Het eiland wordt door vorsten bestuurd.
Herhaalde expedities zijn noodig geweest,
om ze ons gezag te doen erkennen. (Zie
kaart v. 0. I.).
Balie of Balije. Naam van bezittingen van do orde der Johannieter of St.
Jansridders, die zich in de 13e en 14e
eeuw in ons land vestigden en bij de herv,orming bleef bestaan als de Duitsche orde
van Balije te Utrecht. Men kan er in worden opgenomen als men van weerskanten
8 kwartieren kan aantoonen, dus samen 16.
De leden ontvangen een inkomen uit de
bezittingen der orde en klimmen bij overlijden geregeld op.
Balie noemt men ook de orde van
advokaten en procureurs, die bij een rechtscollegie zijn ingeschreven.
Ook afgesloten ruimte in de lokalen der
terechtszittingen voor de practizijns.
Balize of Britsch Honduras, Eng.
kolonie in Midden-Amerika, oostk. Yucatan
met den stall (Balize) en het fort St. George
op een eiland.
Baljuw. Hoofd, opperhoofd, ambtenaar
belast met het opsporen van misdrijven,
soms ook met de rechtspraak. Tegenw.
vervangen door de politie en de ambt. v.
h. openb. ministerie

Balk. District in Bokhara, Azie het
oude Bactrie.
Balkan. Het Balkan-gebergte, uitgestrekte bergketen in Turkije, waarnaar
het schiereiland genoemd wordt.
Balkan. De Balkan of het Balkanschiereiland Naam voor de oostelijkste der
3 groote Zuid-Europeesche schiereilanden
en omvat de staters : Turkije,Griekenland,
Servie, Montenegro, Boelgarije met OostRumelie, Dobrudscha, Bosnie, Herzegowina
en Novi-Bazar (door Oostenrijk-Hongarije
bezet) Dalmatia (Oostenr Kroonland) en
een deel van Kroatie (Hong.).
Balkasj. Door de Kirghiezen zoo genoemd, Aziatisch meer in de Khirghiezen
steppen.
Balkrecht. Recht om balken of ankers
in den muur van een ander te hebben of
die daarop of daarin te laten rusten.
Ballade. Lyrisch gedicht, gewoonlijk
een minneklacht bevattend,
Ballarat. Stad iii Australia, kolonie
Victoria, middelpunt van het rijkste gouddistrict.
Ballast. Last, ingenomen door een
ledig schip om kantelen te voorkomen.
Ballestrem. (Gravin Eufemia). Verdienst. Duitsche schrijfster geb. Ratibor
(Silezie) 1854.
Ballet. Tooneels tuk voorgesteld door
gebaren en sierlijke bewegingen, vergezeld
van kunstige dansen.
Ballistiek. Wis- en natuurkundige
leer der beweging van weggeworpen of
weggeschoten kogels.
Ballot. Eng. naam voor een witten of
zwarten bal, gebruikt bij het stemmen.
Zulk een stemming heet ballotage en is
vooral in gebruik in societeiten of vereenigingen, waar echter de ballen ook
vervangen worden door briefjes.
Ballot. Zie : Buijs Ballot.
Ballota. L. Plantengeslacht uit de fam.
der Lipbloemigen (Labiatae).
Ballon. Kegelvormig, hol voorwerp
(in het bizonder luchtballons) van glas of
porselein b.v. lampenballons enz. (Zie ook
Luchtvaart).
Ballon d'essai (proefballon). Uitdrukking voor eene bekendmaking van
iets waarover men de publieke meening
wil hooren. In onze taal zegt men ook :
Een vlieger op laten. Vandaar de uitdrukking: Die vlieger gaat niet op.
Balmoral-eastle. Slot in de Schotsche Hooglanden, vroeger het zomerverblijf van de overladen koningin Victoria.
Balsaminen. Balsamijnen, bekende
bloemen in onze tuinen.
Balsem. Min of meer lijvige oplossing
van harsen in aetherische °lien. Wordt
gebruikt in de heelkunde, parfumerien en
chocolade,
Balsemboom. Naam van een plantengesl. uit de fam. der Burseraceen, waartoe behoort de Balsemboom van Gilead
(B. gileadense Kunth), welke den Mekkabaleem oplevert.
Balsemen. Eene bewerking, waardoor
men lijken tegen verrotting vrijwaart,
door bederfwerende middelen, die aan de
lijken de vochtigheid ontnemen.
Balspel. Gymnastisch spel met een of
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meer ballen; cricket, croquet, tennis, voetbal, kaatsen, kegelen, biljarten enz.
Balthasar Gerards. Moordenaar
van Prins Willem 1, zoon van den Franschen kastelein en rechter Jean Gerard te
Vuillafons in Franche Comte en de Hollandsche vrouw Barbe d'Emskercke. Hij
studeerde te Dole in de rechten. De rampen, door de Geuzen veroorzaakt, grepen
hem zoo aan, dat hij besloot den Prins2
de oorzaak van die rampen, te dooden. Hij
volbracht die daad den 10den Juli 1584,
door den Prins, toen deze den trap afkwam, in het hart te schieten. Hij werd
gegrepen, gepijnigd en gevierendeeld.
Filips II verhief zijn bloedverwanten in
den adelstand. Toen deze in 1668 bij de
verovering van Bourgondie door Lodewijk
XIV hun adelbrieven toonden aan den
intendant Vanolles, verscheurde en vertrapte deze ze met verontwaardiging.
Balmasque et pare. Gemaskerd bal,
waarbij het ook geoorloofd is te komen
in gewoon balcostuum.
Baltimore- Stad en havenpl. in
N. Amerika, hoofdst. van het gelijknam.
gewest, staat Maryland 434.439 inw.
Baltische provincien. De Russ.
gouvernementen Koerland, Lijfland, Estland, Petersburg en Finland.
Balzak (Jean Louis Guez de). Beroemd
Fransch schrijver, geb. 1594, overt. 1655.
Zijn gezamenl. werken zijn in 1651 te
Leiden verschenen*— (Honore de) gevierd
F. romanschrijver. 1799-1850.
Bamba. Gewest van het Congo-rijk,
W. Afrika
Bambara. Uitgestrekt Negerrijk in
het binnenland van N. Afrika, Soedan.
Bamberg. Stad in het Beiersche distr.
Opper-Franken, a. d. Regnits. 38.940 inw.
Bamberger (Heinrich von) verdienstel.
geneesk. geb. Praag 1822-1888.
(Ludwig). Afgev. n. d. Duitschen Rijks-

dag, 1823-1899.

Bambocciaden. Schilderijen, welke
groteske tafer. uit het dagel. leven voorstellen, zooals kroegen, met rookende,
drinkende, spelende, vechtende menschen
er in Alkomstig van den Ned. schilder
Laar, die dergel stukk. schilderde en wegens zijn misinaakte gestalte, in Italie
bamboccio genoemd werd.
Bambino. Klein kind, in het bizonder
noemt men in Italie zoo een klein houten
Christuskindje, rijk aangekleed. dat in de
Santa Maria-kerk te Aracoli (Rome) omstreeks Kersttijd groote vereering geniet.
Bamboek. Uitgestrekte landstreek in
Senegambia, Fransche bezitting
Bamboes. Een plantengesl. uit de
fam. der grassen, heeft holle vertakte
halmen van aanzienlijke hoogte en dikte,
gewoonlijk bamboeriet genoemd. In het
Oosten gebruikt voor allerlei doeleinden.
Bamboenoot. Het zaad van een wijnpalmsoort, gesl. Raphia
Bamian. Merkwaardig dal in het N.

van Afghanistan, uur gaans, zeer vruchtbaar en als het ware opgevuld met overblijfselen der oud-Ind. beschaving. Ver-

moedelijk de plaats van het oude Alexandia
ad Caucasum.
Ban. Verhooging, spits, hoogheid, de

hoogste macht, de overheid; deel handeling
of uitvloeisel dier macht, b.v. eene beslissing
van de landsoverheid of landheer. Heerban
of weerban, oproeping van een leenheer
aan zijn vasallen, om troepen voor den
oorlog te leveren; lichting van de militie
en schutterij. De macht om recht te spreken
in een zekere streek in strafzaken der
zwaarste soort, ook wet de straf zelve of
het gelegd beslag. Het rechtsgebied of de
jurisdictie van een stad. Ban of kerkelijke
straf, oudtijcls banoffers, een lid der gemeente uitsluiten van de kerkelijke gemeenschap, tot hij door boetedoening weer
words opgenomen. Personen en steden of
geheele streken werken vroeger in den
ban gedaan.
Banaal. Aan dwang onderworpen ; voor
ieder gereed; ook plat, alledaags, gemeen.
Banaan. Op palmboomen gelijkende
planten, fam. Musaceen, met eetbare
vruchten. De gew. banaan of pisang komt
in 0.1. voor, een andere in . Suriname;
men kweekt ze ook in kassen in Europa.
Banek. (John Eric) Een verdienstel.
Ned. dichter, geb. Soerabaya 1833. Studeerde te Leiden en vestigde zich te 's Gravenhage, kocht het eiland Schiermonnikoog
en verbeterde dit door een kostbare bedijking en het bouwen van onderscheidene
boerderijen.
Bancroft. (George) Noord-Amerik. geschiedschrijver.
Banda-eilanden. Nederl. eilandengroep in 0. I. zee van Banda.
Bantle. In de wapenkunde een breede
band over het schild, van links boven, naar

rechts onder, een aantal zulke banden
noemt men bandes en divine.
Banden. Vliesachtige of klierachtige
deelen van het lichaam, die de beenderen
verbinden.
Bandjar-Negara. Ass.-resid. op Java,
resid. Banjoemaas.
Bandjermasin. Zie Banjermasin.
Bandong. Ass. resid. op Java (Preanger
Regentsch.).
Banderol. Baanderrol, banderrolle,

een met een opschrift voorziene fladderende
band op teekeningen en beeldhouwwerk;
wimpel aan een speer of stok met het
wapen van den baanderheer.
Bandvink. (Amadina farciata, Gray)
Een bekend Afrikaansch kamervogeltje,
klein, bruin ; het manuetje met bloedrooden
halsband. Broeden in gevangenschap gewilli g.
Bandwormen of Lintwormen. Een
orde van ingewandswormen waarvan sommige in den mensch level' en aanleiding
geven tot allerlei ongesteldheden.
Bangalore. Stad en vesting in Br.
India in Bengalen.
Bangil. Regentschap op Java, resid.
Passaroean.
Bangkok. Hoofdstad van Siam, ook
Tuinenstad genoemd.
Banjermasin. Ned. 0. L Resid. op
Borneo, ook wet Zuider- en Ooster-afd.
genaamd, met hoofdpl. v. d. naam.

Banjoemaas. Resid. op Java, met
hoofdpl. v. denzelfden naam.
Banjoewangi. Resid. en regentsch.
in d. Oosthoek van Java, aan de straat
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Banjo. Muziekinstrument der N.Amerik.
negers, op een guitaar gelijkend.
Bank. Hoogte, even boven of beneden
de oppervl, der zee, rivier of meer gelegen.
Banka. Een der Soenda-eilanden ten
Oosten van Sumatra, 0. I., bekend om de
groote rijkdom aan tin.
Bankaanwljzing. Eene aanwijzing
tot betaling van de hoofdbank aan agentschappen of omgekeerd, of van agentschappen onderling.
Banken. Instellingen van crediet tusschen kapitalist en koopman, m. a. w.
instellingen, waar de kapitalist geld beschikbaar stelt, om onder bepaalde voorwaarden terleen te verstrekken aan kooplieden, industrieelen enz., die kapitaal
behoeven.
Bankert. Joost van Trappen, genaamd
Bankert. Ned. Vlootvoogd in den tijd van
Tromp, zeer dapper officier, die van
bootsgezel opklom tot admiraal, overl. 1646.
— Adriaan Bankert, schoutbijnacht, streed
onder Tromp en de Ruyter, overl. 1684. —
Johan Bankert, kap. t. z., sneuvelde 1665 in
een zeeslag tegen de Engelschen.
Bank et. Aarden wal achter een borstwering, lager dan deze. — Feestmaaltijd. —
Gebak.
Banksehroef. Werktuig om aan een
werkbank voorwerpen vast te zetten, welke
men met de vij1 moet bewerken.
Bankier. Koopman, voor eigen rekening of in vereeniging met andere, handelend in geld en geldswaardige papieren.
Bankiva-hoen. (Gallus baniciva,
Ternin.) Wild hoen uit 0. I, waarvan
waarschijnlijk al onze hoenderrassen afstammen,
Banknoot. Geldswaardig papier, waarvan de waarde er op uitgedrukt, den
toonder, van de zijde der bank direckt
geheel wordt uitbetaald, waardoor het
evenals gewoon geld in omloop kan worden
gebracht en verhandeld.
Banksia. Plantengesl. uit de fam. der
Prokaceen.
Bantam. Resid. in den Westhoek van
Java, met hoofdstad van dien naam.
Bantam-hoen. Dwerghoen, oorspr. v.
Japan: algem. naam voor kriel- of dwerghoenders.
Baptisten. Christenen, die den kinderdoop verwerpen en alleen volwassenen,
na afgelegde belijdenis en doop, als lid
opnemen.
Banteng. In het wild leveed rund op
Java.
Bara. Belgisch staatsman, 1835-1900.
Barbaar. Aanvankelijke beteekenis:
ieder die niet tot de Grieken of Romeinen
behoorden. Vol gens deze volken bestonden
er slechts Gr., Rom. en Barbaren, d. w. z.
Germanen. Later kreeg het de beteekenis
van onbeschaafd, wreed, enz.
Barak. Uit lichte materialen voor tijdelijk gebruik opgetrokken gebouwtje,
b.v. ten dienste van zieken, soldaten enz.
Barbados. Britsch West. Ind. eiland
(Kl. Antillen).
Barbara. (De Heilige) Dochter van een

koopman (Diocoros) in Nicodemie (Klein
Azle), die tot het Christendom overging.
Daarover gebelgd, leverde haar vader haar

over aan den landvoogd, die haar gruwelijk mishandelde en onthoofde. Gedenkdag 4 Dec.
Barbarije of Berberije, N, W. ged. v.
Afrika, bevat Marokko, Algiers, Tunis en
Triopolie.
Barbarossa. Roodhaar, bijnaam van
Frederik I. (Zie aldaar).
Barbeel. (Barbus Cuv.) Visschengeslacht uit de orde der Beenige visschen,
fam. der Karperachtigen. De gewone barbeel behoort tot de visschen van ons land.
1-6 dM. lang, 2-9 pond zwaar, rivier-

visch.

„Barbier de seville" (Le). Opera
van Giachimo Rossini, Italiaansch componist, 1792-1868.
Barbiton. Muziekinstrument der Oudheid, snaarinstrument.
Barcelona. Sipaansche provincie, met
gelijken hoofdstad.
Bard. Dichters en zangers der oude
Gathers en andere Keltische volken.
Barege. Dunne, doorschijnende stof
voor dameskleederen.
Bareges. Beroemde badplaats in
Frankrijk.
Barendse (Jan), bijgenaamd Jan de
Lapper, diende als bootsman onder Tromp.
In een zeeslag de kap. gesneuveld zijnde,
Wilde men zich overgeven toen hij het
bevel op zich nam en dreigde het schip in
de lucht te doen vliegen. Hij boorde een
schip in den grond en schoot een ander
wrak. Na afloop seinde T. de bevelhebber
bij zich en was zeer verbaasd den bootsman te zien, doch gaf hem dadelijk zitting
in den raad. Na afloop van den oorlog
werd hij weer schoenlapper, maar toen de
2e Eng. oorlog uitbrak, kreeg hij het bevel over een schip. In den slag gewond,
liet hij zich aan den mast binden om zijn
bevelen te kunnen geven, toen een kogel
hem het hoofd weg nam. 1658.
Barendz. (Willem) Ervaren zeeman,
bevelhebber van de expeditie naar NovaZembla, 1594-95 om, om 't noorden van
Europa den weg naar 0. I. te zoeken,
eveneens met Heemskerk van de in 1596
uitgezonden expeditie. Zij konden het niet
verder brengen dan tot Nova-Zembla en
moesten daar overwinteren. Op den terugtocht in een open boot bezweek hij, 20
Juni 1597,
Baret. Rond of hoeli,ig en plat hoofddeksel zonder klep, in ons land gedragen
door rechters, hoogleeraren, domine's bij
de toga. Vroeger hoofddeksel der edelen
en grooten.
Bari. NegPrstam a. d. Witten Nijl.
Barilla (Salsola sativa L.) Eënjarige
plant, in Spanje en a, d. Midd. zee groeiend,
waaruit soda wordt gemaakt.
Barisangebergte. 1iergketen, welke
zich over geheel Sumatra uitstrekt.
Bariton. Zangstem tusschen bas en
tenor.
Bark. Een der grootste soort v. koopvaardijschepen, 3 mabten, bezaanmast voert
alleen een bezaan- en gaffeltopzeil.
Barkas. Groote sloep, soms m.stoomvermogen.
Barlaymont. (Charles, baron, later
graaf van) Heer van Floyon enHaulte-
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penne, ridder G. Vlies, behoorde tot het
driemanschap, dat na het vertrek van Filips II uit ons land het bestuur vormde.
Rev* tegenstander van den pri gs van
Orange. Onder Alva was hij lid van de
Raad v. Beroerte. Overl. 1579.
Barmhartigebroeders. Monnikenorde, in 1540 door Joan Ciudad te Seville
gesticht en bestemd tot verpleging van
kranken en verbetering van gevallenen.
Barmhartige zusters. Vereeniging
van Christel. jonkvrouwen, die pogen de
menschelijke ellende te verminderen door
het bijstaan van behoeftigen en ziekenverpleging. Stichting van Vincentius de
Paula.
Barnabas. Een Leviet van Cyprus,
die in vereeniging met Paulus, werkte tot
bevordering vin het Christendom.
Barnabieten. Verenniging van reguliere koorheeren, te Milaan in 1530 gesticht,
wier doel is: zielszorg, onderwijs en bekeering der ketters.
Barnave. (Antoine Pierre Joseph Marie). Een der voorne staatslieden uit de
Fransche omwenteling, 1793 ter dood gebrac ht.
Barneveld. Dorp in Gelderland, tusschen Apeldoorn en Amersfoort, bekend
door de geschiedenis van Jan van Sehaffelaar die zich daar van den toren wierp,
om zijn soldaten te redden.
Barnsteen. Ook gele amber en succiniet genaamd, fossile stof, overeenkomende met plantaardig hars. Wordt aangespoeld, gevischt en gedolven aan het
Oostzeestrand.
Barnum. (Phineas Taylor). De koning
der bluf? der reclame, een Amerik. speculant, reizend paardenspelhouder en vertooner van rariteiten, enz.
Baroda. Britsch-Ind. stad, in het presidentschap Bombay.
Barok. Het zonderlinge, grillige, onbegrijpelijke in het dagel. leven en in de
kunst.
Baromacrometer. Zwaarte- en lengtemeter.
Barometer. Werktuig om de drukking van den dampkring te bepalen.
Baron. Titel van een adelijk heer, wat
rang betreft, tusschen jonkheer en graaf
staande.
Baroscoop. Oude naam v. barometer.
Barothermoweter. Thermometer
om de hoogte eener plaats boven de oppervlakte der zee te bepalen.
Barras (Paul Jean Francois Nicolaas
comte de). Een der meest bekende mannen van de Fransche omwenteling.
Barre of Baar. Zand en slibbanken in
de monden der rivieren.
Barricade. Versperringen, meestal
met de bedoeling in tijden van oproer,
het oprukken der gewap. macht to hinderen.
Barriere-tractaat. Verdrag ter beveiliging der grenzen, gesloten door de
Republ. der Ver. Ned. met Engeland en
Keizer Karel VI tegen Frankrijk. 1713.
Barry (Gravin du), Modeinaakster, die
de minnares werd van Lodewijk X V en
in 1793, na jaren lang Frankrijk te hebben
geregeerd, geguillotineerd werd.

Barth (Heinrich). Beroemd ontdekkingsreiziger, die tot in het hart van
Afrika doordrong, 1850-1855 en vooral de
streken rondom het Tsad-meer en Senegambia bereisde.
Barthelemy Saint-Hilaire (Jules).
Fransch geleerde en staatsman, geb. 1805,
bevorderde zeer de doorgraving van Suez,
in 1880 min. v. Buitenl. zaken. Overl. 1895.
Bartholomaeus, Een der 12 apost. v.
Jezus. Naamdag 24 Augs.
Bartholomaeusnacht of Parijsche
Bloedbruiloft, noemt men den moord op
de Parijsche EIugenoten,
in den nacht van
H
24 Augs. 1572.
Bartjens. Onderwijzer, die eerst te
Amsterdam, begin 17de eeuw, later te
Zwolle, 1637, aan het hoofd van een school
stond. Terwierf zich naam door zijn rekenboek, dat lang op de scholen gebruikt
werd.
Bartl. In de natuurl. hist. afkorting
voor Baffling.
Bartzoen (Jasper) of Gaspar Barzaeus,
ook Jasper de Nederlander of Jasper
Belga genoemd, geb. te Goes, prediker
onder de Portugeezen in het Oosten. Overl.
te Goa als hooggeplaatst kerkelijke waardigheidsbekleeder.
Barueth. Ned. godgel. geb. Breda
1708, overl. 1782.
Baryt, ook Barytaarde, baryumoxide,
bijtende baryt en zwaardaarde genoemd:
zuurstofverbinding van het meta al baryum,
tot de alkalische aardmetalen behoorend.
Baryum. Metaal van barytaarde.
Barzoi.Russischewindhond.(Zie p1. IX)
Bas. In de muzikale compositie de diepste of onderste stem, menschel. stem of
instrument.
Basalt. Vulcanisch gesteente, overal
voorkomend. Men gebruikt het voor beschoeiingen, het beharden van wegen en
maalt het, om het als west te gebruiken.
Basedowsche zie.kte. Aldus genoemd naar den geneesheer, die haar het
nauwkeurigst beschreef. Onderscheidt zich
door overmatig snelle beweging tan het
hart, dikte der schildklier, (kropgezwel) en
door uitpuilende oogen.
Basel. Zwitsersch Kanton en stad.
112.842 inw.
Basel (Concilie van) Laatste groote
kerkvergadering der 14de eeuw, door paus
Martinus V te Basel hijeengeroepen.
Basement. Voetstiik.
Baseliek. Koninkl paleis of koninkl.
zaal, aanvankelijk een prachtig gebouw
voor vergaderingen van rechters of van
kooplieden.
Basilie-kruid. Naam plantengesl. uit
de fain der Lijsbloemigen (Labiatae).
Basiliscus. Fabelachtig dier der Oudheid, gevleugelde en gehoornde hagedis,
wiens blik zelfs doodelijk was.
Is tegenwoordig den naam van een Z Amerik. boomhagedis (Basilicas mitratus).
Basis. Grondslag eener zaak; in de
meetk. de onderste lijn eener figuur; in
de landmeetkunde de lijn, die tot grondslag der berekening strekt; in de ontleedkunde het bovenste breede of afgeronde
deel van een been of spier ; in de kruidk.
onderste ged. van een orgaan, waarmede
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dit aan een ander is vastgehecht; in de
krijgskunde de versterkte plaats,vanwaar
alle bewegingen tegen den vijand uitgaan;
in de scheikunde duidt men er zoowel de vereeniging van twee lichamen tot een nieuw,
als het gevormde lichaam zelfmede aan; b.v,
kwik en zwavel vormen een verbinding en
vermiljoen is een verbindingvan die beiden.
Basji-Bazoeks. Onregelmatige Turksehe troepen.
Basjkieren. Tartaarsche volkstam in
Rusland.
Basken. Merkw. volkstam aan beide
zijden der Westel. Pyreneen, golf van
Biscaya, waarschijnlijk afstammelingen
der Kelten.
Basoeto. Stam der Betsjoeanen-Kaffers
in Z.-Afrika, tusschen Natal en OranjeVrijstaat.
Bassia. Ook boterboom genoemd,
plantengesl. uit de fam. der Sapotaceen,
Bast. Buitenste laag van het vaatbundelweefsel van een plantenstengel.
Bastaard. In ooze maatschappij iemand niet uit een wettig huwel, geboren.
In het dierenrijk de vermenging van twee
verschillende soorten; eveneens in het
plantenrijk.
Bastaardtras. Een mengsel van 2
deelen kalk, 1 ol. tras en 1 dl zand (metselspecie).
Basterdmur. (Anagallis L.) Plantengesl. tot de fam. der Primulacan behoorend.
Bastiaans. (Johan Gerardsz) Ned.
componist geb. Zwolle 1812, overl. 1875 als
organist St. Bavo-kerk te Haarlem.
Bastiaensz. (Willem) bijg en. Schepers,
aanzienlijk Rotterd. koopman, door den
stadh. Willem III tot vlootvoogd benoemd
1675, bereidde alles voor voor de landing
in Lngeland, werd na Tromps' dood luit.
adm. en burgem. v. Rotterdam, over1.1704.
Bastille, Versterkt slot te Parijs,
staatsgevangenis, 12 Juli 1789 door het
yolk veroverd en gesloopt.
Bastion. Bolwerk, versterking.
Bastonade. Lijfstraf, slagen op de
voetzolen met een zwiependen stok.
Bastkevers. (Tillidae) Familie van
de orde der kevers, torren of Schilduleugelige i n secten.
Bataafsehe republiek. Naam der
Vereenigde Nederlanden van 1794 tot 1806.
Bataljon. Afdeeling soldaten van 4-6
kompagnien, 500-1200 man.
Batatas of bataten. Plantengesl. uit
de fam. der Convolvulaca n; waarvan de
knollen in de tropen de aardappels vervangen.
Batavia. Resid. op Java met de stall
Batavia, Hoofdpl. van geheel Ned. Indict
115.557 inw., zetel v. d. gouverneur-generaal
en het bestuur.
Batavieren of Bataven. Germ. stam,
die de eerste bewonerb waren van het
door Maas en Rijn gevormde lietuwe. Ook
naam gegeven aan de burgers der Bataafsche republiek.
Bathometer. Werktuig om de diepte
der zee te bepalen.
Bathsiba. Vrouw van 1Trias, veldheer
van koning David. Om deze vrouw te
bezitten liet de koning I.Trias op het gevaarlijkste punt van den strijd plaatsen,

zoodat hij sneuvelde en de koning zijn
vrouw nam.
Bathurst. Hoofdstad der Britsche
Gambia-Kolonie in Senegambie, W. Afrika.
Batist. Fijn weefsel, lijnwaad.
Batjan. Eiland in 0. I., Moluksche
Archipel, Ternate.
Batta's. Oorspr. stain der 0. L volke•
ren, thans alleen de hoogvlakte van Toba
bewonend in het N. v. Sumatra, menscheneters.
Battenberg. Zie : Alexander.
Batters. Verzameling van kanonnen.
Batters). (Electrische en Galvanische)
zie : Electriciteit en Galvanisme.
Battersea. Voorstad van Londen.
Bauh. In de natuurl. hist. afkorting
voor Bauhin.
Battmannshiikle (De). Merkwaardige
grot in het Hartzgeb.
Baumg. In de natuurl. hist. afkorting
voor Baumgarten.
Bautzen. Hoofdst. v. h. Saksische district v. d. naam, bekend door den aldaar
geleverden veldslag 1813, tusschen Napoleon en de verbonden mogendheden.
Bauxiet. Witte of bruine delfstof,gebruikt voor het bereiden van aliminium
en aluin.
Bavaria. Zinnebeeld van Beijeren, als
eusachtig standbeeld verrezen nabij
Munchen.
Bavo. Beschermheilige van Gent, telg
van een adelijk Ned. geslacht, die, na een
losbandig leven, bekeerd werd door den
heiligen Amandus. Naamdag 1 Oct.
Bawean. Loebak, Labak of Baviaan,
eland in de Java-zee.
Bax, Merkw. Nederlanders van dien
naam. Joan, de oudste van 3 broeders,
die zich in den Spaanschen tijd hebben
onderscheiden, gouverneur van Heusden
en bevelh. van het slot te Muiden, in 1600
streed hij dapper bij Nieuwpoort.
Paulus en Marcelis, streden dapper en
onversaagd te Lochem, Steenbergen en
Huchtenbroek, verijdelden het verraad v.
Bergen-op-Zoom en deden aldaar den Sp.
veel afbreuk. Later te Knodsenburg,
Turnhout, Nieuwpoort. Paulus werd door
den Eng. bevelhebber tot ridder geslagen
en werd gouverneur v. Bergen-op-Zoom.
Marcelis droegs veel bij tot de verovering
van Sluis.
Bayard. (Pierre du Terrail, chevalier
de). De ridder zonder vrees of blaam.
Fransch ridder van uitstekende dapperheid 1476-1524.
Bazaine. (Francois Achille). Fransche
Maarschalk, die in den Fr.-Duitschen oorlog zich te Metz met 80.000 man aan de
1)uitschers overgaf. Later werd hij voor
den krijgsraad gebracht en ter dood veroordeeld, welke straf in gevangensehap
werd veranderd. Hij moist te ontvluchten
en sleet zijn laatste levensdagen in Spanje,
arm, en verlaten door zijn vrouw, en stierf
te Madrid 23 Sept. 1888.
Bazar. Arabische en Perzische naam
voor een marktplein, breede straat en
magazijn van koopwaren.
Bazuin.
ekin strument, koper
blaasinstrument. trombone.
Bdellium. Naam van een gomhars.
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Bdellometer. Kunstmatige bloedzuiger; kopglas, voorzien van een pomp.
B•dur. Zie: Toonkunst
Beam. Vroeger vorstendom, thans
ged. van het Fransche dept. Basses Pyreneen, bakermat v. koning Hendrik IV.
Beatus. Een heilige ; voornaam Enelschman, die zich door den apostel
B arnabas liet doopen en al zijne goederen
onder de armen verdeelde. Woonde als
kluizenaar aan het Thunermeer in een
grot en stierf aldaar, 90 jaar oud, in het
jaar 99 of 112. Gedenkdag 9 Mei.
Beatrice. De geliefde van Italic's
grootste dichter Dante Alighieri, Beatrice
Portinari. Overleed op 26-jarigen leeftijd
en ook na haar dood bleef zij het voorwerp der innigste vereering v. d. dichter.
Beauharnais. (Alexander, vico mte de)
Generaal in Franschen dienst 1760-1794,
werd 28 Juni 1794 onthoofd; hij was gehuwd met de latere keizerin Josephine,
de vrouw van Bonaparte.
Beaumontgeweer. Geweer uitgevoaden door den fabrikant Beaumont te
Maastricht.
Beau monde. (De) De voorn. wereld.
Bebe. Klein kind, pop.
Bebel. (Ferdinand August) De voorn.
vertegenwoordiger der sociaal-democratie
in Duitschland, geb. Keulen 1840 ; is bestuurslid van de partij, lid van de redactie
van de ,,Vorwarts" en lid van den Rijksdag.
Bechst. In de natuurl. hist. afkorting
voor Bechstein.
Beck. (David) Kunstschilder geb. Delft
1621. Zijn uitstekende gaven deden hem
de gunst van onderscheid. vorsten verwerven en koningin Christina v. Zwcden
maakte hem kamerheer. Hij reisde door
Europa, maakte aan de meeste hoven
portretten en werd met roem en eer overladen. Overl. 1656 te 's Gravenhage.
Becquerelstralen. Aldus genoemd
naar haar ontdekker, Henri Becquerel,
nieuw ontdekte stralen, die dezelfde eigenschappen bezitten als de Röntgen- of
X-stralen.
Beckers. (Petrus Lambertus). Nederl.
geneeskundige, geb. Venlo. 1789, in 1841
insp. v. d. geneesk. dienst. Door zijn toedoen werd het marine-hospitaal te Helder
gesticht. Overl. 1851.
Bedelmonniken. Monniken, die geen
eigendommen mogen bezitten en van de
openbare liefdadigheid moeten leven
Beden. Aanvragen om geld. Als de
graven v. Holland en Zeeland geldgebrek
hadden, wendden zij zich tot de steden,
met verzoek in dien nood te voorzien.
Men noemde dit beden, de steden bedongen daarvoor gewoonhjk voorrechten.
Bedevaart. Reis naar een heilige
plaats, om aldaar te bidden.
Bedlam. Bethlehem; naam van een
krankzinnigengesticht te Londen.
BoedoeInen, Zwervende Arabieren,
herdersstammen, die met hunne kudden
rondzwerven.
Beecher-Stowe. (Henriet). Schrijfster
van ,,de Negerhut", dochter van een predikant, gehuwd met prof, Stowe, liveraarster voor de vrijmaking der slaven,
waaraan zij door het schrijven van haar

wereldberoemd bock den stoot gaf. (Zie
plaat 10).
Beelaarts van Blokland. (Gerard).
Ned. rechtsgel. en minister, geb. Dordrecht
1772, overl. 1844.
Beeldende kunsten. Kunst en, welke
door middel van het oog op het schoonheidsgevoel werken, n.1, schilder-, beeldhouw- en bouw-, teeken-, graveer-, boetseerkunst, enz
Beeldendienst. De neiging om godsdienstige denkbeelden door voorstellingen
aanschouwelijk te maken en hieraan hulde
te bieden.
Beeldhouwkunst. De kunst om
beelden te vervaardigen, bestaands in de
kunst een model te maken, gewoonlijk
van klei en dit na te bootsen in hout,
marmer, zandsteen of metaal. In hen laatste geval geschiedt dit door gieten, in de
eerste door houwen of beitelen.
BeeldsnUkunst. De kunst om uit
hout, been of ivoor voorwerpen te snijden.
Beglzebul of Beelzebub. Opperste der
booze geesten, duivels, bij de Israel.
Beemdgras. Plantengesl. uit de fam.
der grassen, komt overal in ons land, in
weiden, voor.
Beemster. Streek in N. 11011., drooggemaakte polder.
Been. Beenderen, ieder deel van het
menschel. of dierlijk geraamte, in meer
beperkten zin, de onderste ledematen van
den mensch.
Beenderenmeel. Fijngemaakte be enderen, levert een kunstmatige meststof op.
Beeneter. (Caries) Langzaam verloop
van een beenverzwering.
Beenstukken. Een deel van de wapenrusting van een ridder, dij-, been- en
scheenstukken
Beenzwart. Beenderenkool, zwarte,
koolhoudende stof welke ontstaat als men
beenderen gloeit bij afsluiting der lucht;
het bezit vooral de eigenschap om kleurstof op te nemen, als men dat er door
filtert.
Beer. (Ursus). Verscheurend dier of
roofdier. Plomp van lichaam, zooltreders,
sterke klauwen, spitsen snuit, korte ooren,
groote snijtanden. Soot. ten ijsbeer, bruine-,
grijze-, zwarte wasch-, neus- enz.
Beer. (De Groote en Kleine) Twee sterrenbeelden a. d. Noordel. hemel.
Beer. (Taco Hajo de) Ned.letterkund.
geb. 1838, redacteur van verschill. bladen.
Beer. Mest.
Beerrupsen. Ruigharige rupsen.
Beers. (Jan van),.Belgisch dichter, geb.
1821, bekend door zijn gedichten „Jongelingsdroomen", „Levensbeelden" enz. en
vooral door het gedicht „de Zieke Jongeling". Overl. 14 Nov. 1888 als prof te Lier.
Beersche Maas. Een ged. v. d. 1.
oever der N. Brab. Maas tusschen Cuijk en
Katwijk.
Beethoven. (Ludwig von) Beroemd
Duitsch componist, geb. Bonn 16 Dec 1770.
Reeds op 8 jar. leeftijd wekte zijn vioolspel verbazing en als 12 jar. knaap luisterde men met verrukking naar zijn vrije
fantasien op het klavier. Overl. 27 Maart
1827 te Weenen. (Zie pl. 11).
Beets. (Nicolaas), Hoogleeraar te
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Utrecht, beroemd als Hildebrand, schrijver
van de „Camera Obscura", geb te Haarlem
1814. Over!. te Utrecht 1903. (Zie p1.12).
Beet@doeanen. Kaffervolk in Z.Afrika.
Beetwortel. Bekende plantensoort
(Beta vulgaris) tot de voedergewassen behoorend. Groote zware wortel, dient- tot
veevoeder en tot het bereiden van de beetwortel-suiker.
Beg. Begh,Bei,heer, vorst, hooggeplaatst
persoon in het Turksche leger.
Beggnen. Bagijnen, Beguinae, Beguttae en Begharden genoemd, vereeniging
van wereldsche vrouwen, welke zich aan
vrome werken wijden.
Begonia. Plant uit de fam. der Begoniaceen, sierlijke bladplant.
ilegrooting. De raming van kosten,
benoodigd voor een bepaald doel of werk,
Zoo heeft men de begrooting van den Staat,
d, w. z. de raming der kosten van de jaarl,
huishouding; de begrooting van een bestek,
d. w. z. de geraamde kosten voor een bepaald werk, enz.
Behangsel. De std. waarmede de muren van vertrekken worden bekleed.
Behemoth. Fabelachtig dier uit den
Bijbel, waarschijnlijk het Nijlpaard.
Beieren. Duitsch koninkrijk, met een
oppervl. v. 75,864,65 0 KM. grenzen : ten.
N. Pruisen, ten 0. aan Bohemen, het aartshertogdom Oostenrijk en Salzburg, ten Z.
aan Salsburg, 'Tyrol en Vorarlberg en ten
W. aan Wurtemb erg. Bev. 5.818,544, hoofdst
Munchen. Sedert 1886 is prins Leopold prinsregent.
Beieren. (Het Grafelijk Huis van) regeerde over Holland en Zeeland 1345-1425.
Beierland. Westel. ged. v. d. Hoekschen waard, Z. H.
Beiling. (Albert of Albrecht) Bevelhebber van het kasteel te Schoonhoven.
Na de verovering door Floris v. Kijfhoek,
schonk deze de geheele bezetting, behalve
Beiling, genade. B. verzocht een maand
uitstel van zijn doodvonnis en verkreeg die,
waarna hij terugkeerde en levend werd
begraven. Latere onderzoekingen willen,
dat het verhaal een legende is en Beiling,
jaren na den tijd, waarop hij levend begraven heette, te Schoonhoven heeft gewoond.
Beira. Portugeesche provincie ten N.
v. d. Taag.
Beiram. Perzische naam voor twee
groote Mahomedaansche feesten.
Bekermos. (Cladonia Iloffm) plantengesl. van de fam. der Korstmossen.
Bekerzwam. (Pezia, Fr.) Plantengesl. der Zwammen.
Bekken. Onderste ged. der buikholte,
gelegen tusschen de heupen. Ook een kom,
zooals doop-, scheer-, waterbekken, enz.
Bekker (Balthasar). Ned. godgel , geb.
Metslawier (Fr.) 1634, predikant, die te
velde trok tegen bijgeloof, maar dientengevolge van zijn ambt ontzet werd (1692).
Hij overleed 1698.
(Elisabeth). Begaafd Ned. schrijfster geb.
1738. 1804, geh. met Adriaan Wolf, pred.
te Beemster, vriendin van Agatha Deken.
Beklemdheid. Onaangenaam gevoel,
veel gelijkend op angst, maar van duurzamer aard en zonder bepaalde reden.

Beklemdheid op de borst is eene belemmering in de ademhaling of een gebrekk.
werking van het hart.
Beklemming (Het recht van). Recht
om aan een ander toebehoorend land te
gebruiken of te laten gebruiken, tegen betaling eener onvekanderde huur. Aileen in
Groningen in gebruik.
Bekramming. Dijkbekleeding met
stroo en twijgen.
,Belasting. Opbrengsten ten behoeve
van den staat, van gelden, waardoor de
Staat in de gelegenheid wordt gesteld aan
de ingezetenen bescherming enz. te verschaffen en waaruit zij alle uitgaven doet,
welke noodig zijn om de huishouding van
den staat behoorlijk te doen loopen.
Belemniet. Versteeningen, afkomstig
van het inwendig kalkaehtig geraamte
van sommige weekdieren.
Belfast. Koopstad in de Iersche prov.
Ulster.
BelgiE. Zuidelijk aan ons land grenzend koninkrijk, gevestigd 1831, door de
Londensche conferentie der groote Mogendheden. VOOr dien tijd maakte het
een geheel uit met ons land. Hoofdst,
Brussel met een bevolk. van 210.000 inw.,
die van het geheele land 6779532. Voorn,
steden Brussel1 Antwerpen, Luik, Gent,
Brugge enz. oning
Leopold IL HeerK
schende religie R. K. Veel industrie en
handel, vooral fabriekswezen en mijnbouw.
Belgrado. Hoofdstad van Servie, vesting aan de Donau, a. d. mond der Save.
60.000 inw.
Belial. Vorst der Duisternis, de vertegenwoordiger van het booze
Belisarius. Beroemd veldheer van
den Byzantijnschen keizer Justinianus I.
Bell (Alexander Graham). Uitvinder
der telephoon, hoogleeraar in de phisiologie te Boston (Amerik.)

Belladonna. (Aropa Belladonna L),

Wolfskus, doodkruid, zeer vergiftige plant
ook in ons land voorkomende. (Zie p1.13).
Bellamy (Jacobus). Ned, dichter, geb.
1757, overl. 1786. Bekend is zijn „Roosje".
Belle Alliance. Naam eener hoeve
nabij Waterloo, waar aan Napoleon I,
door de verbonden Mogendheden, op 15
Juni 1815, een beslissende nederlaag werd
toegebracht.
Belletrie. Fraaie letteren, zooals :
poezie, romans, novellen, uitspann. lectuur
in tijdschr en dagbladen. Een bepaald
soort van reisbeschrijvingen rekent men
er ook toe.
Bellevue. Schoon gezicht.
Bellinzona. Stad in het Zwitsersche
kanton Tessino.
Bellis of Madeliefje, plantengesl. uit
de fam. der saamgesteldbloemigen,
Bellona. Bij de oude Romeinen de
godin van den oorlog.
Beloedsjistan. Gebied in Azie, ten.
W. v. d. Inous, het Z.-0. ged. v. het Hoogland van Iran. Staat onder Eng.protectie.
Belsazar. Laatste koning v. Babylon,
kwam bij de verovering van Babylon 538
v. Chr. om het levee. Volgens den Bijbel
verscheen, terwijl hij aan een feestmaal
zat, een onzichtbare hand en schreef op
den wand de voorspelling van zijn einde.
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Belt. (De Groote- en de Kleine) Twee
zeeengten die, benevens de Sont, de Oostme met de Noordzee verbinden.
Belvedere. Beteekent hetzelfde als
Bellevue. Schoon gezicht, naam vroeger
gegeven aan kleine torens van Born. villa's.
Ben. Zoon b.v. Ben-Ali, zoon van Ali.
Benares. Gewest met gelijknam. hoofdstad in Br.-India.
Benedek. (Ludwig von) Een Oostenr.
generaal, opperbevelhebber van het Oostenr. leger in den oorlog met Pruissen
1865. Overl. 1881.
Ben. (v.) In de nat. hist. afkorting voor
van Beneden.
Benedetti. (Graaf Vincent) In 1864
Fransch gezant bij het hof te Berlijn, Heeft
zich berucht gemaakt door zijn onderhandelingen met Bismarck over Belgie en
.door zijn eischen aan Koning Wilhelm in
1870 te Ems, betrekk. de candidatuur van.
.den prins v. Hohenzollern voor den Spaanschen troon, waarop de oorlog volgde.
Benedictie. Benedictis of zegenspreking, geschiedt in de It. K. kerk ter inzegening van een zaak of een persoon. Benedictie wordt ook door den paus, een
kardinaal of bisschop uitgesproken over
een geheel yolk, in de kerk of in de vrije
lucht.
Benedictijnen. Monniken, die de regels Nail den heiligen Benedictus van
Nursia in'acht nemen. Men heeft ook Benedictijner nonnen.
Benedictus. De heilige Benedictus
van Nursia, stichter van een beroemde
monnikenorde in het Westen en van het
klooster van Monte casino.
Een veertiental pausen voerden dezen
naam n.1,:
Ben edi etus I, 574-576; id. II, 683-85; id. III,
855-58, tegenpaus Anastatius ; id. IV, 900—
903 ; id. V, tegenpaus van Leo VIII, 964-65;
id. VI, 972-74 ., id. VII 975-984, tegenp.
Bonifacius VIII; id. VIII, 1012-1025; id.
IX, 1033-1049; id. X, 1058-59; id. XI,
1303-1304 ; id. XII, 1334 - 42 ; id. XIII, 1724—
1730; id. XIV. 1740-1758.
Bengaalseh vuur. Kunstlicht, dat
men in open potten brandt, bij feestel.
gelegenheden : wordt vervaardigd van salpeter, zwavel, zwavel-cadmium en koolstof.
Al naar de stoffen erbijgevoegdverspreidt
het verschill. gekl. licht.
Bengalen, Presidentschap in BritschIndie, dat 10 provincien bevat, n.l.: Bengalen, de N W. landen met Oude, Pandsjaub, De Centraalgewesten, Mysore, Cura,
Birma, Assam, Adsjmir en Mairwara, bestuurd door een onderkoning of gouv. gen.
Bengalen. (Golf van) Ged. v. d, Ind.
Oceaan, dat VOOr- en Achter-India van
elkaar scheidt.
Benguela. Ilitgestrekt gebied, W. kust
v. Z. Afrika, Portug, bezitt.
Beni liassen. Dorp in Midden-Egypte,
vermaard door zijn in de rotsen uitgehouwen rotsgraven, met belangrijke monumentale overblijfselen.
Benin. Slavenkust, gewest W. kust
Afrika.
Benjamin van Tudela. De eerste
Europeaan, Spaansch koopman, die Azle
bereisde, van het Westen naar het Oosten

tot Tartarije, verder zuidwaarts naar Achter-Indie 1159-1173.
Benkoelen. Ass. resid. kust van Sumatra.
Bennett (James Gordon). Amerik.
journalist, oprichter van de Hew-York
.Herald, die in 1871 een exped, uitzond ter
opsporing van Livingstone, onder bevel
van zijn correspondent Stanley, geb. 1800,
overl. 1872.
Bennigsen (Rudolf van). Leider der
oppositie in de vergad. der voorm. Hannoversche standen. Voorzitter van het
Duitsche ,,Nationalverein' , een der voortreff. leden van het N. Duitsche parlement,
trok zich in 1898 uit het publ.leven terug.
Benoit (Peter). Een verdienstel. Belg.
componist, geb. 1834.
Beotig . In ouden tijd de naam van
een ged. van Griekenland met Theben tot
hoofdst.
Benth. In de natuurl. historie afkorting voor Bentham.
Bentinek. Vrijheerlijke familie, in de
14de eeuw uit de Pfals naar Nederland
gekomen, bestaat uit 2 hoofdtakken, den
ouderen of Engelsche de familie graaf
van Portland, en den jongere Nederlandsche, waarvan wij vermelden:
(Johan) stalmeester v. Karel, hertog v.
Gelder; (Alexander) burgem. v. Arnh.
overl. 1569; Karel id. overl. 1646; Alexander, id. overl. 1681; (Goosen Geurt) curator
der Geld. Hoogeschool, overl. 1786; (Hans
Willem) page van prins Willem III. Toen
deze de pokken kreeg, achtte de doktoren
het noodig dat een jong gezond mensch
bij den prins steep, om de uitwaseming en
het uitkomen der pokken te bevorderen.
1)e page deed dit en kreeg, toen de prins
hersteld -was, zelf de ziekte doch herstelde
spoedig. Hij bleef de vriend en gunsteling
van de latere koning van Engeland, die
hem met weldaden over]aadde en in wrens
armen. hij overleed; (Willem) z. v, d.
voorg., geb. 1704, in 1748 gezant der Republ.
der Ver. Ned., overl. 1773; (Willem Gustaaf Frederik) baljuw en schout van 's Hage,
nam ijverig deal aan den inval in N. Holld.
(1799), overl. 1835; (Wolter Jan Gerrit), in
den slag van Doggersbank kapt. van de
„Batavier", overl. 1781 aan de gevolgen
van zijn in die slag opgedane wonden;
(Berend Hendrik) geb. 1753, luit. gouv. en
gen, v. Overijsel, overl. 1830; (Hendrik
Karel Adolf) hoofd v. d. jongere Westfaalsche lijn, wonende te Middachten bij
Arnhem; (Willem Carel Filip Otto) sinds
1877 hoofd der laatstgen. lijn.
Benzaldehyd. Bittere amandelolie.
Benzine. Benzal, phenylwaterstof,
vloeistof, verkregen door droge destillatie
van steenkolen, van kinazuur, van benzoezure zouten, door dampen van vetten,
bergamotolie, benzoezuur, wijngeest,
azijnzuur of phtalzuur met ongebluschte
kalk.
Benzoe of Benzoehars, hars van den
benzoe-boom.
Benzoeboom. (Benzoin officinale
Hyne, Styrax Benzoin, Dryand.) tot de
fam, der Slyraceen behoorend, vrij hooge
boom, met dikke stam. lEt insnijdingen in
den stam vloeit hars.
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Benzoezuur. Een zelfstandigheid,
welke men aantreft in Benzahars enz.
Benzal. Zie: Benzine.
Beowulf. Titel van een oud Angelsakisch heldendieht, waarin de dappere
daden van Beowulf, koning der Jutten,
worden beschreven.
Beraad. Recht door de wet toegekend
aan iederen erfgen. om de gesteldheid der
nalatenschap te onderzoeken voor hij die
aanneemt of verwerpt.
Beranger (Pierre Jean de). Beroemd
Fransch volksdichter, 1780-1857, werd op
Staatskosten begraven.
Berbera. Plaats a. d. N. 0. Kust v.
Afrika, golf v. Aden, Somaliland.
Berberideen. Plantenfam. uit de afd.
der Tweezaadlobbigen.
Berberis. L. Plantengeslacht, voornaamste, uit de fam. der Berberideen.
Berbice. Eng. kolonie in Br. Guyana,
in 1626 door Nederl. gesticht, maar in
1814 door ons afgestaan.
Berenklauw. Plantengesl. uit de fam.
der Schermbloemigen, komt in ons land
algem. voor.
Beresina. Rivier in Europ. Rusland,
gouv. Minsk, Lithauwen, vermaard door
de terugtocht der Franschen over die rivier in 1812, welke aan plm. 30000 menschen het leven kostte.
Berg. (Simon van den). Ned. dierenschilder te 's Gravenhage, geb. Oversehie
1812, directeur van het kon. kab'. v. schilderijen te 's Hage 1880
Bergpartij. Naam der ultra-republiekeinsche partij in de Fr. Nat. Vergad., ten
tijde der omwenteling, naam, ontleend aan
de hooge banken Bier partij in de zaal.
Bergacademie. Mijnschool.
Bergamot. Alom bekende peersoort.
Bergamotolie. Aetherische olie, verkregen uit de vruchten van Cetius Berga
minus, Risso
Bergblauw. Schilderverf.
Bergbouw. Zie: Mijnbouw.
Berge. (Tammo Adriaan ten). Nederl.
rechtsgel., die op zijn 12de jaar reeds tot
de academ. lessen werd toegelaten., procureur-gen. te Groningen 1802. Over1.1830.
Bergedorf. Tot 1867 gemeenschapp.
grondbez. v. Hamburg en Lubeck, behoort
nu tot Hamburg.
Bergen. Adriaan Jansz. v. Bergen,
turfschipper, die in 1573 den aanslag op
Breda bevorderde; (David van). Meer bekend als David Montanus, Ned. godge
leerde, overl. 1687; (Dirk van). Schilder,
geb. Haarlem 1645, overl. 1689.
„Bergere Chatelaine". (La) Opera
van Daniel Francois Esprit Auber, Fransch
componist, 1784-1871.
Bergers. (Catharina) Utrechtsche
vrouw uit den Spaanschen tijd, die met
een aantal andere vrouwen het kasteel
Vreeburg, dat een ergernis der ingezetenen was, met geweld sloopte.
Berggroep. Zie: Gebergte.
Bergh. (van den). Adelijk geslacht.
Oswald I, heer van den Bergh, in 1486
tot Rijksgraaf verheven, nam ijverig deel
aan de Geld. onlust .n en stierf 1506; Willem IV, graaf v. d. Bergh 1538, een der
eerste edelen van Gelderland, die nu eens

de zaak der vrijheid diende, dan weer zich
laf gedroeg of naar Spanje ovcrhelde. In
1584 werd hij openlijk afvallig. Over1.1586.
Zijn zonen Herman,
Herman,
Frederik, Oswald en
vaders flood, aan
Hendrik, bleven, na
Spaansche zijde, Aileen Hendrik, ontevreden over grieven, ging in 1633 over in
dienst der Ver. gewesten. Overl. 1638.
Bergh. (Pieter Theodorus Helvetius
van den). Ned. blijspeldichter, geboren te
Zwolle 1795; (Samuel Johannes van den).
Ned. dichter, geb. 's Hage 1814, overl. 1868.
(Laurent Philippe Charles). Ned. letterk.
geb. 1815, Rijksarchivaris te 's Hage.
Bergkalk. Kalkachtig gesteente,
waarin fossile zeedieren voorkomen, terwijl het ook wel ertsen bevat.
Bergkristal. Delfstof, zuiverste varieteit van het kwarts. Het is in zuiveren
toestand waterhelder, het wordt geslepen
en onder den naam Oostersche diamant,
Boheemsche diamant, enz, in den handel
gebracht.
Bergloon. Loon voor het bergen van
schip of lading, bij stranding.
Bergmeel. Een wit, grijs of geel,
aardachtig kiezelgesteente, bestaande uit
kiezelschalen van afgietseldierijes.
Bergrede. Toespraak door Jezus gehouden op een berg of heuvel in Palestina,
voor een talrijke volksmenigte.
Bergtalk. Bergwas, een op talk gelijkende delfstof, in samenstelling overeenkomend met parafine.
Bergverschuiving of bergstorting.
Het losgaan en zich verplaatsen van
bergwanden en gedeelten van bergen,
heeft vooral plaats bij het smelten van
sneeuw.
Bergzeep. Delfstof tot de leemsoorten
behoorend.
Bergsche kraaier. Een Ned. hoendersoort, waarvan de haan op een bijzondere manier kraait.
Beriberi. Een Indische ziekte, waarvan vooral ooze troepen op Atjeh e. a.
deelen van de Oost to lijden hebben.
Berk. Plantengeslacht uit de fain. der
Betulaceen, tot de groep der Katjesdragers
behoorend. De witachtige boom is algem.
bekend.
Berkhey. (Johannes Lefrane v). Ned.
natuurkenner en dichter, geb. Leiden 1729.
Overl. 1812.
Berkhout. Ridderl. Ned. ges1., reeds
in de 13de eeuw vermeld, dat in de 16de
den naam Teding v. Berkhout aannam.
Van hen vermelden
Adriaan, staatsm. lid v. d. H. Raad v.
Holl. 1572-1620. — Adriaan, zeeofficier,
bevelh. v. d. Princesse Royal iin 1665 ond.
Obdam en in de Vierdaagsche zeeslag. —
Jacob, eveneens zeeofficier ond. de Ruijter.
Overl. 1676.
Berlichingen. (Gottfried of GOtz v.)
tot Heinberg, met de ijzeren hand. Dapper
ridder uit de 16de eeuw. GOthe ontleende
aan zijne levensbeschrijving de stof voor
het beroemde tooneelspel van dien naam.
Berkel (De). Riviertje, ontspringt in
het Munstersehe in de Baumbergen,vloeit
voorbij Koesfeld en Stadtlohn en bij
Rekken op Ned. gebied. Loopt in Gelderland langs Borkulo en Lochem en stroomt
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midden door Zutphen, waar het in den
IJsel valt.
Berlijn. Hoofdst. van het koninkrijk
Pruissen en van het Duitsche Rijk, eerste
residentiestad v. d. koning v. Pruissen,
keizer v. Duitschland. Na Londen en Parijs
de grootste stall v. Europa. 1.884.151 inwoners.
Berlijnsch blauw. Donkerblauwe
neerslag, uit oplossingen van gee' bloedloogzout, vermengd met ijzeroxyde-soorten
of van rood bloedloogzout met ijzeroxydulesoorten. Het is een belangrijke verfstof,
donker blauw.
Berlijnsch bruin. Fraaie en duurzame verfstof, verkregen door Berl. blauw
in de open lucht te laten gloeien.
Berlijnsche conferentie. Conferentie in 1880 te Berlijn gehouden, door de
gevolmachtigden der Europ. mogendheden,
tot regeling der Turksch-Grieksche grenzen
Berlijnsch congres. Congres, van
13 Juni-13 Juli 1878 te Berlijn gehouden,
door de vertegenwoordigers der zes groote
mogendheden en Turkije, ter regeling van
het tusschen Rusland en Turkije gesloten
verdrag van San Stefano.
Berline. Rijtuig, reiswagen voor 4
personen, met beweegbare kap, te Berlijn
vervaardigd.
Berlioz (Hector). Beroemd Fransch
componist, geb. 1803, overl. 1869.
Berm. Een strook grond, die, ter versterking, langs een dijk of spoor- of straatweg enz, wordt aangelegd.
Bermudas-eilanden. Groep eilanden
tot N.-Amerika beh., plm. 300, in den A.tl.
oceaan, tegenover Noord-Carolina. Eng.
bezitting.
Bern. Na Graunbunderland het grootste kanton v. Zwitserland met gelijknam.
hoofdstad, 92081 inw.
Bernagie. (Borago) Plantengesl. uit
de fam. der Boragineen, dat in moestuinen
wordt aangekweekt en gegeten als salade
of bij salade.
Bernard. (Josephus Chrysostomus
Bernardus) Hoogl. in de geneesk. te Leiden
1774 -1852; (Baron de) Fransch generaal
1771 - 1839 ; (Claude) I) itstekend physioloog
1813-1878.
Bernardin de St. Pierre (Jacques
Henri) Beroemd Fransch schrijver 17371814, schrijver van het bekende verhaal
„Paul en Virginie'.
Bernauer. (Agnes) de schoone en
deugdzame dochter van Kaspar Bernauer,
werd in 't geheim de vrouw van Albrecht
III, hertog v. Beieren. Zijn vader, die vergeefsche pogingen deed om het huwelijk
te vernietigen, liet Agnes, toen haar man
afwezig was, gevangen nemen, van tooverij beschuldigen en verdrinken in de
Donau. Hertog Albr. III nam hierover
wraak op zijn vader door zijn land geheel
te verwoesten. Boven het graf der ongelukkige vrouw is een Kapel gebouwd en
men wijdde aan haar een eeuwige mis.
Berner Alpen. Ged. v. d. N. keten
der Midden- of Centraal-alpen, ten Z. van
de meren van Thun en Brienz.
Berner-Litteraire conventie.
Den 9 Sept. 1886 gesloten conventie, ter
bescherming van den letterkundigen
ENCYCLOPAEDIE.

dom. Hiertoe traden toe de staten : Belgie,
Duitschland, Frankrijk, Groot-Brittannie,
HaItie,Italie, Luxemburg, Monaco, Montenegro, Noorwegen, Zwitserland, Spanje
en Tunis, Fr. Eng. en Sp., ook voorhunne
kolonien.
Bernh. In de natuurl. hist afkorting
voor Bernhardii.
Bernhard. St. Naam van eenige aanzienlijke berggevaarten der Zwitsersche
Alpen. De Groote St. B. ligt in het kanton
Wallis, bekend door het klooster van dien
naam.
Bernhard. Beteeken t Berenaard. Wij
vermelden :
Bernhard, koning v. Italie, een nat.zoon
v. Pipijn, kleinz v. Karel de Groote, die
hem tot koning der Longobarden verjaief.
In een oorlog-tegen zijn oom Lodewijk de
Vrome werd hij gevangen genomen en
beide oogen uitgestoken, waaraan hij
stierf (818).
Hertogen van Saksen Weimar :
Bernhard, een der dapperste helden uit
de ',)0 jar. oorlog, 1604-1639; Karel Bernhard, luit. gen. in Ned. dienst 1792-1862,
voerde in den 10 daagsche veldtocht een
bevel, was in 1848 opperbev. v. het Ind.
leger. Een zijner dochters, Amalia, trail in
het huwelijk met wijlen pries Hendrik der
Nederl., broeder van koning Willem III.
Bernard-hond (Sint). Een der grootste
en fraaiste hondenrassen, afkomstig nit
Zwitserland, waar dergelijke honden in
het klooster van St. Bernhard worden gehouden, om behul pzaam to zijn bij het opsporen van verdwaalde vreemdelingen.
(Zie pl. 14).
Bernhard. (Sarah, eigenlijk Rosine),
de grootste Fransche treurspelkunstenares
van den tegenw. tijd, geb. 1846.
Bernulphus. In den aanv. der 11de
eeuw pastoor to Oosterbeek. Keizer Koenraad III reisde naar Utrecht, om eene oneenigheid onder de koorheeren v. Utrecht,
over de benoeming van een bisschop aldaar
to beslechten, en kwam met zljne gemalin
bij den pastoor. Aldaar beviel 's keizers
gemalin van een zoon. Toen nu de koorheeren de benoeming aan den keizer overlieten, benoemde hij pastoor Bernulphus
tot bisschop van Utrecht. Hij bouwde de
kerken van St. Jan en St. Pieter, en overl
1054
Beroald. Vierde koning v. Friesland,
in den aanvang der 7de eeuw.
Beroerte. (apoplexie). Drukking of
uitstorting van bleed in de hersenen.
Bersaglieri. Scherpschutters ofjagers
in het Ital. leger.
Bert. (Paul), Fransch gel. en staatsm.,
1833-1886.
Berthelot. (Marcelin Pierre Eugene),
Fransch scheik., geb. 1827, sedert 1900 lid
der academie .
Berthier. (Alexander) Prins v. Neufchatel en hertog van Wagram, maarschalk
onder Napoleon, 1753-1815.
Berthollimeter. Werktuig om het
chloorgehalte van chloorkalk te bepalen.
Bertrand. (Henri 0-ratien, graaf). De
trouwe vriend en metgezel van Napoleon
I, zoowel in voor- als tegenspoed, op Elba
en St, Helena. Na den dood v. Nap. kwam
5

66

Plaat XIS',

Langharige Sint Bernardshond.

67
hij in Frankrijk terug en leefde ambtel ,
en gaf N's gedenksehriften uit. Overl. 1844.
Bertol. In de natuurl. hist. afkorting
voor Bertolini.
Beryl. Delfstof nit de reeks der Sillieaten, edelgesteente.
Besancon. Fransche vesting, depart.
Doubs.
Beschoeling. Bekleeding van wallen
of oevers van rivieren, ten einde het instorten te beletten.
Bess. In de natuurl. historie afkorting
voor Besser.
Bessemer. , Henry) Uitvinder van het
naar hem genoemde staal.
Bestand. (Twaalfjarig). Stilstand van
wapens in den 80-jar. oorlog, 1609-1621.
Bestek. Beschrijving van een ontworpen, te maken werk, waarin alles is opgenomen wat de toekomstige maker moet
weten.
Beteekenen. (in rechten). Het ter
kennis van de tegenpartij brengen der
vordering in rechten, door middel van een
deurwaarder.
Betelpalm. (Arecot L.) Plantengesl.
uit de fam. der palmen.
Betelpeper. (Piper Betle L.) Een soort
van peperstruik.
Bethanie. Naam van een vlek nabij
den Olijfberg, Jeruzalem, woonpl. v. Lazarus.
Bethel. ,,Huis van God", vroeger een
stad in Palestina.
Bethesda, Geneeskrachtige boom bij
Jerusalem
Bethhoron. ,Huffs van den hollen weg",
naam van twee vroegere steden in Palastina.
Bethlehem. „Huis des broods", kl.
stad in Palestina nabij Jeruzalem, geboorteplaats van David en Jezus.

Bethlehemsche kindermoord.

De op bevel van Herodes voltrokken moord
van alle knapen beneden twee jaar in en
rondom Bethlehem (Matth. 2 : 16); R. K.
Heiligendag der Onnoozele kinderen 28 Dec.
Beton. Mortel- of metselspecie, samengesteld uit krachtige metselspecie met
steenstukken, kiezel of grind.
Betonning. Het leggen van tonnen
aan ankers in rivieren en zeegaten, om
het vaarwater aan te duiden.
Betuwe. Bat ouwe (beter land), ged.
van Geld. door Rijn en Waal ingesloten.
Benk. Boomengeslacht uit de fam. der
Cupuliferen.
Beukels. (Willem) Een visseher of
stuurman te Biervliet, die de verbeterde
wijze van haringkaken uitvond.
Beukels. (Jan Ook Jan Bokelszoon en
Jan van Leiden, berucht hoofd der secte
der Wederdoopers in de le helft der 16de
eeuw.
Beuningen. (Koenraad van). Pensionaris te Amsterdam en Gezant van de
republ., om zijn talenten hoog geacht, de
rechterhand van de Witt. Overt. krankzinnig 1693.
Bears. Gebouw in handelssteden, vergaderplaats van kooplieden, makelaars,
scheepsbevrachters, assuradeurs, agenten,
speculanten enz. waar alle handelszaken
gedaan worden.

Beast. (Friedrich Ferdinand, vrijheer
von) staatsman, minister, eerst in Saksen,
later in Oostenrijk. Rijkskanselier 18091886.
Beveland. (NOord- en Zuid), Twee eilanden in Zeeland, door de monden der
Schelde gevormd.
Bever. Zoogdier van de orde der knaagdieren ; levert een uifstekend pelswerk.
Beverningk. (Hieronymus van), Ned.
staatsman, 1614-1690
Bevrachten. Het beladen van een
schi p geheel of gedeeltelijk met vrachtgoederen.
Bewerktnigd,(Organisch) noemt men
alle levende voorwerpen, welke werktuigen
(organen) bezitten, d w. z. deelen, die met
een zekere werkking belast zijn. Bewerktuiede wezens zijn dieren en planten.
Beynen. (Laurens Rijnhart). Ned. letterk. geb. Hage 1811. Hij was rector aan
ald en gaf onderricht aan prinses Marie
v. Pruissen, gemalin v. wijlen prins Hendrik der Nederlanden en aan koningin
Emma, na haar huwelijk met koning Willem HI.
Bezaan. De achterste mast, op schepen
met 2 a 3 masten.
Bezemer. (Pieter) Ned. zee-o rfleier, die
ongelooflijke lichaamskracht bezat In
1800 bevelhebber van de „Maasnimph",
werd dat schip in den nacht door de Eng.
verrast en met sloepen geenterd. Na een
half uur verwoed vechten, ziende, dat de
vijand veld won. herinnert Bezemer zich
een hoop ijzeren ballast op het dek. Hij
neemt het op en werpt de zware stukken
in de sloepen der Eng., waardoor zij op
de vlucht gaan. Overt. 1823.
Bezetenen. Lijders aan een soort van
vallende ziekte.
Bezetting. De manschappen van een
vesting of fort, sterkte, schans, die met
de verdediging daarvan zijn belast.
Bezwoar. Bezoarsteen, steenen van
de grootte van een erwt tot die van een
vuist, welke men in de maag van verschillende dieren aantreft Ontstaat door ziekelijke afscheiding, galsteenen zijn het
gedeeltelijk. In het Oosten schrijft men er
de eigenschap aan toe een tegengift to
zijn, vandaar dat zij duur betaald worden.
Bezoeki. Resid. op de Oostkust van
Java.
Bezwering. Bijgeloovige of bedrieglijke verricbting, om door het aanwenden
van bepaalde woorden of formulieren,
booze geesten op to roepen, ook afgestorven en, enz.
Bhopal of Bopaal. Staat in Br. Indic.
Biblia pauperum. Armenbijbel, bijbelsche tafereelen nit het Leven van Jezus,
afkomstig uit de 13de en 14 eeuw, platen
met bijschriften.
Bibliographic. Boekenbeschijving, de
kennis der letterk voortbrengselen der
verschillende volken.
Bibliomanie. Zucht om boeken te
verzamelen.
Bibliotheearis. Ambtenaar. belast
met de zorg voor een openbare of bizondere boekerij.
Bibliotheek. Bewaarplaats en verzameling van boeken.
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Bbir. In de nat, hist. afkorting voor
Bibron.
Bieb. In de natuurl. hist. afkorting voor
Marschall von Bieberstein.
Biecht. Belijdenis of bekentenis van
bedreven zonden, door een Christen afgelegd voor een geestelijke.
Biechtbrief. Door den bisschop afgegeven bewijs om een biechtvader te kiezen.
Biechtgeheim of Zegel der biecht.
Verplichte geheimhouding van den geestelijke, betreff. alles wat hem in de biecht
is toevertrouwd.
Blechtpenning. Gave welke de bi echteling offert.
Biechtregister. Lijst der namen van
gemeenteleden, die eenmaal 's jaars ter
biecht komen.
Blechtstoel. Zetel van den prlester,
die de biecht aanhoort, van voren half
gesloten en aan weerszijden van traliewerk
voorzien.
Biechtvader. Priester die de biecht
afneemt.
Bier. Algemeen bekende volksdrank,
volkomen uitgegiste geestrijke drank, die
door alcoholische gisting, zonder distilatie
uit gekiemde zetmeelhoudende zelfstandigheden, gerst of tarwe, onder toevoeging
van hop, wordt bereid.
Bierpomp. Toestel in cafe's en hotels,
om het bier uit de vaten in den kelder op
te pompen naar het lokaal.
Ries. Pla,ntengeslacht uit de fam. der
Cyperacan, dienen tot het vervaardigen
van vloermatten
Biesbosch of het Bergsche Veld. Waterplas ter grootte van 3'1 2 0 geogr. mijl,
tusschen Z.-Holl. en N.-Brab., ten Z. 0. v.
eil, Dordrecht.
Bigamie. Het aangaan van een dubbel
huwelijk.
Biggekruid. Plantengesl. uit de fain.
der Saamgesteldbloemigen.
Bignoniace e n. Plantenfamilie uit de
groep der Tweezaadlobbigen, met levendig
gekl. bloemen, meestal boomvorm of klimmende heester.
RU. De honigbij, insect, orde der Vliesvleugeligen (Hymenoptera), die de honig
leveren.
Bjjbel. Naam der gezamenlijke door
de Christenen als heilig beschouwde boeken, ook wel Gewijde Schrift en Woord
Gods genoemd, Men beschouwt ze als ingegeven door den Heiligen Geest.
BUbelgenootschap. Vereenig., zich
ten doel stellende de Bijbel onder alle
kiassen der maatschappij te verspreiden,
door die voor een geringen prijs verkrijgbaar te stellen.
BUbelsche aardrUkskunde. De
kennis der landen uit den Bijbel.
Bijbelsche geschiedenis. Het geschiedkundig tafereel der Bijbelsche gebeurtenissen.
BU belve rbod. Wettelijke bepaling
der R. K. kerk tegen het lezen van den
Bijbel voor leeken, tegenwoordig weinig
gehandhaafd.
BUgeloof. Geloof aan het bovennatuurlijke.
BUMaan. Luchtverschijnsel, veelal in
het N., bij felle koude, waarbij men een

of meer kringen om de maan ziet met
afspiegeling van manen. Ontstaat door het
terugkaatsen van het beeld der maan door
de bevroren dampen in de lucht.
BUvoet. (Artemisia vulgaris L.)
Alsem, in ons land algemeene plant langs
wegen en voetpaden ; wordt in de apotheken gebruikt.
BUziendheid. Gebrek van het gezichtszintuig, waardoor hetgeen men wil
zien dicht bij het ooh moet zijn.
BUouterien. Kleine sieraden, kostbaarheden.
Bilderdijk (Willem). Ned. dichter,
taalkenner en geschiedschrijver, geb.
Amsterd. 1756, overt, Haarlem 1831.
Bilders (Johannes Warnardus). Ned.
schilder, geb. 1811.
Bileam. Beroemd waarzegger en toovenaar ,uit den Bijbel
Biljart. Spel met ivoren ballen op een
met taken bekleedde, horizontaal geplaatste
tafel, met veerkrachtige banden en zakken,
om de ballen in te stooten
Biljoen. Goud en zilver van gering
gehalte.
Bilin. Boh. badpl. bij Teplitz.
Bill. Voordracht tot een wet in Engel.
Billaad-Varennes (Jean Nicolas).
Een van de bloeddorstigste monsters der
Groote Fransche omwenteling, 1756-1819.
Billioen. Een millioen maal een millioen of 1000000000000, ook 10'2 ; bij de
Romanen ook wel 1000.000 000 of milliard.
Billiton of Blitong, eiland in 0. I.
tusschen Sumatra en Borneo, bezit rijke
tinmijnen.
Bilzenkruid (Hyoseyamus L.) Plantengesl. tot de fam. der Nachtschaden
(Solanan) beh., komt in ons land voor.
Bimana of Tweehandig, menschen; in
tegenstelling met de apen, die Vierhandig
(Quadramana) zijn.
Bimetallismus. Het aannemen van
een dubbele standaard, zilver en goud,
voor gemunt geld
Binekes (Jacob),een der dapp, zeeofficieren uit den tijd van de Ruijter.
Kwam om door het in de lucht vliegen
van eene versterking te Tabago, in een
slag met de Franschen, 1677.
Binderjj, Tak van de bloemisterij, die
zich belast met het vervaardigen (aanbinden) van bloemen tot bouquetten,
kransen en bloemstukken.
Bindster. Ver vaardIgster van bouquetten enz. (Zie Binderij).
Bindweefsel. Vezelachtige stof in het
menschelijk lichaam, welke de verschillende deelen met elkander verbindt
Bingen. Stad in Hessen op den linker
Rijnoever a. d. mond der Nahe,bekoorlijk
gelegen.
Bingley (Ward). Ned. tooneelspeler,
geb. Rotterdam 1755, overt. 1818.
Binocle. Tooneelkij ker.
Biografie. Levensbeschrijving.
Biologie. Leer van het leven, zooals
het zich in de schepping openbaart. Ook
geeft men die naam aan een aantal zonderlinge verschijnselen op het gebied van
het zenuwleven.
Biometrie. Berekening van 's menschen gemiddelde levensduur.
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Birma. Land in Achter-Indie, tot het
Br. Ind. rijk behoorend.
Birmingham. Groote fabriekstad in
Engeland, N.W. deel van het graafschap
Warniek, 514956 inw., rekent men Aston
Manor en Handsworth er bij 579.508
inwoners.
Biscaye. Een Spaansche provincie aan
de Golf van Biscaye, gelegen tusschen de
W.kust v. Fr. en de N.kust v Spanje.
Bismarck. Bismarck-Schenhausen
(Otto Eduard Leopold, graaf en later
vorst van). Rijkskanselier, min. v. Buitenl
zaken en voorz. v. h. ministerie in Pruissen, geb. 1815, werd in 1849 lid der 2e Kam.
en klom vervolgens op tot de bovengen.
ambten. Beijverde zich Duitschland tot
een maehtig rijk te maken, waarin Pruissen
den eersten rang zou bekleeden en slaagde
daarin volkomen. Geen opoffering was
hem daartoe te zwaar. Hij bezat steeds
het volkomen vertrouwen van koning
Wilhelm I en ook van keizer Friedrich III.
Onder de reg. van keizer Wilhelm II openbaarde zich telkens verschil van gevoelen,
waardoor B. 18 Maart 1890, op verlangen
des keizers, zijn ontslag nam. Hij overleed
30 Juli 1898 te Friedrtchsruhe.
Bismarck-Arehipel. Vroeger Nieuw
Brittanie, eilanden-groep in den Stillen
Oceaan ten 0. v. N. Guinea, sedert 1884 een
Dui tsche kolonie.
Bismuth. Een der zoogen. elementen,
behoort tot de zware metalen, komt in de
natuur veelal in gedegen toestand voor
maar niet in groote hoeveelheden.
Bison. Amerik. buffel, heeft een woest
voorkomen, doordat kop en nek geheel
met haar bedekt zijn, leven in troepen,
worden sterk gejaagd, zoodat zij weldra
zullen zijn uitgestorven.
Bisschop. Titel voor hooggepl. geestelijke, beteekent opziener. De bisschop is
over een bepaald gebied, een bisdom, gesteld en is de vertegenwoordiger, in dat
gebied, van het geestelijk gezag
Bisschop (C.) een Ned. kunstschilder
geb. Leeuwarden 1828, genre: Friessche
tafereelen, overt. 1904.
Bister. Bruin lak, naam van een
bruine waterverf, niet dls olieverf gebruikt.
Bitter. Extract-vloeistof, gebruikt om
aan jenever kleur en een sterken bitteren
smaak te geven.
Bitterkers (Picric L.) Plantengeslacht uit de fam. der Saamgesteldbloemigen, komt in ons land veel voor.
Bitterwater. Min eralen wateren,
waarin een aanzienl. gehalte zwavelzuur
natrium (glauberzout) en zwavelzuur magnesium (bitterzout). waardoor het water
een bittere smaak heeft.
Bitterzoet. (Solanum Dulcamara L.)
Heesteractitige plant, beh. tot de fam. der
Solaneen of Nachtschaden.
Bitterzout-bronnen of bitterwateren. Bronnen Welker wateren zwavelzuur
soda en magnesiumzouten bevatten, zooals te Seidschiitz, Seidlitz, Picina en Epsom.
Bittheisme. Het geloot aan twee
goden.
Bitumen, Algem. naam voor eenige
brandbare stoffen, die men in den aardbodem, meestal in de nabijheid van steen-

kolen vindt, zooals: aardolie (petroleum),
aardteer, bergteer enz.
Biv. In de natuurl. hist. afkorting voor
Bivoni-Bernhardi.
Bivouak. Bivak, bijwacht, plaats waar
militairen. zonder een bepaald kamp of
tenten, tijdelijk verblijven.
Bixio. (Girolomo). Na Garibaldi de
meest gevierde held uit den Ital.vrijheidsoorlog.
Bizar. Zonderling, onaangen. vreemd.
Bjornson. (BjOrnsterne). Een Noorweegsch dichter, geb. 1832, die achtereenvolgens joutnalist en directeur van een
schouwburg is geweest; thans in het
Gausdal, in den omtrek van Lillehammer,
woont. Schreef veel dramatische werken
en is hoofd der radicale Boerenpartij in
Noorwegen.
Blaar. (Een). Een ophooping van
weiachtig vocht onder de opperhuid, waardoor deze wordt opgelicht.
Blass. Vliezige zak in het lichaam van
dieren en menschen, waarin zich een vloeistof verzamelt. Men heeft de pisblaas, de
galblaas enz.
Blaasinstrunenten. Muziekinstrumenten, waaraan de toonen door blazers
ontlokt worden.
Blaaskruid. Plantengesl. uit de fam.
der Lentibularian.
Blaaspijp. Werktuig voor goud- en
zilversmeden, instrumentmakers, en scheien delfstofkundigen.
Blaasruimten. Ledige, ronde holten,
in vulkanische gesteenten.
Blaastoestellen. Toestellen om in
een luchtstroom zuurstof aan te voeren,
tot bevordering der verbran ding, b.v. blaasbalgen.
Bladkevers.(Chrysomelidae).Talrijke
familie van kevers, waaronder zeer schadelkike.
Bladluizen. Kleine diertjes, die op
planten leven, en daar meestal traag in
troepjes bijeen zitten om het suikersap
uit de planten te zuigen. Zij behooren tot
de halfrlengeligen en zijn zeer schadelijk.
Bladmossen. Loofmossen, bedektbloeiende planten, die in uitgestrekte
kussenvormige zoden den grond, de boomen en de rotsen bedekk en.
Bladrollers. (Tortricida). Rupsen,
die zich verpoppen door zich in een blad
in te rollen en dat vast te spinnen.
Bladwespen, (Tenthredineta) ook
Zaagwespen. Insecten uit de orde der
Vliesvleugeligen, die met een zaagvormig
getanden angel openingen in de bladeren
maken en daarin hunne eitjes leggen.
Bladzuigers. Insecten van de orde
der Halfvleugeligen, tot de fam. der bladluizen behoorend.
Blaeu. (Willem Janszoon). Boekhandelaar en geleerde te Amsterdam, bekend
door zijn groote bekwaamheden en verdienstelijke werken, welke hij uitgaf, o. a.
een atlas in 3 deelen. Hij volbracht ook
een opmeting van den meridiaan, van den
Maasmond tot Texe1.1571-1638. Zijn zoon,
Joan, boekh en rechtsgel., werd schepen
en raad v. Amsterdam. Hij gaf de atlas
zijns vaders opnieuw en vermeerderd uit
in 14 deelen, en verwierf zich door deze
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en andere uitgaven zooveel roem, dat d e
koning van Zweden, Gustaaf Adolf hem
tot zijn drukker benoemde. Over!. 1673.
Blainv. In de nat. hist. afkorting voor
Blainville.
Blake. (Robert). Beroemd Engelsch
zeeheld, 1599-1657. Streed herhaaldelijk
tegen Tromp en de Ruijter.
Blanc. (Jean Joseph Louis). Fransch
socialist en geschiedschrijver, die een
groote rol speckle in de revoluti g van
1848, geb'. 1811 oven. 1882.
Blanc-manger. Een gerecht van room,
suiker, amandelen, oranjewater of citroenolie en vischlijm, m vormen gedaan en
koud gegeten.
Blanco (Guzman). Presid. der republ.
Venezuela van 1870-1887. Overl. 1899, regeerde vrijzinnig en bracht veel goeds tot
stand.
Blanken. Uitstekend Ned. waterbouwkundige 1755-1838.
Blaukenese. Fraai dorp en gezocht
uitspanningsoord in Sleeswijk-Holstein a.
d. Elbe.
Blanketsel. Kleurstof, door de vrouwen gebruikt om kleur op het gelaat te
brengen; hbofdbestanddeel karmijn of saffiber. Men heeft blanketsel van allerlei
kleur; het is zeer nadeelig voor de huid.
Blanqul. (Jerome Adolphe) Fransch
staathuishoudkundige 1798-1854.
(Louis Auguste). Een broeder v. d. voorg.
ijverig communist, 1805-1881. Nam voortdurend deel aan revoluties en werd herhaaldelijk gevangen gezet
Blasphemie. Eerrooving, godlastering, majesteitschennis.
Blauwbaard. Hoofdpersoon van een
volksverhaal van Franschen oorsprong,
waar hij Raoul heet.
Blauwe boeken. (Blue books) Boeken, waarin verslagen van diplomatieke
handelingen, rapporten, regeeringsdaden
enz. worden opgenomen, ter kennisname
voor het parlement of kamers. Men heeft
ook andere dan blauwe; zij ontleenen den
naam aan de omslagen.
Blauwborhtje. Zeldzaam ins ons land
voorkomend vogeltje, tot de nachtegaalzangers behoorend; gekenmerkt door een
blauwe Borst en keel.
Blauwkous. Een lastige geleerde of
schijnbaar geleerde dame.
Blauwsel. Fijn gemalen, blauw glas,
dat fabriekmatig bereid wordt, door kobalterts in roostovens te zuiveren, met
kwarts en potasch te vermengen en in
glasovens tot een dunne vloeistof te smelten, die men laat afkuelen, fijn stampt,
zeeft en maalt. Men gebruikt het opgelost
in water en stijfsel tot het doorhalen van
witte geweven stoffen en in kalk voor
muren gemengd.
Blauwspeeht. Boomklever, een aan
de meezen verwante vogel, lets grooter
dan een musch en blauwgrijs van kleur
met roestkleurige onderdeelen.
Blauwzucht. Een verschijnsel van
verschillende ongesteldheden in d. bloedsomloop ontstaan. De daardoor aangetaste
lichaamsdeelen verkrijgen, vooral als zij
een dunne huid hebben, daar een blauwe
kleur.

Blauwzuur, of cyanwaterstofzuur.
Een zeer giftige stok, welke in Berlijnsch
blauw voorkomt, en in groote hoeveelheid
in de pitten van kersen, pruimen, abrikozen, perzikken en bittere amandelen.
Wordt bereid door distillate van bipedloogzout met verdund zwavelzuur.
Bleek. In de nat. hist. afkorting voor
Bleeker.
Bleeker (Pieter). Een verdienstelijk
Ned. dierkundige (vischkunde), die als
militair arts in Ned. Indic veel bijbracht
tot de kennis der visschen van Indic
1819-1878.
Bleekzueht. Ziekte van het vrouwel.
geslacht, tegen het einde der kinderjaren
veel voorkomend.
Bleeswerk. Een soort van rijswerk
langs rivieroevers, aangelegd om deze
tegen inscharing te beveiligen.
Blende. Zwavelverbindingen van zink,
kwikzilver, mangaan. Men vindt haar vooral in food-, zilver- en koperertsen.
Blennorrhoea of slijmvloed. Noemt
men een buitengewoon sterke afscheiding
van slijm, door de slijmvliezen,
Bles (David) Ned. genreschilder, geb.
1821 te 's Hare, over!. aldaar 1899.
Blijde. Middeneeuwseh werpgeschut,
waarm. zware steenen werden geslingerd.
Bilk. Zeer dun geplet metaal, meest
ijzer. Men heeft koperblik, geplet koper,
messingblik, tinblik, zinkblik enz.
Bliksem. Electrisch verschijnsel in
den dampkring,
Bliksembuizen. Door het inslaan
van den bliksem in den grand, ontstaande
buizen, doordat het in het zand aanwezige
kiezelzuur smelt en een verglazing veroorzaakt.
Bliksempoeder. De kleine sporen
van het plantengeslacht Lycopodium
(Wolfsklauw) verbranden, als men ze in
het vuur werpt, met een helder sissend
geluid. Het is het poeder dat men ook
Smetpoeder noemt.
Blinde darm. In het menschelijk
lichaam dat deel van den dikken darm,
hetwelk de dunne darm in zich opneemt,
ligt aan de reehterzijde van het onderlijf,
boven het heupbeen en onder de levtr.
Het vormt een soort van zak, waarin zich
de inhoud der darm en in het bizonder de
onverteerd gebleven deelen verzamelen.
Deze deelen worden wel Bens door gevaarlijke ontstekingen aangetast.
Blindslang of hazelworm. Een bruin
en onschadelijk kruipend Bier, tot de orde
der Hagedissen behoorend, komt ook in
ons land voor.
Blindenschrift. Ileliefschrift, dat
door blinden op het gevoel kan worden
gelezen.
Bloed. Een kleurlooze vloeistof in de
aderen van het menschelijk- en dierlijk
lichaam, waarin tal van ronde lichaampjes
drijven, bleekgele schijfjes welke het
voeht bevatten dat het bloed rood kleurt.

Bloeddoop. Dichterlijke uitdrukking
voor den flood der martelaren.
Bloedgeld. In het Oud-Germaansche
recht het boetegeld, dat een moordenaar
betaalde aan de betrekkingen van den
vermoorde.
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Bloedhond. Een groot soort Eng.
doggen, vroeger in Amerika afgericht om
weggeloopen slaven te zoeken.
Bloedloogzout. Zoutsoort gebruikt
in de ververij en de galvanoplastiek, bereid uit potasch, ijzervijlsel en stikstofhou.dende zelfst., zooals vleesch, bleed,
horens, hoiden, leer, haar enz.
Bloedregen. Roodgekleurde regen,
gewoonlijk veroorzaakt door roodgekleurde aarde, die als stof in den dampkring
zweeft en door den regen worden opgenomen.
Bloedschande, Echtelijke gemeenschap tusschen personen, die in nauwe
familiebetrekking tot elkaar staan.
Bloedspuwing. ilet ontlasten van
bleed uit de ademhalingswerktuigen (longen) door den mond.
Bloedvaten. Vliezige buisjes of kanalen in het menschelijk- en dierlijk lichaam, die het bleed bevatten.
Bloedvin of Bloedzweer. Gezwel on
de huid, beginnend als kleine roode vlek
en al grooter wordend, bij het doorbreken
etter en bleed ontlastend, tot een etterprop
uitgeworpen wordt, waarna de bloedvin
spoedig geneest
Bloedwraak. In oude tijden de wrack
door bloedverwanten genomen voor moord
of mishandeling op een hunner leden gepleegd.
Bloedzuigers, Een ringworm, met
zuignappen voorzien, waardoor hij zich
vastzuigt aan een zekere plek van het
lichaam en zoo bleed opzuigt. Wordt gebruikt om zieken van te overvloedig bleed
te ontlasten.
Bloedzuiverende middelen. Middelen die de afscheiding uit het bleed
bevorderen van stoffen die er uit verwijderd behooren to worden.
Bloem. Dat gedeelte van de plant,
hetwelk gewoonlijk de voortplantingswerktuigen en hun omhulsel — kelk, bloemkroon, bloemdek — bevat.
Bloembekleedsel. De bladachtige
organen, die de voortplantingswerktuigen
der bloem omringen.
Blo emdek. Elk bloembekleedsel dat
slechts uit een krans van blaadjes bestaat.
Bloemenmaken. Het vervaardigen
van kunstbloemen is een belangrijke tak
van nijverheid. Alle afzonderl. deelen 4r
bloem worden machinaal gemaakt en
daarna in elkaar gezet. Men gebruikt
daartoe de volgende stoffen: batist, mousselien, krip, Baas, satijn, fluweel, tat, papier, zijde, ijzerdraad, was en collodium.
Bloementaal. De kunst om door
bloemen gedachten uit te drukken. In
doze taal beteekent de roos liefde, lelie
onschuld, lauriertak roem, palm overwinning, eik kracht, het viooltje bescheidenheid, vergeet-mij nietje herinnering, ridderspoor eerkorenbloem standvastigheid,
brandnetel boosheid, duizendschoon bevalligheid, cypres rouw enz
Bloemfontein. Hoofdstad van den
vroegeren Oranje-Vrijstaat in Z.-Afrika.
Bloemkroon. Dat gedeelte der bloom
hetwelk bestaat uit een of meer bladeren,
die kransvormig of spiraalsgewijs om de
voortplantingswerktuigen zijn geplaatst.

Blois, gezegd Treslong. Aanzienlijk
Ned. tesl. van krijgshelden en zeelieden,
waarvan wij vermelden:
(Maximiliaan van) gezegd Coch v. Neerijnen, ondernam eel aanslag op Amsterdam, welke mislukte; hij werd gevangen
genomen en in 1568 te Brussel onthoofd.
— (Willem van) De bekende aanvoerder
der watergeuzen. (Johan Arnold) verwierf
als schout bij nacht bij Kamperduin veel
roem.
Blokhuis. Tijdelijk gebouw, meestal
van hout, waarin troepen te velde een
verdedigbare schuilplaats vinden. Ook de
woningen der kolonisten in N. Amerika.
uit boomstamtnen vervaardigd om zich
tegen de aanvallen der roodhuiden te
kunnen verdedigen.
Blokkade. Het insluiten van een
vesting of een haven door troepen of
schepen.
Bloksberg. Een beruchte plek op den
Brocken, alwaar, volgens het bijgeloof, de
duivel feest viert met de tooverheksen.
Blommers (Bernardus Johannes). Verdienstel. Ned Kunstschilder, geb 1845,
leerling van Bisschop.
Blondel, bij genaamd de Nesle, naar
zijn geb.plaats. Zanger en dichter der 12de
eeuw en gunsteling van koning Richard
Leeuwenhart, aan wi en hij zeer gehecht was.
Blondin. (Charles). De held van de
Niagara geheeten, een beroemd koorddmser, die over een 50 M. boven de
Niagara-waterval gespannen touw liep,
zelfs in een za'c en ook des nachts, terwijl
hij op het midden een vuurwerk afstak en
een man op zijn rug er over droag, en ook
op stelten er over ging.
Blfleher, (G-ebhai d Leberecht) prins
van Wahlstadt De meest populaire held
tut den Duitsehen vrijheidsoorlog, geb.
1742 to Rostock, algemeen Olaarschalk
Yoorwaarts" genoemd. Streedt met groot
geluk tegen Napoleon I en kwam nog ter
rechter tijd op het slagveld van Waterloo
om de kans ten voordeele der Verbonden
Mo g endheden te doen keeren. Overl. 1820.
Bl. et Fing. In de natuurl. hist. af•
korting voor Bluff en Fingerhut.
Bluffs. In Amerika, dal der Missisippi,
steile oevergewesten, die een hoogte van
15-60 M. bereiken en op bastions gelijken.
Blunder. Eng. woord, beteekenis vergissing.
Bliithgen. (Victor). Duitsch dichter en
schrijwer, geb. 1844.
Bilithner (Ferdinand Julius). Een der
voorn. pianofabriekanten van onzen tijd.
Boa. Reuzenslang, bereiken eene lengte
van 10-13 M., zijn niet gittig, komen in
de trop. gew. der 0. en N. were!d voor.
Board. Eng. woord dat eigenl. tafel
beteekent. Boardinghuis =J. eethuis, restaurant ook naam voor een commissie b.v
board of trade = handelscommissio, enz.
Bobrikow (Nicolaj Iwanowitsch). Russ.
goner.; gouv.-goner. v. Finland, laadde door
ztjn geweld. maatregelen den haat der
bevolk. op zich en werd door Eug,n
Schauman doodgeschoten. Hij overl. 17
Juni 1904.
Bock (Theophile de). Ned. kunstschilder,
o veil. 1904.
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Bodd. In de nat. hist. afkorting voor
Pieter Boddaert, een Ned. natuuronderzoeker.
Bodensee. Bodmansee, Meer v. Constanz, uitgestrekt meer tusschen Zwitserland en Duitschland, a. d. noordel. voet
der alpen.
BoeddhaIsmus. Godsdienst in Noordel. Indict, als grondbeginselen huldigend
de leer zich te beteugelen, te bedwingen
en zichzelf te overwinnen, het aankweeken
van welwillendheid en barmhartigheid.
Boeg. Voorste ged. van een
Boei. Houten drijver, met een touw aan
het anker bevestigd, ten einde de plaats
te kennen waar dit is uitgeworpen
Tegenw. heeft men boeien die des nachts
verlicht worden.
Boekanier. Zeeroovers, die in de 2de
helft der 17de eeuw de West-Ind. wateren
onveilig maakten.
Boekeren (Rinze Koopmans van). Ned.
letterkundige, geb. Gron. 1832, predikant
te Giethoorn, Eelde, Harlingen en Leiden.
Boekhara. Bochara of Bokhara, machtigste en belangr. stall van Toerkistan
(Azie).
Boekhouden. Het aanteekenen in een
bedrijf, van uitgaven en inkomsten, of zooals de term luidt, het debet en credit, van
het verschuldigde en te ontvangene, van
het actief en passief, zoodat men 'door
vergelijking .van die beide deelen een duidelijk overzicht krijgt van den toestand
der zaak en het vermogen.
Boekweit. Plantensoort uit de fam.
der Polygoneen, zomergewas, waarvan de
vrucht tot meel wordt gemalen, gebroken
gebruikt wordt als meelspijs en voor voeder voor pluimvee.
Boenngh. In de natuurl. hist. afkorting voor von Boenninghausen.
Boer (Francijntje de). Ned. dichteres
van bevallige kindergedtchten, 1784-1852.
'VA behoeft. ouders geb. verliet zij op haar
13de jaar de school en werd kindermeisje
en naaister. In weerwil van hare hooge
begaafdheid, bleef zij haar geheele leven
in dien stand.
Boerenoorlog. Opstand in 1524 in
Duitschland onder de boeren uitgebarsten.
Boerh. In de natuurl. hist. afkorting
voor Boerhave.
Boerhaave (Hermannus). Beroemd
Ned. geneeskundige en hoogleeraar te
Leiden, geb. te Voorhout 1668, over1.1738.
Hij zoo beroemd, dat vorsten hem
bezochten om zijn hulp in te roepen. Een
brief met het eenvoudige adres : „Aan
Boerhave in Europa", kwam terecht.
Boeroe. Ell. in
Ind. Archipel, beh.
tot de Molukken.
Boetpsalmen. Psalmen, waarin men
een berouw over begane misdrijven en
een vurig verlangen tot vergiffenis van
God vindt uitgedrukt, b.v. Ps. 6, 32, 38, 51,
120, 130 en 143 enz.
Boezemreeht. Het recht om overtollig water te loozen in een an g er water
en de verplichting dat water te ontvangen.
Bogaers, (Adrianus) Ned. dichter,
1795-1870.
Bogaers, (Peinture) Een schildermethode, waardoor schildersttikken zoo nauw-

keurig worden teruggegeven, dat zij
sprekend op de origineele gelijken.
Bohemen. Een ged. van Oostenrijk,
grenzende ten z. w. aan Beieren, ten n. w.
aan Saksen, ten n. o. aan Pruisen en ten
z. o. aan Moravie.
Bohemerwoud, tt itgestrektemet
dichte wouden begroeide bergketen in het
w. en z. van Bohemen.
Bohemund. (Marcus) I. Een Noorman
van afkorast, aanvoerder der eerste kruistocht en vorst van Antiochie 1056-1109.
Bois. (Elant du) Een der dapperhte
vlootvoogden uit de dagen van De Ruyter,
overl. 1676.
Boisd. In de nat. hist. afkorting voor
Boisduval.
Boissevain. Oorspr. Fransche fam.,
die zich in Ned. vestigde. Wij vermelden:
(Jean Heni Guillaume) Een verdienstel.
journalist, 1817-1870.
(Charles) Z. v. d. voorg. idem, redacteur
v. h. Algem. Handelsblad, geb. 1842.
Boiss. In de natuurl. hist. afkorting
voor Boissier.
Boisot. (Karel van) Door Alva verbannen aanhanger van den Prins v. Oranje,
gouverneur v. Vlissingen veroverde het
kasteel Rammekens in Zeeland en sneuvelde in een gevecht op Schouwen, 1575.
(Lodewijk van) heer v. Ituart, broeder
v. d. voorg., adm. v. Zeel., beh. 1574 een
schitterende overw. op de vloot v. Requesons, ontzette Leiden en snelde ook het
belegerde Zierikzee to hulp, waar zijn
schip in den grond werd geschoten en hij
met 300 man omkwam, 1576.
Bojaar, of Bojar, een Slavisch woord,
grondbezitter of adelIijk heer beteekenend.
Bokkema. (Rienk) Friesch eldelman,
beroemd door zijn dappere dagen; midden
14de eeuw streed hij met den Kon. v. Eng.
tegen de Turken en werd door hem tot
ridder geslagen.
Bokbaard. Plantengesl, uit de fam,
der Saaingesteldbloemigen, komt in ons
land voor.
Boktorren. Een fam. van de orde
der schildvleugelige insecten, met lange
op hoorns gelijkende sprieten.
Bol. Onderaardsche stengel van sommige planten, bolgewassen.
Bol. (Ferdinand) Ned. schilder in den
aanvang der 17de eeuw.
Bolero. Nat. Spaansche dans van zeer
bevall. aard.
Bolderik. (Agrostemma L.) Plantengesl. van de fam. der Sileneen.
Bolhuis. (Johan Hugo van) Praeceptor
aan het gymn. to Utrecht, schrijver van
,,De Noormannen in Nederland'. Sneuvelcle in een duel 1844.
Bolivar. (Simon). Bijgenaamd de Bevrijder, geb. 1783 to Caracas (Venezuela),
die Venezuela bevrijdde van het Spaanscho
juk. Over!. 1830
Bolivia. Zuid-Amerik. staat, grenzende
ten W. aan Peru, ten N. en 0. aan Brazilie
en ten Z. aan de Argent. rep., ten W. a. d.
Stillen Oceaan, ter eere van Bolivar aldus
genoemd.
Bologna. Prov. v. Italiö met gelijkn.
hoofdst.
Billsehe. (Wilhelm) Duitsch schrijver
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over natuurwetenschappelijke onderwerpen, geb. 1861.
Bolsward. Een der elf steden van
Friesland, 6000 inw.
Bolsward (Pieter van). Leekebroeder
in het klooster Thabor bij Sneek, die
hoogst merkw. aanteeken. omtr. de Fr.
geschiedenis van 1250-1550 schreef.
Bom. Holle kogel van ijzer, gevuld met
ontplofb. stoffen en voorzien van een buisgat met brandende sas, die uit mortieren
geschoten wordt en bij het neerkomen
springt.
Bombardeergaljoot. Platboomd
vaartuig, gewapend met mortieren om
bommen te werpen.
Bombardeerkever. Gesl. uit de fam.
der Loopkevers, aldus genoemd omdat zij,
in het nauw gedreven, met hoorbaar geluid een vloeistof ontlast die snel verdampt,
leelijk riekt en een vlek als van salpeterzuur op de huid achterlaat.
Bombax. Plantengesl. uit de fam, der
Malvaceeen.
Bombay. Britsch-Ind, presidentschap
a. d W. kust v. VOOr-India met gelijkn.
hoofdst.
Bombazijn. Gekeperde sterke stof,
gebruikt voor bovenkieeding voor werklieden.
Bommel. Zalt-Bommel, stadje in Gelderland in den Bommelerwaard, 4000 inw.
Bomvrij. Gebouwen of verblijven zoodanig gebouwd, dat zij aan nederdalende
bommen weerstand bieden
Bona fides. Goed vertrouwen. Hij
handelde bona fide, dus ter goeder trouw.
Bonaire. Ned. eiland in W. India.
Bonap. In de nat. hist. afkorting van
Bonaparte.
Bonaparte of Buonaparte, Corsikaansch geslacht, waarvan de Napoleons
afkomstig zijn.
(Carlo) 1746-1785, verklaarde zich, bij
de verov v. Corsika door de Franschen,
voor hen en won daardoor hun gunst, was
lid v. d. Raad der 12 edelen v. Corsika. —
(Joseph) 1768-1844 koning v. Napels en
Spanje. — (Napoleon) zie Nap. I. — (Lucien)
prins v. Cannins, 1775 1840. — Charles
Lucien, vice presd. d. Rom. republ., 1803-1857. — Paul Marie, streed in den Gr.vrijheidsoorlog, 1806-1827. — Louis Lucien
schei- en delfstofkundige, geb. 1813. —
Pierre Napoleon, een militaire avonturier,
bekend doordat hij een officier doodstak
en een journalist Victor Noir doodschoot,
1815-1881. — Louis. koning v. Holland,
1778-1846. — Charles Louis, (me Napoleon
III). — Jerome, koning v. Westuhalen,
1784-1860. — Jerome, 1814-1847 — Nap.
Jos. Charl. Paul. „Pon Plon", 1784-1891,
streedt in de Krim, geb. 1822, en streedt
na '79 met zijn zoon Victor, geb 1862, om
het pretendentschap. — Louis Napoleon,
z. v. Nap. III, bijgenaamd Loeloe, sneuvelde als Eng. officier in den oorlog tegen
de Zulu's.
Bonapartisten. Politieke partij in
Frankrijk, die de herstelling der Bonapartes op den troon beoogt. Drager van
de aanspraken is thans prins Victor (Napoleon Victor Jerome Frederik).
Bondam (Pieter). Ned rechtsgel. geb.

Kampen 1727, hoogleeraar te Utrecht en
historieschrijver v. Gelderland, over1.1800.
Bondowosso. Afd. op Java, zuid ged.
v. Bezoeki.
Bondvestingen. Versterkte plaatsen
tot gemeensch. verdedig. v. een bondstaat
of Statenbond bestemd.
Bondt (Nicolaas). Ned. geleerde geb.
Ooster-Blokker 1732, was in Amsterdam
een sieraad der Balie. Overl. 1792.
(Jan) zijn zoon, stadadvok. te Amsterdam,
bevorderde met kracht de omwenteling.
Willem I poogde hem vruchteloos tot net
aanvaarden van een ambt over te halen.
In 1821 staakte hij het pleiten en stood
aan het hoofd der handelsfirma Detemeijer
Weslingh en Z. en maakte zich verdienstelijk bij het oprichten der Ned. Bank,
overl. 1845.
(Nicolaas) neef v. d. voorg., hoogleeraar
te Amsterdam 1765-1796.
Bonheur. (Rosa) Beroemde Fransche
schilderes van vee e. a. dieren, gedecoreerd,
1822-1899. Te Fontainebleau is een gedenkt. voor haar opgericht.
Bookmaker. lemand die bij wedrennen weddenschappen aanneemt op de
loopende paarden; de gewonnen sommen uitkeert en de verlorene ontvangt.
Boni. Rip( op Celebes in 0. I. onderworpen aan het Ned. gouvernement, bekend
door de expeditie in 1859 en die van 1905.
Bonifacius. Romeinsch veldheer, de
grootste van het Westersch-Rom. rijk,
sneuvelde 432.
St. Bonifacius, de apostel der Duitschers,
vooral der Thuringers geb. 680 in Eng.
werd nabij Dokkum door de Friezen vermoord, 5 Juni 755.
Negen Pausen van dien naam regeerden
resp.: I 418-422, II 530-532. III van
Febr.—Nov. 607, IV 608-615, V 619-625,
VI in 896 slecbts 19 dagen, VII in 974 een
maand en van 984-985, VIII 1281-1303,
IX 1389-1404.
Bonifaciuspenning. De steel van
een lelievormige encriniet (Encrinites
liliifo owls), een fossiel dat in kalkvormingen voorkomt. Die steel bestaat uit een
aantal leden, welke gelijken op op elkander gestapelde geldstukken, De enkele
leden noemt men Bonifaciuspenningen.
Boniet. Visch uit de fam. der makreelen.
Bonn. Arrs. hoofdst. in de Pruiss.
Rijnprovincie, linker Rijnoever, bezit een
belangrijke universiteit en vele oude gedenkteekenen 50,736 inw.
Bonpland. (Aime) Beroemd Fransch
natuurkundige ; reisgenoot en vriend van
Alexander von Humbold, 1773-1858.
Bontekoe. (Willem Ysbrandz ) Beroemd Ned. reiziger, geb. 1587 te Hoorn,
die allerlei avonturen had en er altijd goed
of kwam, Vloog in de lucht, verduurde
zware stormen, Teed hongersnood, enz.,
stichtte het fort Zeelandia op Formosa en
gaf in 1647 zijn lotgevallen in het licht.
Bonzen. Japansche priester s.
Boog. Een ged. v. d. omtrek v. e. cirkel;
een wapen; in de bouwkunst een gewelf
van steenen.
Boomerang. Eigenaardig wapen der
Australiers om mede te werpen, een stuk
hard hout, 63 duim lang, aan de eene zijde
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afgerond, aan de andere plat, tot een
stompen hoek gebogen.
Boomklever. Ook Blauwspecht en
Brabantertje genoemd, een vogel ter
grootte van een musch, bijna als een
spreeuw, bovend. loodkl, blauw, onderd.
roestkleurig, vindt hem veel in gezelschap
van meezen, welke hij zeer nabij komt.
Boomvarens. Planten met houtachtige
wortelstokken of opgaande stam, prachtige
kruin en fijn verdeeld loof, in tropische
gewes t en.
Boon. Peulvrucht, beh. tot de gr. fam.
der peuldragers, groep der vlinderbloemigen: tuinboon, snijboon, pronkboon,
bruine en witte boonen.
Boonenkruid. (Sativiefa L.) plantengesl. uit de fam. der Lipbloemigen.
Wordt in tuinen gekweekt en om haar
geurige smaak bij boonen gegeten.
Boor. Werktuig om gaten in hout en
metalen te boren.
Boord. Rand of zoom. Meer bepaald
de zijden van een schip; ,,aan boord". Als
men met den rug naar de achtersteven
staat heeft men reehts stuurboord en links
bakboo rd.
Boorkevers. Zeer Id. bruine of zw.
kevertjes, wier larven zich in het hout.
boren.
Boos oog. In het bijgeloof iemand,
die de macht bezit met zijn blikken onheil
aan te richten.
Boot. Klein open vaartuig, meestal,
door middel van riemen voortbewogen,
soma door zeilen. Schepen door stoom
voortbewogen, worden ook wel booten
genoemd.
BoUtes, of Berenhoeder, Sterrebeeld
aan het N. hemelhalfrond.
Bootsman. De man die op een schip
het opzicht heeft over alles wat tot het
tuig behoort.
Bor. In de natuurl. hist. afkorting voor
Boreau.
Bora. Snerpende noordooste wind in
de Julische Alpen.
Boraciet of , boorzuur magnesium.
Zeldzame delfstof, kristallen ; kan met
borax en phosphorzout tot helder glas
worden gesmolten.
Boragineen. Fam. van meest kruidachtige planten, wier bladeren dikwijls
met stijve haren bedekt zijn.
Borassus. L. of Wijnpalm, Plantengesl.
uit de groep der Coryphan.
Borchgrevink (Carsten).Noordsch natuuronderzoeker en Poolreiziger, geb. 1864.
Boraxmeer (Het). Een klein, doch
zeer merkw. meer in het W. v.N.Amerika
(California), waar op den bodetn groote
hoeveelheden gekristalliseerd borax voorkomen.
Borda. Mantel door Mahomed. aan den
dichter Kab-ben-Sohovi geschonken, behoort tot de kostbaarste relikwien der
schatkamer te Constantinopel.
Bordeaux. Een der grootste en
schoonste steden v. Frankrijk, hoofdst. v.
h. dept. Gironde. 238.237 inw.
Bordeauxwijnen. Wijnsoorten welke
in het dept. Gironde worden verbouwd.
Bordpapier. Grof, stijf papier van
verschillende dikte.

Boreas. De Noordenwind.
Borcel. Zeeuwsch gesl. waarvan wij
vermelden:
(Joannes) ridder, heer v. Beloys, raadpensionaris v. Zeeland, gezant in Engel.
1577-1629. — (Willem) gezant in Eng. werd
door Jacobus I tot ridder verheven 15911668. — (Jacob) heer v. St. Aagt, Duynbeke, Westhoven en Meerenstein, gezant
en burgem. v. Amsterdam 1630-1697. —
(Willem Francois) generaal en stalmeester
van Koning Willem II, 1775-1851.
Borger (Elias Annes). Predikant en
hoogleeraar te Leiden, beroemd dichter
van „Aan den Rijn ' enz.; 1784 geb. te Joure,
overl. 1820 te Leiden.
Borgesius (Johannis). Hoogleeraar te
Groningen, 1618-1652. — (Joachemus) br.
v. d. voorg., hoogi. te Gron. 1625-1660. —
(Hendrik Goeman) Ned. minister en yolksvertegenwoordiger, geb. Slochteren 1847,
was achtereenv. advokaat en leeraar te
Sneek, daarna te Arnhem, hoofdredacteur
v. h. „Vaderland" te 's Hage, in Oct. 1877
lid d. 2e Kamer, in 1897 min. v. binnenl.
zaken. Sedert 1901 weder lid d. Kamer.
Lib. partij, Zutphen en Enkhuizen.
Borghese. (De zwaardvechter van).
Een der schoonste voortbrengselen der
Grieksche kunst, vervaardigd door Agasias.
Borgia. Vermaard adellijk gesl. van
Spaanschen oorsprong, dat zich in Italie
vestigde, aldaar tot groote macht en aanzien kwam en waarvan verschillende laden
in de geschiedenis vermaard zijn: de eene
door ijverige bevordering der schoone
kunsten, de andere door laaghartige misdaden.
Boris-Godoenow. Czaar v. Rusland,
1589 —1605.
Borium. Enkelv. stof (element) tot de
niet metalen behoorend.
Bork. In de nat. hist, afkorting voor
Borkhausen.
Borkum. Oosttriesch eiland, ten 0.
van Schierinonnekoog en Bottum.
Borneo. Grootste eiland van onze
Ned. 0. I. bezitt., beh. tot de Soendaellanden, oppervl. 13000 ❑ geogr mijlen,
met een geringe bevolking, -4- 2 millioen.
Grootste ged. niaagdel. woud, veel regen,
veel vochtigheid, hitte niet drukkend
Binnenland met wouden bedekte bergen.
Ned. ged. Wester- en Zuid- en Ooster-afd.
beslaat het grootste ged. v. h. eiland. Het
in het N. O. gelegen Soeloe-gebied behoort
aan een Eng. handelsmaatschappij en het
N. W. ged. is onafhankelijk gebied v. d.
Sultan v. Broenei. Voorn. havens van ons
gebied Pontianak, Samba en Bandjermasin.
Bornholm. Deensch eiland in de
Oostzee.
Bornoe. Een der grootste staten van
het Niger-gebied in Afrika, ten W. van het
Tsars-meer.
Boro-Boehdoer. TempelruIn e op
Java uit den Hindoetijd, waarsch. 7de
eeuw n. C., in de resid. Kadoe.
Borselen. (Jan Willem van) Ned.
landschapschilder, geb. Gouda 1825, een
leerling van Schelf hout.
Borsele. Oud-adellijk Zeeuwsch gesl.
waarvan wij vermelden:
(Wolfert van) heer v. Vere, raadsheer v.
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Floris V, heerschte na diens dood als een
dwingeland en zich te 's Hage niet veilig
meer acnten.d, voerde hij de jonge graaf
Jan, zoon V. Florus melte near Zeeland,
werd achterhaald en gev. genomen. Te
Delft eischte het yolk zijn levee en hij
werd uit het venster geworpen en vermoord.
(Wolfert van) z. v. d. voorg., sneuvelde
in den oorlog van Willem IV tegen de
Friezen.
(Filips van) heer v. B. en Kortgene, bekleedde onder Willem IV en Jacoba y.
Beieren _aanzienl. staatsanibten.
(Hendrik van) heer v. Vere, Sandenburg
enz., ridd. v. h. Gulden Vlies, Voerde voor
Karel den Stouten ter zee oorlog tegen
den graaf v. Warwich, wien hij totaal
versloeg.
(Frank van) in het geheim gehuwd met
Jacoba v. Beieren, tegen den wil van Filip
van Bourgondie. Deze liet hem gevangen
nemen, maar Jacoba trok op, om haar man
te verlossen.Door afstand van Henegouwen,
Holland en Zeeland aan F. verkreeg zij
de invrijheidstelling v. Frank en de erkenning vita haar huwelijk.
(Wolfert van) Stadh. v. Holl., Zeel. en
Friesl. overl. 1847.
(Anna van) dochter v. d. voorg., beroemd om hare deugdzaamheid en geleerdheid overl. 1518.
Borst. Gedeelte van het menschel.
lichaam, bovenste ged. van den romp,
waarin de voorn. organen van de ademhaling en de bloedsomloop zijn gelegen.
Borstbezien. Vruehten van versehill.
gewassen, die als verzachtende middelen
worden gebruikt. De boom groeit in
0. Indie, Arabie en Egypte.
Borstels. Haarbekleeding der huid
van sommige dieren, zijn harder en stijver
dan haren.
Borstkruiden. Kruiden zooals Iersche
mos, klaprozen, zoethout enz., dooreen
gemengd, waarvan men aftreksels maakt
om to drinken, ter verzachting van hoest.
Borstvlies. Taai, dun vlies, waardoor
de binnenzijde der borstkas of eigenlijke
borstholte is omgeven, hetwelk overgaat
in het omkleedsel der longen en het hart;
het vormt derhalve een zak, waarin die
deelen besloten zijn.
Borstwering. Wal van aarde, balken,
boomstammen, steenen, van tijdelijken
aard, om zich te beveiligen tegen het vuur
van den vijand.
Borstziekten. Ongesteldheden van de
in de borst gelegen ingewanden.
Bosboom. (Johannes) verdienstel. Ned.
schilder geb. 1817 to 's Rage en wonende
aldaar, gehuwd met , de bekende romanschrijfster A. G. L. Toussaint.
Bosch. (Matheus v. Heyningen) Schrijver van gedichten en schoolboekjes voor
kinderen, 1773-18e1.
(Jeronimo de) Ned. letterk. en Latijnsch
dicker, 1740 —1811, mede-oprichter van het
Kon. Instituut.
(Jan, graaf van den) Stichter van de
kolonien v. Weldadigheid, officier in Ind.
dienst, kolonel. Later gouvern.-gen. v.
0. Indie, minister van kol., lid v. d. 2e
Kamer, overl. 1844.
(Iwan Gualtherus Jacob van den) Een

verdienstel. Ned. landbouwkundige, directeur v. de kolonie Wilhelminapolder op
Z. Beveland, waar hij het dorp atichtte.
Boschbezieachtige plabten. Plantenfamilie, die vooral heesters en halfheesters omvat, n. 1. boschbessen.
Boschnegers. In Suriname de afstammelingen van in vroegere eeuwen
weggeloopen slaven, die in de bosschen
dorpen hebben gesticht.
Bosehvaren. Plantengesl. uit de fam.
der varens sierlijke plant, algemeen in
onze bosschen.
Bosdijk. (Jacques Francois) Ned.
letterk. geb. to Goes 1812, eerst touwfabriekant to Schoonhoven, later letterk. to
Amsterdam, overt. 1850.
Bosebjesmannen. Volkstam in ZuidAfrika, staan op den laagsten trap van
beschaving,
Bosman. (Willem) Ambten. in dienst
der W. Ind. Compagnie, vertoefde 11 j.
a. d. kust van Guinea en schreef daarover
een uitstekend boek, dat in verschill. talon
vertaald is.
BosnN. Vroeger met de flerzegowina
het N. W. vilajet v. het Turksche Itijk; in
1878 door Oostenrijk bezet en wordt nu,
met uitzondering van Novibasar, door
Oostenr. bestuurd. 0 ppervl. 1150 0 geogr.
mijlen, bergachtig, woest land, bewoond
door Zuid-Slaven, Zigeuners en Israelieten.
Bosporus. (De) of Straat v. Constantinopel. Zeeengte, die de Zwarte-zee met
de zee van Marmora verbindt.
Bosseha. (Herman) Ned. letterkundige,
geb. to Leeuwarden 1755, hoogleeraar to
Franeker, Deventer, Harderwijk, Gron.,
Amsterd. Overt. 1819.
(Johannes) Eerst leeraar, later secr.-gen.
van buitenl. zaken 1766-1810.
(Johannes) Ned. letterk. en staat,man,
1797-1874, hoogl. a. d. academie to
Breda en to Amsterdam, lid der 2e Kamer,
minister v. eeredienst 1858-61.
(Johannes) uitstek. wis- en natuurk. en
inspr. v. het middelb. onderw., directeur
polyt. school te Delft.
Bosse. (Peter Philip van) Ned. Staatsman, minister v. financier), 1848-53, die
zich zeer verdienstelijk maakte door zijn
nauwkeurig en zuinig beheer en een
financieele specialiteit van den eersten
rang was. Geb. 1809, 1877 overl.
Bossu. (Ma ximiliaan de Hennin, graaf
van) Nederlander, die Spanje onder Alva
diende als vlootvoogd, word tegen de
watergeuzen afgez. om den Briel to herneznen, maar door de geuzen verslagen,
en daarna nogmaals op de Zuiderzee, waar
hij gevangen werd genomen. Hij nam nu
dienst bij de ouzel).
Bossuet (Jacques Bdnique). Fransch
kanselredenaar en geschiedschrijver,1627—
1704.
Boston. Stad in Engeland, graafschap
Lincoln; idem in N. Amerika, hoofdst. v.
d. staat Massachusets, groote handelsstad
van 560892 inw.
Bot. \Tisch tot de fam. der Schollen
behoorend.
Botanie. Plantenkunde.
Botanybaai. Baal a. d. Z. 0 kust v.
Nieuw-Holland, strafkolonie der Eng., al-
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dus genoemd naar de groote verscheidenheid v. planten welke Cook er vond,
Boterbloem. Bekend bloempje, behoorend tot de lam. der Banunculacan,
waarvan er velen in ons land voorkomen.
Boterboom. I3oomsoorten in tropische
gewesten nit welker olieachtige zaden men
een soort van boter bereidt.
Boterpeer. Zeer smakelijke soort van
peer, die vrij groot zijn en langw. rond.
Boterzuur. Kleurlooze, scherp zuur
smakende vloeistof, die in water, alkohol
en aether in elke verhouding oplost, komt
in de boter met glycerine verbonden voor;
bij het ranzig worden der boter ontleedt zij.
Both (Pieter). Ned. gouv.-gen. v. India
van 1610-1612.
(Andries en Jan) Broeders v. d. voorg.,
ber. schilders, geb. 1609, 1610, overl. 1650,
1665.
Bothnische Golf. Noordel. ged. der
Oostzee, tusschen Zweden en Finland.
Bothwell (James Hepburn, graaf v.).
Admiraal van Schotland, minnaar v. Maria
Stuart, koningin die zij na haar mans flood
huwde. Daardoor kwam de adel in opstand
en B. vluchtte naar Denemarken, waar hij
in de gevangenis overleed 1575.
Botje (Een). Vroegermuntstuk 2'1 2 stuiver; „botje bij bode leggen''.
Botha (Louis). Aanvoerder der Boeren
in den vrijheidsoorlog van 1900-1901, opvolger van generaal Joubert in het commando over het leger der Transvalors,
geb. 1864. Hij sloeg alle pogingen der
Engelschen onder generaal Buller om de
Tugela te overschrijden af en bracht hen
bij Colenso en Spionkop zware nederlagen
toe. In 1903 bezoeht hid met de Wet en de
la Rey Europa; thans politiek leider der
Boeren in Transvaal.
Mager (Johan Friedrich). Uitvinder
van het Saksisch porselein, geb. 1682, te
Schleiz, overl. 1719 in den kerker, verdacht
van zun geheim van het porselein maken
aan buitenlailders te hebben willen verkoopen.
Boudoir. Keurig of weelderig ingericht
kabinetje, dat aanzienl. dames tot kleedkamer client.
Bougainville (Louis Antoine de) Bekend Fransch reiziger, 1729-811.
Bougie. Kaars. — Naam van een geneesk. instrument tot onderzoek of verwijding van buisvormige kanalen.
Bouillon (Gottfried van). Aanvoerder
en held van den eersten kruistocht 10611100. Veroverde Jeruzalem en werd tot
koning gekozen, doch weigerde een koningskroon te aanvaarden, waar Christus
een doornenkroon had gedragen
Boulanger (George, Ernst, Jean Marie). Fransch generaal, geb. 1837, die in
1882 minister geworden, voorstander bleek
van een revanche-oorlog tegen Duitachland en daartoe alles voorbereidde. In '87
bij den val van het kabinet Freycinet,
weigerde Roevier hem in het kabinet op
te nemen. B. werd daarop in actieve dienst
teruggebracht, maar begon toen te heulen
met de Patriottenliga van Deroulede en
graaf Dillon, Rochefort en Naquet, die hem
tot een staatsgreep aanzetten, vooral toen
hij overal gekozen werd in de kamer. De

reg. echter, beducht voor een staatsgreep,
gelastte zijn gevangenneming, waarop B.
naar Brussel vluchtte, waar hij zelfmoord
pleegde
Boulevard. Afkomstig v. Bolwerk,
wal rondom een stall. Bij het uitleggen
der steden werden met de wallen de
grachten gedempt en de aldus ontstane
buitenstraten noemde men boulevards.
Boulogne of Boulogne sur Mer, versterkte zeestad in het Fr. dept. Pas de
Calais.
Bouquet. Bloemruiker. — Geur van
wiin.
Bourbaki (Charles Denis Sauter). Bekend Fransch generaal uit den Fr.-D. oorlog. 1816-1897.
Bourbon. Eiland in de Ind. zee aan
Frankrijk beh hoofdpl. St. Denis.
Bourbon. Naam v. e. oud Fr. gesl.,
stamvader Adhewar, 10de eeuw. Van hem
stammen de Bourbons af, die de koninkl.
waardigheid in Frankrijk bekleedden tot
Lodewijk XVI, die onder de guillotine
stierf. De omwenteling verdreef de Bourbons, de Restauratie bracht ze terug, maar
in 1830 werden zij andermaal verdreven,
Het Spaansche vorstenhuis der Bourbons
werd gesticht door Philippe, hertog van
Anjou. Zijn nakomelingen hielden er het
gezag tot 1868, toen Isabelle werd verdreyen, die 9 April 1904 te Parijs overleed,
en herkregen het weer in 1870 in den persoon van Alfonso XII.
Het Napelsche vorstenhuis der B. regeerde van 1735 tot 1860, toen Ferdinand
IIwerd verdreven Over Parma en Piazenza
regeerden zij van 1748-1802. Het eenig
overgebl. regeerend huis der Bourbons is
dus dat in Spanje.
Behalve de koningen uit dit huis vermelden wij de volg. ber. personen:
(Charles, hertog v. Bourbonnais). Conetable v Frankrijk 1490-1527. Dapper en
bekwaam krijgsman, die echter zijn eer
bezoedelde door een verrader van zijn land
te worden, waarna hij Karel V van Spanje
diende. Sneuvelde bij de bestorwing van
Rome 1527.
(Charles de). Kardinaal 1520-1590. Werd
in 1589 door de partij der Guises tot Koning v. uitgeroepen (Karel X), doch
kwam niet aan de reg., werd gev. gen en
stierf 1590.
(Charles de). Kardinaal, over1.1594.
(Antonie de). Onechte zoon v. Hendrik
IV, sneuvelde 1632.
(Louis Marie de). Infant v. Spanje, overl.
1823.
Bourgeoisie.De gezeten burgerklas se,
tegenw. scheldnaam, door sociaal-democraten en Anarchisten gegeven aan de bezittende klasse der maatschappij.
Bourges. Hoofdst. v. het Fr dept.Cher.
Bourgognewijn. Een soort van
Fransche wijn, gewonnen in de depn.
Yonne, Cote d'or, Saone en Loire.
Bourgondi g of Bourgogne. Een vroegere provincie in het 0. v. Frankrijk,
lag op het stroomgebied van de Seine,
Loire en Rhone. Werd in de 5de eeuw n.
C. bevolkt door de Bourgondiers, die uit
het N. v. Duitschl. kwamen. In 887 stichtte
Rudolf I er een koninkrijk en in de 14de
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eeuw werd het langzamerhand Fransch.
Er regeerden Filips, de Stoute, Filips, de
Goede. Karel de Stoute, Marie van Bourgondie enz.
Bourgondisehe Huts. Uit dit Huis
reg 2 graven en 1 gravin over Holland,
n.l. Philips I, de Goede, tot 1467, Karel de
Stoute tot 1477 en Maria tot 1482.
Bourgondisehe wet. De wetten en
instellingen in het oude Bourgondie in
gebruik.
Boycotten. Werkwoord, in 1880 ontstaan in Ierland, waar zekere kap Boycott
weigerde toe te treden tot de vereeniging
van landlieden en tot straf daarvoor werd
doodverklaard en uitgesloten van alle verkeer. Sinds past men nog die uitdrukking
toe bij alle dergel. gevallen.
Boy-Ed (Ida). Duitsche romanschrijfster
geb. 1852.
Boymans (Frans Jacob Otto). Readsheer in het provinciaal gerechtshof te
Utrecht, geb. Maastricht 1774, overl. 1847.
Stichter van het Boymans-museum te
Rotterdam.
Boyton. Een Amerik. scheepskapitein,
vermaard als stout zwemmer, verbeterde
het door Merriman uitgev. zwemkleed en
zwom er mede het Kanaal over.
Braadspit. Een op twee staande stangen horizontaal liggende ijzeren Stang,
waaraan het vleesch gestoken wordt, terwtjl het door een kruk aanhoudend boven
het vuur omgedraaid wordt.
Braakliggen. De grond onbezaaid of
onbepoot laten liggen.
Braakmiddelen. Middelen wolke eon
braking doen ontstaan, als : braakwortel,
braakwijn-steen enz.
Braaknoot. (Jatropha L.). Plantengeslacht beh. tot de Euphosbiaceen, boomen, heesters en kruiden, die een melksap
bezitten De zaden zijn zoet maar hebben
een brandenden nasinaak.
Braakwijnsteen. Een soort van wijnsteenzuur, verkregen door antimoniumoxyde in wijnsteen op to lossen.
Braam of Braambes. Een in ons land
in het wild groeiende op aardbezien en
framb. gelijk. donkerblauw-zwarte vrucht.
Brabanconne. Het Belgische yolkslied, vervaardigd door Jeaneval.
Braband. Landschap van het Ned.
Belg. laagland, word bij de stichting van.
Belgie in twee provincies gescheiden, waarvan N. Brab. bij Ned. en Z. Brab. bij Belgie
behoort. Hoofdplaatsen 's Bosch en Brussel.
Bradlaugh (Charles). Eng. staatsman
bekend door dat hij in 1880 in het parlement gekozen, weigerde den gevorderden
eed af to leggen, waardoor hem de toegang
belet word, ofschoon hij met geweld poogde
zitting to nemen.
Braga. Brage of Bragi, de god der
dichtkunst in de Noordsche godenleer.
Braganza. Naam van het Portug. en
Brazil. vorstenhuis.
Brahe (Tycho de). Een beroemd sterrekundige, die een stelsel omtrent de inrichting van het heelal verkondigde, dat
toemaals (16de eeuw) als ketterij word
beschouwd. 1546-1601.
Brahma. Het hoogste wezen, de godheid der Indiers.

BrahmaIsmus. Godsdienst d.Indiers,
die Brahma als het hoogste en verhevenste eeren.
Brahmanen. De priesters van den
godsdienst van Brahma.
Brahmapoetra. Voorname rivier in
Azie., ontspr. in Tibet en mondt uit in de
Golf v. Bengalen.
Ook naam van een zeer grootkippenras
met bevederde pooten.
Braillesehrift. Een uit 6 punten
bestaand blindenschrift, dat de blinden
gemakkelijk kunnen lezen, met een eenvoudig toestel spoedig kunnen leeren
schrijven en waarmede hunne meeste boeken gedrukt worden, b.v. • A, : B, • • C, •: D
enz., • 1, : 2, • • 3, •: 4 enz.
Brakel (Jan van). Een stoutmoedig
zeekapitein uit den tijd van de Ruijter,
die de Engelsche sterkte Sheernes op de
Theems veroverde en toen de vijand de
onzen met de oorlogschepen opwachtte,
alleen, zonder een schot to lossen er op
afging en het Eng. fregat Unity veroverde.
1667.
Bramra. Ra, die aan den bramsteng
opgeheschen word en waaraan het bramzeil wordt aangeslagen.
Brand. Ziekte van vele planten, bepaaldelijk van graansoorten.
Brand (Marinus). Een der meest vermaarde watergeuzen, die tal van jaren
even woest als dapper tegen Spanie
streed, maar in 1575 naar den v i and overliep.
(Johan Arnold). Ned. rechtsgeleerde en
letterkundige, president v. het Prov, gerechtshof v. Holland. 1786-1849.
(Jan Hendrik). President v. de OranjeVrijstaat in Z.-Afrika van 1864-1881.
Brandbrief. Schriftelijke bedreiging
met brandstichting om geld af to person.
Brandenburg. Pruiss. proyincie en
moederland der Pruiss. monarchie, grenst
ten N. aan Mecklenburg, ten W. aan
Hannover, ten Z. aan Anhalt en verder
aan Saksen, Silezie, Posen, West-Pr. en
Pommeren; hoofdst. Berlijn, bevolk. der
prov 3108554.
Brander. Vaartuig, dat men met
brandbare stoffen laadt, aansteekt en tegen
den vijand gezonden wordt. — Ook doppen op lampen geplaatst, om aan den
vlam een bepaalden vorm to geven.
Brandglas. Ann een of twee zijden
bolgeslepen lens, die groot genoeg is om
zooveel zonnestralen door to Men als
voldoende zijn om in het brandpunt een
hitte voort to brengen, die smeltbare stoffen yloeibaar maakt en brandbare zelfstandigheden doet ontbranden.
Branding. Het tegen elkaar botsen
van op het strand rollende golven, die
teruggeworpen worden en met de achter
hen komende in botsing komen.
Brandkogels. Met brandbare stoffen
gevulde kogels` die bij het afschieten een
lont doen ontbranden en op gebouwen
enz. geworpen worden om daar brand to
sti cht en.
Brandmerk. Letter of teeken dat in
de huid van den misdadiger gebrand wordt,
in ons land afgeschaft.
Brandnetel. (Urtica). Plantengesl.
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tot de fain. der Urtiacan behoorend, algemeen voorkomend. De aanraking van
deze planten veroorzaakt een brandend,
jeukend gevoel.
Brandsas. Zeer brandbare massa, die
zoodanige hitte verspreidt, dat alle nabijzijnde brandbare stollen terstond ontbranden, salpeter, houtskool zwavel of buskruit, zwavel en terpentijn.
Brandverzekering. Verzekering tegen de,schade, welke men door brand kan
ondervinden, waarbij men tegen eene jaarlijksche betaling, bij brand de schade vergoed krijgt.
Bran tas. Belangrijke rivier op Java,
ontspr. op het Ardjoeno-geb , valt bij
Soerabaja, onder den naam Kali Maas, in
zee.
Brasem. Visch uit de fam. der karpers.
Brassen. Touwen aan de nokken der
ra's, om de zeilen naar den wind te stellen.
Bravonr. Dapperheid, onversaagdheid.
BrazilM Zuid-Amerik. republiek of
Ver. Staten van Brazilie, vroeger keizerrijk, ten Z. van den evenaar en ten Z. van
Guyana en Venezuela. Beslaat de geheele
Oostel. helft van Zuid-Amer. Uitgestrekt
tropisch land met rijke plantengroei en
dierenwereld en veel edelgesteenten. Bevolking: meest afstamm, der Portugeezen,
veel roodhuiden, negers, mestiezen en in
den laatsten tijd ook emigranten uit Europa. Bevolking ongeveer 10 millioen. De
vrijverklaring der slaven in 1888 leidde
tot een oproer, waarbij keizer Pedro II
werd gevangen genomen, vervallen verklaard en near Europa gezonden. Hij stierf
in 1891 te Pa,ijs.
Braziliehout of Fern ambukhout. Don kerroode of bruingele houtsoort, tot het
bereiden van verfstof dienend, afkomstig
van de Caesalpinia crispa.
Brebes. Regentsch op Java, tusschen
Cheribon, Banjoemaas en Tagal.
Breda. Arc. en kantonshoofdpl. in N.
Brab. ruim 16000 inw., Militaire academie.
Bredero (Gerbrand Adriaanz.) Geestig
Ned. dichter, geb. Amsterdam 1585, overt.
1618.
Brederode. Een der oudste adellijke
geslachten van Holland. Stamvader Sivaert
of Siegfried, stichtte tusschen Haarlem en
Beverwijk het kasteel, waarvan thans nog
de bouwvallen bestaan. Het werd tweemaal verwoest in 1204 en 1436, en telkens
weer opgebouwd, tot het y e, laten werd
voor het kasteel batenburg bij Vianen en
in verval geraakte.
Het geslacht leverde tal van merkwaardige personen op, die in onze gesehiedenis
bekend zijn. Voor de laatste telg wordt
gehouden Wolfert van Brederode, die in
1679 ongehuwd overleed.
Breeuwen. Het dichtmaken der naden
van de planken bij schepen met uitgeplozen touw (werk), waarna er gesmolten pek
overgestreken wordt.
Brehm (Christiaan Ludwig). Een verdienstelijk Duitsch vogelkundige 17871864.
(Alfred Edmund) Zoon v. d. voorg. Beroemd Duitsch dierkundige, geb. 1829,
reisde veel in Afrika, Azie, Noorwegen,
Lapland, en was tot 1875 directeur v. het

aquarium to Berlijn, waarna hij weer aan
reizen deel nam. Hij overt, in 1884. Zijn
voornaamste werk: ”Illustriertes Tierleben", verscheen in 1863 in 6 dln., later
herdrukt in 10. Van de volksuitgave in 3
din. verscheen een Rolls bewerking bij
uitgever dezes.
„Le Braseur de Preston". Opera
van Charles Adolphe Adam, Fransch componist 1803-56.
Bravo en Bravi — Bijvalsgeroep bravo,
meerv. bravi — coOk naam aan bandieten
of gehuurde moordenaars gegeven.
Brazza. (Peter, graaf Savorgnan de)
Afrika-reiziger in de Congo-streek, stichter
van Brazzaville en verscheidene stations
in Fransch Congo.
Brazzavilla. Fransche stad in W.
Afrika, Congo-gebied, hoofdst. van het gebied in 1883, door de Brazza gesticht op
den rechter N. oever van de door den
Congo gevormde Stanley-Pool.
Brem. (Sat othamnus vulgarns Wimm.)
heester van de fain der Vlinderbloemigen,
in ons land overal te vinden.
Bremen. De Vrije Hanzestad, een der
staten v. h. Duitsche Rijk, bestaande uit
de stad Bremen en haar gebied, aan beide
zijden van den Weser, dat van Vergesack
en Bremerhaven. Het gebied heeft een
demoer. regeeringsvorrn: Senaat en Burgerschap 224697 inw. De stad Bremen, een
der 3 vrije stellen van Duitschland in
bovengen. gebied, aan beide oevers der
Weser gebouwd. Groote handelsstad en
belangrijke visscherijplaats (Bremerhaven
a. d. mond v. d. Weser) 141894 inw.
Bremraap. Plantengesl. uit de fam
der Orabancheeen.
Bremsen. Groote vliegen, die zich
voornamelijk met het bloed van zoogdieren voeden, en bij die pogingen zeer
gevoelig steken.
Brennabor. Oude naam der stad
Brandenburg.
Brennus. Een aanvoerder der Sennonische Dalliers, omstr. 390 v. C., die een
inval in ItaliO deed en Rome binnentrok,
plunderde en verbrandde. De Romeinen
bewogen hem tegen betaling van 1000 pond
goud naar zijn land terug te keeren. Bij
het afwegen beklaagden zij zich over de
zware gewichten der Garners waarop
Brennus zijn zwaard trok en dit ook op
de weeg Q chaal legde, onder den uitroep:
,Vae victis" (wee den overwonnenen). Na
een nederlaag, hem door Camillus toegebrncht, trok Brennus terug.
Breskens. Versterking tegenover
Vlissingen in Zeeuwsch-Vlaanderen, thans
bestaat alleen nog het haventort.
Breslau. Hoofdstad van de Pruiss.
prov. Silezie, 373163 inw., groote handelsstad.
Brest. Belangrijkste oorlogshaven van
Frankrijk, dept. Finistere, aan een baai
aan den Atl. oceaan.
Bretagne. Groot noordel. schiereil.
van Frankrijk a. d. Atl. oceaan en het
Kanaal.
Bret Harte. Amerik. schrijver, als
humorist zeer bekend en geeerd, geb.1839.
Brengel of Breughel. Geslachtsnaam
van eenige ber. Ned. schilders.
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(Pieter) de Boeren Breugel genoemd,
omdat hij veelal bruiloften, kroegen, kermissen enz. schilderde, 1530-1600.
(Pieter) de Jonge en de Helsche Breugel
genoemd, omdat hij heksen en duivels
schilderde 1559-1637.
(Johan) de Fluweelen Breugel genoemd
naar de zachtheid van zijn mantes` van
schilderen, 1569-1625.
Brenken. In de cijferkunst een of
meer deelen van een geheel, uitgedrukt
door twee cijfers, een aanwijzend in hoeveel deelen het geheel verdeeld is (noemer)
en een hoeveel van die deelen er zijn
(teller) b. v. 3/4 = 3 vierde deelen.
Breve. Beteekent kort ; ons woord
brief is er van afkomstig, omdat er aanvankelijk een kort schrijven mede werd
bedoeld. Later gaf men den naam aan een
schrijven van den paus.
Brevet. Octrooi of patent.
Breviarium. Kort uittreksel uit een
groot werk. Breviarium imperii, een werk
van de Rom. Keizers met bizonderheden
over den Staat, leger, vloot enz.
Breviarium I?omanum. Een stichtelijk
boek der R. K. geestelijkheid, brevier.
Brialmont (Henri Alexis). Belgisch
generaal, geb. te Venlo 1821, schrijver over
militaire onderwerpen.
Briefgeheim. H,-t geheim van aan de
post toevertrouwde brieven is onschendbaar, b-ehalve op last van den rechter, in
de gevallen in de wet omschreven.
Brielle. Ned. stad op het eiland Voorne,
a. d. mond v. d. Naas 4500 inw
Brienen (Van). Adellijk Geld. geslacht
van Franschen oorsprong. ,Hiertoe behoorden : (Willem ,Joseph) burgem. v. Amsterdarn en lid van de Eerste Kamer, overl.
1839. — (Gijsbert Karel Rutger Reinier)
kolonel v. d. Nat. Garde te Amsterdam,
geb. 1771, door koning Willem I tot generaal benoemd. — (Jean Anne van) zoon v.
d. voorg., verdienstelijk genie-olficier
1800-1854.
Brigade. Een min of meer aanzienlijke hoeveelheid troepen van hetzelfde
wapen, b v. een brigade cavalerie, een
brigade marechause enz.
Briganti. In Italie naam voor struikroovers.
Brigantijn. Klein oorlogschip met
laag boord en geen dek, door zeilen en
riemen voortbewogen en rum 100 koppen
bernannin g. Vroeger roofschepen.
Brigham. Young. Opperhoofd der
Mormonen in N.-Amerika. Overl. 1877.
Brighton. Eng. badplaats, graafsch
Lessex.
Brigitta. Een Iersch rneisje, dat om
leelijkheid bad, ten einde zich aan goede
werken te kunnen wijden, stichtster der
.orde van de Heilige Brigitta in Ierland.
Een andere gelijkn. orde werd in Zweden
gesticht door de dochter van den koninkl.
taadsheer Peterson 1363.
Brik. Klein zeeschip met '2 masten en
vierkante zeilen.
Brillant. Diamant, die geslepen is in
flea vorm van 2 afgeknotte pyramiden met
de grondvlakken tegen elkaar.
Brillantkever. (Entimus imperialis,
Fab.) Kever uit de fam. der Snuakevers.

Dekschilden schitterend goudgroen met
sehubjes als edelgesteenten.
Brilsiang (Naja), Een der gevaarl
vergiftige slangen in Afrika en Indiö.
Brindisi. Ital. zeestad, arrt. Lecce,
eindpunt v. d. Europ. spoorweg, welke men
volgt om over Suez naar Indi i te reizen,
zoodat de mailbooten haar aandoen.
Brink (Jan ten). Ned. letterk. en hoogl.
te Leiden, geb. Appingadam 1834, overl.
Leiden 1901.
(Reinier Cornelis Bakhuizen van den)
Ned. gesch. en letterk. 1810-1865.
Briquetten. Brandstof vervagrdigd
uit
steenkolengruis,
schaafspaanders,
zaagsel, turfmolm, houtskool enz.
Briss. In de nat. hist. afkorting voor
Brisson.'
Brisson (Eugene Henri). Franseh
staatsman, gee. 1835, medewerker aan verscull bladen lid en voorz. d. Kamer; minister (1898). Hij gaf den stoot tot de revisie van het proces-Dreyfus.
Brisant. Uitdrukking in gebruik ten
opzichte van ontplofb. stoffen. Brisante
lading = ontplofb. lading. In het bizonder
stoffen van korten ontploffingsduur.
Bristol. Aanzienl. stad in het Eng.
graafschap Gloucester.
Britannia. Britanje of Brittanje, het
Eng. rijk, n.l. Schotland, Engeland en
Ierland.
Britt. In de natuurlijke hist. afkorting
voor Brittinger.
Brittanniametaal. Mengsel van
metaal 9 a 10 deelen tin en 1 deel antim o nium.
Britten. (Huis te) Kasteel, door de
Romeinen gesticht a. d. mond T. d. Rijn
(Katwijkl
Brng. In de natuurl. hist. afkorting
voor Brongiart.
Brocaat. Zware zijden stof met een
schering van ztiver- en gouddraad of met
ingeweven gouden en zilveren bloemen enz.
Brocheeren. Op 't gebied der weefkunst het weven van bonte bloemen in
zijden stoffen, op dat der boekbinderij het
eenvoudig samenhechten der vellen van
een boek in e en omslag,
Broeken of Blocksberg. Een top van
het Hartsgeb., welke de Germanen als de
woonplaats der Goden beschouwden en
het bijgeloof als de Plaats waar de duivel
feest vierde net de heksen uit alle oorden
der wergild, die daarheen op een bezemsteel door de lucht reden.
Broeede. (Pieter van den) Ned. vlootvoogd uit 4, en bloeitijd der 0. I. Compagnie.
N a verscheidene reizen deed hij een kranige
tocht dwars door Hindostan, van Surate
naar Mazulipatnam.
Broedergemeente. (Evangelische)
of Gemeente der Moravische broeders,
godsdienstig genootsch. ook wel Herahatters genoemd. K(nmerk: innige en
weldadige gemeenschap der leden.

Broeders der gemeenen levens.

YOOr den tijd der Hervorming eene vereenigin g van wetensch. mannen, die streefden naar zedel. levenswandel, opleiding
der jeugd en vermeerdering der Bijbelkennis. Geert Groote, een der voorgangers,
stichtte daartoe te Deventer fraterhuizen,
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waar de inwoners door gemeensch. arbeid
in hun onderhoud voorzagen, en scholen,
waar o. m. Erasmus en Thomas a Kempis
hun opleiding ontvingen.
Broederschappen. Vrome vereenigingen met weldadige oogmerken.
Broek in Waterland. Noord-Holl.
dorp, '12 uur v. Monnikendam, in het buitenland vermaard om zijn zindelijkheid.
Broglie. (Achille Charles Leonce Victor,
hertog de) Fransch staatsman bekend uit
den tijd der Fr.-D. oorlog, was herhaaldelijk
minister 1784-1890.
Bromeliaceen. Plantenfamilie van
de afd. der Eenzaadlobbigen,warme streken.
Bromium of broom. Enkelv. stof, tot
de niet metalen beh., veel overeenkom.
met chloorfluor en iodium en daarmede
de groep der halogenen of zoutvormers
samenstellend.
Bromo. Vuursp. berg op Java, Z. O.
hoek van Pasoeroean.
Bron. Plaats waar op natuurlijke wijze
water uit den grond opborrelt of ontspringt.
Bronchien. Bruisvormige takjes der
luchtpijp.
Bronkhorst. Naam v. e. aanzienlijk
Ned. geslacht in Geld , dat een langen en
hardnekk. strijd voerde tegen het gesl.
Heeckeren.
Brons. Mengsel van koper en tin, gebruikt tot het gieten van standbeelden,
klokken en kanonnen
Bronsveld (Andries Willem). Nederl.
predikant te Utrecht, redacteur van de
„Stemincn voor waarheid en vrede", geb
1839.
Bronsverven. Fijn gewreven metalen
of mengsels daarvan, dienend tot bedekking van hout, metalen, of gipsen gietwaren. tot het maken van behangselpaoier,
verlakken en b. d. boek- en steendrukkerij.
Bronzes. Een reeks van zeer verschtllende bewerkingen om voorwerpen
van hout, metaal, gips enz. met een dunne
laag brons te overtrekken
Bronzen tiddperk. Tijdperk der oudheid, toen het gebruilk van bronzen wapens
en gereedschap overheerschend was. Het
volgde op den Steentijd en voor den
IJzertijd.
Broodboom. Hooge boom in de tropen,
die een vrucht voortbrengt ter grootte
van een meloen, waarvan de inlanders
brood bakken.
Brooklyn. Stad in N. Amerika, staat
New-York, tegenover de stall New-York,
1166582 inw.
Brot. In de natuurl. hist. afkorting voor
Broters.
Brouwer (Adriaan). Uitst. Ned. schilder, geb. Haarlem 1608, over). 1640.
(Hendrik) Gouverneur-gener. van Ned.
Indict 1580-1643.
(Petrus van Limburg) Ned. letterk. en
hoogleeraar to Groningen 1795-1837
(Petrus Abraham Samuel van Limburg)
Z. v. d. voorg., Ned. staat- en letterk., lid
der Kamer 1829-1873.
Bruce. (Robert) graaf v. Anandale,
Schotland, dong in 1286 naar den troon,
maar zag die door lord Cumin ingenomen.
Zijn noon en kleinz. werden koningen v.
Schotland.

(James) Een Eng. reiziger in Afrika
1730 -1794. Een der eerste reizigers in
Nubie en Abessinie.
Bruciet of talkhydraat. Delfstof, die
zich in den vorm van schalen of stengels
vertoont, en in dunne plaatjes kan gespleten worden, magnesium-hydroxyde
met magnesium-oxyde en water.
Bructeren. Germaansche volkstam
langs Eems en Lippe.
Brug. Eene verbinding van 2 punten,
die door een rivier, kanaal of kloof worden
gescheiden. Men heeft vaste en beweegbare bruggen.
Brugbalans,'of bascule. Weeginstrument met ongelijkarmige hefboom, waarbij
de te wegen voorwerpen op de brug worden geplaatst en de gewichten op een
schaal.
Brugge. Hoofdst. der Belg. provincie
West-Vlaanderen, 51657 inw
Brugman (Johannes). Ned. volksprediker uit de 15de eeuw. Was een uitstekend
redenaar, zoodat het spreekwoord, „praten
als Brugman", de lof zijner welbespraaktheid verkondigt.
Brugmans (Sebald Justinus). Nederl.
geneeskundige, inspecteur v. d. geneesk.
dienst onder en na koning Lodewijk. Aan
zijn invloed is het te wijten dat onder
Napoleon I de Leidsche academie bleef
bestaan, 1763-1819
Bruid en bruidegom. Jonge vrouw en
man, die wenschen te huwen, van het
oogenblik dat zij ingeschreven zijn (aanteekenen) tot de voltrekking van het huwelijk.
Bruikleen. Een zaak tijdelijk in gebruik geven.
Bruineeren. Om ijzer tegen roest te
beveiligen bedekt men het met een laag
ijzeroxydule of ijzeroxyde, behandeling
met bijtmiddelen.
Bruinkool. Brandbare delfstof, ontstaan uit voorwereldlijke gewassen, die in
kommen of bekkens opgehoopt, overdekt
en samengeperst zijn.
Bruinkoololie- Olie, door droge destillatie uit bruinkool verkregen.
Bruinspaat. Delfstof, bladerig, parelmoerachtig, weinig doorschijnend, komt
bij ertsen voor.
Bruinsteen. Mangaan of glasblazerszeep, een stof voor glasfabrieken en chloorbleekerij qt van groot gewicht, bestaat uit
mangaan superoxyde.
Bruispoeder. Een mengsel van dubbel koolzuur natrium met wijnsteenzuur,
dat met water als verfrissching of geneesmiddel gebruikt wordt.
Brulaap. (Mycetes 111 g.)
tot de apen der N. Wereld behoot end.
Onderscheidt zich door de inrichting van
den keel en het tongbeen, waardoor hij
een brullend geluid kan maken. Z Amerik.
oerwouden
Brumaire. In den almanak van de
eerste Fransche republiek, de 2de maand
des jaars, 23 Oct.-21 Nov.
Bramund (Jan Frederik Gerrit). Predikant in 0 L en uitstekend onderzoeker
der Jay. oudheden, 1814-1863.
Brunchilde. Dochter v. Anathagild,
koning der West-Glothen. 566 n. C. geh.
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met Siegebert I van Austrasie, schoone,
schrandere maar heerschzuchtige vrouw,
die zelfs familieleden tot oorlog aanzette
om hare plannen te verwezenlijken. Chlotaruis II nam haar eindelijk gevangen en
liet haar, onder vreeselijke folteringen,
dooden.
Brunelle. Plantengesl uit de fam. der
Lipbloemigen.
Bruno. Bruno de Groote. Aartsbisschop van Keulen en hertog v. Lotharingen 928-965.
Bruno de Heilige. Apostel v. Pruissen,
geb. midd. 10e eeuw, omgekomen bij de
prediking tegen de Pruissen 1008.
Bruno v. Keulen De heilige, stichter der
Orde der Karthuizers 1040-1101.
Giordano Bruno. Beroemd wijsgeer der
16de ceuw, in 1600 als ketter verbrand te
Rome.
Brunswijk. Tot het Duitsche rijk beh
hertogdom, grenst aan Hannover, Westfalen en Saksen en het vorstendom Waldeck Pyrrnont Het heeft op ruim 67 ❑
geogr. raijlen 464.333 inw. Hoofdst. Brunswijk, in een schoone vlakte can den Ocker.
Regeeringsvorm constitutioneel monarchaal, de vorst voert den titel v. hertog.
Sedert 1884 is er geen troonopvol ger en
wordt het land bestuurd, sedert 1879, door
den prins regent Albrecht, zoon v prinses
Marianne der Nederlanden.
Brunswijk (Hertogen van) die op Ned.
grondgebied vertoefd hebben of in Ned.
dienst :
Eric II de Jonge, 1528 -1584, die aan
Spaansche zijde tegen ons streed.
(Lodewijk Enst hertog van) Wolfenbiittel 1718-1788, veldmaarsch. onder Willem
IV, na diens dood opperbevelh. en voogd
0 11
over Willem. V.
(Karl Wilh. Ferd hertog v.) 1785-1806.
Verscheen in den patriottentijd in ons
land, aan het hoofd van een leger van
20000 man, om de patriottenbeweging te
bedwingen en de prinses v. Oranje te
steunen.
Brunswijker groen. Verfstof, best.
uit basisch koolzuur, koper en krijt of gips.
BrunswUker mom. Een soort van
bier, donkerbruin, dik en bitter
Brunynck (Nicolaas). In 1570 en later
secretaris van prins Willem v. Oranje,
zich onderscheidend door eerlijkheid en
trouw.
Brussel. Hoofdst. v. Belgie en van de
prov. Zuid-Brab. resid des konings. Groote
stall 183.686 inw., met de voorsteden: Etterbeek, Ixelles, St. Gilles, Anderlecht, Molenbeck, St. Jean, Laeken, Sehaerbeek en
St. Josse ten Noode 547.362 inw. Vele
fraaie gebouwen en wandelplaatsen.
Bruto. Ruw, onrein; gewicht van een
handelsartikel met de emballage. Trekt
men van het geheel die emballage (de
tarra) af, dan blijft het netto of zuiver gewicht o' er.
Brutus (Lucius Junius). Romein, die
zijn , vaderstad van de heerschappij der
koningin bevrijdde en er daarna consul
word.
(Decimus Junius Brutus Albinus). Dapper veldheer van Cesar en stadhouder v.
eallie.
GEILL. ENCYCLOPAEDIE.

Bruyere. (Jean de la) Fransch schrijver,
vooral van karakterschetsen, 1644-1696.
Bruyn. (Cornelius de) Vermaard Ned.
reiziger 1652-1719, die nagenoeg geheel
A.zie bereisde en Egypte.
Bruyn Kops. (Jacob Leonard de)
Verdienstel. Ned. Staathuishoudkundige,
1822 geb te Haarlem. Hoogl. te Delft en
lid der 2e Kamer.
Bruyne. (Anton de) Verdienstel. Ned.
zee-officier, die met de officieren Koolemans
Beynen en Speelman, met de Willem
Barends, reizen naar de Noordpool deed.
Bryologie. Dat ged. der plantenk.,
dat de Bladmossen omvat.
Bucephalus. Het vermaarde ros van
Alex. de Groote.
Buchner. (Friedrich, Karl, Christian,
Ludwi g-) Bek end door zijn geschriften over
de kennis der natuur en de schepping,
o. a. „Kracht en Stof", ook in het Ned.
verschenen, geb. 1824.
Buckskin. Gekeperde stevig geweven stof, het laken vervangend.
Buda-Pest. Hoofdst. en resid. van het
koninkrijk Honzarije, bestaande uit de
steden Buda of Ofen rechts en Pest links
van den Donau, 732322 inw.
Buddingh. (Derk) Neel letterk. en
stichter van het onder w.-genoutschap
1844--1874.
(Stephaan Adriaan) Ned. godgel. en
dichter 1811-1869. Als predikant bereisde
hij Indio, waarvan een kloek weik verscheen benevens vele andere reizen.
Buenos-Ayres, d. w. z. goede lucht,
Hoofdst. der Argentijnsche republiek in
de zuidelijkste provincie van denzelfden
naam dier republiek. Zetel van het congres
en van de reg. 800951 inw.
Buffalo. Hoofdst v. het Erie-district
in den staat New-York, niet ver van den
ber. Niagara-waterval.
Buffalo-Bill. Amerik. avonturier, die
in Europa rondtrok met een circus, waarin
een troep Roodhuiden en pelsjagers of
cow-boys voorstellingen gaven van de
zeden en gewoonten dier lieden.
Buffel. Naam van ver schill. zoogdieren
van het rundergeslacht: de gewone of
Aziatische buffel, komt in Hindostan voor;
doze wordt ook in tammen staat gehouden
als trekdier en is ook naar Europa overgebracht (Hongarije en Donaugewesten);
de Karbouw der Javanen, tamme buffel;
de Banteng in het wild levende in 0. I.;
de Kaapsche buffel even woest als de
Banteng; de Amerik. buffel of Bison, met
lange haren aan kop en hals
Bufferstaat. Kleine onafh. staat, gelegen tusschen twee machtige Staten,
waardoor het dient ale buffer, om de stooten
(kwesties) to verhinderen.
Buffon. Beroemd Fransch natuuronderzoeker (dierkundige) 1707-1788, directeur van den Parijschen planten- en dierentuin en schrijver van tal van natuur-hist.
werken.
Boegineezen. Inwoners van Boni op
Celebes 0. I., die ale hulptroepen in ons
0. I. leger gewichtige diensten hebben
verleend.
Buideldieren. (Marsupalia) Zoogdieren, welke zich kenmerken door het
6
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bezit van een buidel of huidzak aan den
buik, waarin de jongen dadelijk na de geboorte door de moeder worden geborgen
en aan de in die buidel uitkomende tepels
zich vasthechten, totdat zij instant zijn
zich als andere zoogdieren op den grond
to bewegen. Zij springen dan uit en in den
buidel. Het type van deze dieren zijn de
Kangaroes en de buidelrat.
Bulk. De buikholte met de daarin
aanwezige inzewanden, grenst van boven
aan het middenrif, van onderen aan de
beenderen van het bekken, van achteren
aan de wervelkolom en de lendenspieren
en van voren aan den weeken spierachtigen buikwand. Door de werking van de
spieren worden de ingewanden in den buik
samengeperst en tot ontlasting van overtollige stoffen gebracht.
Buikloop. (Diarrhe) Veelvuldige darmontlasting van dunne stoffen.
Buikvliesontsteking. Onder den
buikwand ligt het buikvlies, een dun,
doorschijnend, maar taai vlies, dat de geheele buikholte bekleedt. Beleediging van
den buik, slag of stoot, kunnen ontsteking
veroorzaken van dit vlies, ook koude, en
een gevaarldke ziekte doen ontstaan.
Buikvinnigen. Naam van een groote
groep visschen bij wie de buikvinnen zich
gewoonlijk midden onder de rugvin bevinden,
Buikwaterzucht. Ophooping van
groote hoevelheden vocht in den buik.
Buil. Gezwel, ontstaande door uitzetting der watervaten.
Builmalen. Een werktuig bestaande
uit een reeks van zeven, waarin het meal
gestort wordt,.om meal van verschillende
fijnte to verkrijgen.
Buitenzorg. Afd. der resid. Batavia
op Java, met gelijkn. hoofdplaats, welke
het buitenverblijf van Batavia is.
Buizerd. Roofvogel, tot de fam. der
Valkachtigen behoorend.
Buggi. Licht wagentje voor eenpaard,
in Eng. met 2, in Amerika met 4 wielen.
Bukarest. Hoofdst. v. Wallachije a.d.
Dembowitsa.
Bukonina. Hertogdom in OostenrijkHongarije, dat door Gallicie Moldavia, Siebenburgen en Hongarije is ingesloten.
Buks. Kort geweer met getrokken
loop
Buksboom. (Buxus L.). Plantengesl,
uit de fam. der Euphorbiaceen, altijd groen
gewas.
Bul. Bulla, doos van hout, lood, zilver
of goud, die het zegel eener oork. omvat;
verder het zegel en de oorkonde zelf,
Tegenwoordig gebruikelijk voor een oorkonde van den pans met diens zegel
voorzien.
Bulbul of Vruchtlijsters (Pycnonotidae,
Kuhl) een familie van lijsterachtige vogels,
in het Oosten voorkomend en Arabische
of Perzische nachtegaal genoemd.
Buldog. Buldog of Boxer. Zeer groot
hondenras,. Eng. dog (Mastiff) buitengew.
wild en bijtlust
ig, moedig en stork, kan
slechts met groote gestrengheid door zijn
meester in toom worden gehouden.
Bulgaar. Inwoner van Bulgarije.
Bulgartje. Voornam. door Bulgaren

bewoond landschap in het N 0. van het
Balkanschiereiland, een vorstendom vormend met een bey. van 3733189 zielen.
Sedert 1887 is prins Ferdinand v. Coburg
er vorst.
Bull. Eng. woord dat Stier beteekent,
John Bull is een humor. verpersoonlijking
van het Eng. karakter.
Bull. (Ole Borneman) gew. Ole Bull
gen., beroemd Noordsch vioolspeler 18101880.
Buller (Sir Redvers Henry). Eng. generaal, die na een roemrij ke militaire
loopbaan, bij het uitbreken van den Eng.Z,-Afrik. oorlog, naar Natal werd gezonden
en daar vergeefsche moeite deed om in
Transvaal door to dringen, keerde in 1900
naar Eng. terug en werd 1901 gepensionneerd.
Bulletin. Korte bekendmaking, b.v.
van een geneesheer omtr. de toestand van
een zieke, van een nieuwsbureau enz.
Bulwer-Lyton (Edward Geoffroy).
Beroemd Eng. dichter en romanschrijver.
geb. 1805.
Bunsen (Robert Wilhelm). Uitstekend
Duitsch scheikundige. geb. 1811.
Bunyan (John.) Een zigeuner, zoon
van een ketellapper to Elton (Eng ), die
als jongeling eon zeer losbandig leven
leidde, zich later bekeerde en reizend prediker word. Bekend is zijn zonderling
boekje : „Eens Christens reis naar de
eeuwigheid'', overl. 1688.
Burcht. Door wallen en grachten afgesloten versterkte plants, kasteel.
Bureau. Grove wollen stof; Schrijftafel ; Kantoor; Afd. van eenig openb. bestuur.
Bureaucratie. Regeering van een
bureau of liever een stelsel van algemeen
staatsbestuur, waaronder alle aangelegenheden door een persoon, aan het hoofd
van een departement staande, bestuurd
worden.
Buren (Amelius van). Tweede rector
van het Fraterhuis to Deventer, onderscheidde zich, toen de pest aldaar woedde
door menschlievendheid en groote onverschrokkenheid, overl. 1404.
Buren Schele (Anne Diederik van).
Ned. romanschrijver, geb. Amsterd. 1801,
eerst tabaksfabriekant en landbouwer, na
1832 ambteloos.
Bungalows In Eng. India een alleen
staturd licht gebouwd huis, meestal als loKies voor doortrekkenden bestemd; buitenhuis.
Burgas. Een der belangrijkste havensteden van Europ. Turkije a. d. Zwarte zee.
Burgemeester. Hoofd van het gemeentebestuur, voorzitter v. d. raad der
gemeente en hoofd der politic
Burger. Deelgenoot van een staat met
alle daaraan verbonden rechten en plichten.
Burgerkroon of krans. Bij vele volken een uit bladeren en bloemen gevlochten krans, als eerbewijs voor iemand, die
zich jegens land en yolk verdienstelijk
he eft gemaakt.
Burgerlijk. Jets wat tot den aard, den
toestand of het wezen van den burgerlijken
stand of rant behoort.

Burgerliake stand. Een afdeeling
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kolonien in Australia weggeloopen misdadigers, die in de bosschen levee.
Buskruit. Ontplof b. stof, gemaakt van
salpeter, zwavel en houtskool, uitgevonden
door de Chineezen. In Duitschland hield
men langen tijd den monnik Barthoid
Schwarts er voor.
Buste. Kunstgewrocht; beeldhouw- of
schilderwerk, dat 's menschen hoofd met
een ged. der borst voorstelt.
Buys Ballot. (Christophoris Henricus
Didericus) Ned. wis- en natuurk., beoefenaar der dampkringkunde en hoogl. en
hoofd-dir. v. h. meteorologisch instituut te
Utrecht, geb. 1817.
B. v. Afkorting voor: bene vale, leef
wel; b. v. afkort. voor: bij voorbeeld.
Bylandt. (van) Oud adellijk Ned.
gesl., waarvan reeds in den aanv. van de
13de eeuw melding wordt gemaakt. Een
der leden van dit geslacht, Eugene Jean
Alexander was in 1859 voorzitter der Eerste
Kamer, een ander (W. K. F. P. graaf van)
is sedert 1888 lid der 2e Kamer voor het
district Apeldoorn.
Byns. (Anna) Zuid-Ned. dichteres.
1494 —1574.
Byron. (George Noel Gordon, lord) De
grootste Eng. dichter der 19de eeuw.
1788-1824.
Byzantljnen. Naam, gegeven aan
geschiedschrijvers, die de gesch, van het
Byz. rijk beschreven.
Byzantiansehe kunst. De keizersstad Byzantium werd, bij het wegkwijnen
v. h. Rom. rijk, het toevluchtsoord der
kunst; deze bleef daar bewaard, in haar
schoone, antieke vormen en kreeg een
eigenaardig karakter en den naam Byzantijnsche kunst.
Byzanttjnsehe rijk. Ook het OostRom. en het Grieksche rijk genoemd, ontstond in 395 en bevatte Syria, Klein Azle,
Pontus a. d. Zw. zee, Egypte en het schiereiland ten Z. v. d. Donau.

der gemeente-administratie, waar alles geboekt wordt wat betrekking heeft op den
staat der personen : geboorte, overlijden,
huwelijk enz.
Burgerlijk recht en Burgerlijk
wetboek. Onderdeel van het privaatrecht of algemeen privaatrecht, in tegenstelling met bizonder ; het staat tegenover
handels-, proces- en strafrecht en regelt
de rechten en rechtsbetrekkingen tussehen
den Staat en de ingezetenen.
Het Burgerlijk Wetboek behelst het
burgerlijk recht in zijn geheelen omvang.
BurgersdUk. (Leendert Alexander Johannes). Verdienstelijk Ned. natuurkundige, geb. Alphen 1828, directeur der H.B.
school te Deventer tot 1876. In 1879 leeraar
a. h. gymnas. ald. Overl. te Apeld. 1902.
Burggraaf. Vroeger bevelh. v. e.
Keizerl. burcht, later graven der steden,
daarna een erf. titel.
Burlesk. Laag komiek, ongerijmd,
belachelijk.
Burm. In de nat. hist. afkorting voor
Burmeister.
Burmeister. (Hermann) Duitsch natuurk. vooral dierkundige, geb. 1807. Reisde
veel in Z. Amerik, en werd directeur van
het door hem opgerichtte museum v. nat.
hist. te Buenos-Aeres, daarna te Cordova,
overl. 1892.
Burns. (Robert) De grootste lyrische
dichter v. Schotland, 1759-1796.
(John) Eng. volksleider.
Burton. (Richard Francois) Een der
meest ber. Eng. ontdekkingsreizigers,
1821-1881. Bereisde vooral de toen nog
onbekende streken van Afrika,
Bus de Gisignies. (Leonard du)
Ned. staatsman, comm. generaal voor de
0. I. bezittingen, min. v. Staat, overl. 1849.
Bushel. Eng en Amerik. maat voor
droge waren vooral graan, in Eng. 36,3
Ned. kop, in Amer. 25.2.
Bushrangers. Boschloopers ; uit straf-

C.
(N.B. Woorden niet onder C vermeld, zoeke men onder K).
C. Derde letter van het alphabeth. In
de muziek het grondteeken van het toonstelsel. Duidt ook de 4 14 maat aan en doorgestreept de 2 /2 maat, bovendien wijst het
den bassleutel aan. Yerder afkorting van
Rom. namen zooals Caesar enz. en Celsius.
C in de scheik. carbonium (Koolstof).
Als Rom. cijfer is C = 100.
Ca. Afkorting voor calcium.
Cab. In Eng. rijtuig met 4 wielen en 4
plaatsen.
Cab. Bij vogelnamen afk. v. Cabanis,
(Jean Louis), een verdienstel. Fr. dierk.
Cabal. Naam van een berucht ministerie in Engeland, in 1669, dat met Frankr.
een verbond sloot ten voordeele van het
katholicisme tegen ons land. Het parlement
dwong het echter tot aftreden.

Caballero. Kavalier, ridder, heer
Cabinet-noir. Onder Lodewijk XIV
een inrichting a. h. postkantoor, ten doel
hebbende de brieven te lezen en aan de
reg. ter inzage te verschaffen.
Cabral (Pedro alvarez). Ontdekker v.
Brazilie 1500.
Cacao. Vrucht van den cacaoboom, een
tot 13 M. hoog wordende boom der tropen
met komkommerachtige vrucht, waarin de
cacao-boontjes zitten, waarvan de chocolade wordt bereid.
Caehemir. Zachte, gekeperde, geweyen stof van fine wol, ook gebloemd
Caeholong. Edelgesteente, melkwit of
roodachtig wit.
Cacteln of Cactusplanten. Eigenaardig
gevormde planten, waarbij de stam zich
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zeer sterk ontwikkelt en met wratten en
stekels is bezet, behoort in Amerika thuis.
(Zie plaat 15).
Cactus-dahlia. Een der tegenwoordig
in onze tuinen m est gekweekto bloemen.
(Zie plaat 16).
Cadet. Vroeger naam voorjonge zonen
van adellijken; Lodewijk XIV deed ze op
rijkskosten tot ()Meier opleiden en sinds
geeft men dien naam aan toekomstige
officier en.
Cadix. Hoofdst. van de Spaansche prov.
van denzelfden naam, een der vo)rn.
handels- en havenpl. v. Spanje, 70177 inw.
Cadmium, ook meliurn genaamd, zeldzaam voork. eakely. stof, tot de groep der
met den beh., vergezelt steeds het zink.
Caecilia (De kleilige)„Beschermheilige
van het orgel en de kerkmuziek.
Caesar (Cajus Julius). Rom. veldheer,
de eerste Rom. legeraanvoerder die ons
land bezocht ; waarschijnlijk sloten de
Batavieren met hem een verbond. Door
de Rom. eerst vereerd als een godheid
en tot keizer verheven, werd hij in het
jaar 44 vermoord door ontevreden eedgenooten.
Caesarea. Vroeger de hoofdstad van
Cappadocia; in den Rom. tijd een der
voorn. steden v. Azid.
Caesarismus. Regeeringsvorm, waarbij de yorst het hoogste gezag in handen
heeft.
Caffeine. Een stof, in koffieboonen en
theebladed voorhanden en daarvan het
werkzaam bestanddeel vormend.
Cagliostro (Alexander graaf van) of
Joseph Balsamo, een schrander bedrieger,
die jaren lang als wonderdokter, waarzegger en goudmaker door Europa trok
en de menigte door zijn brutaliteit en behendigheid zoo verblindde, dat hij met de
grootsten der aarde omging. Hij eindigde
zijn leven in de gevangenis to St. Leo
(Italie) 1795.
Ca Dat zal gaan, het begin en refrein van het omwentelingslied der Sansculotten tijdens de Fr. omwenteling.
Caro. Hoofdstad van Egypte, op den
rechter Nijloever, aan den zoom der woestijn, de grootste stad van Afrika 570062
inw. In de nabijheid verhief zich weleer
het vorstelijk Memphis. De stad werd in
969 gesticht.
Cajanus. Plantengesl. uit de fam. der
Pculdragers. (Leguminosae).
Cajepoetolie. Olio, getrokken uit de
bladeren van eenige Myrtaceen, die op de
Molukken, in Achter-India en N. en O.
Australia groeien.
Cake walk. Een dans, welke uit
Amerika (van de dansen der negers) is
ingevoerd en uitmunt door groteske bewegingen.
CalabriP. Z. W. schiereiland van Italie,
gelegen tusschen de Tyrrheensche zee, de
straat y en Messina, de Ionische-zee en de
Golf van Tarente.
Caladium. Plantengesl. uit de fam. der
Aroicleen, dat knolgewassen omvat, die in
Brazilte en elders zoowel tot voedsel als
geneesmiddel dienen.
Calais,Belangrijke havenstad v. Frankrijk, dept. Pas de Calais, aan het nauwste

ged. v. het Kan. tegenov. Dover, 53181 inw.
Calame (Alexandre). Beroemd Zw.
landschapschilder, 1817-1864.
Calamus of rotang. Plantengesl. uit
de fam. der Palmen; touwvormige palmen
met stengels ter lengte van 200 cM , zeer
nuttig gewas, voor allerlei doeleinde gebruikt. Voorn. in India.
Calcar (Elise van). Eigenlijk Elisa Carolina Ferdinanda Schiotling, verdienstel.
Ned schrijfster, gehuwd met Herman van
Calcar. Stichtte een opvoedingshuis voor
meisjes. Te 's Hage deed zij veal voor
de rechten der vrouw, overt. 1905.
Caleeolaria. Plantengesl. nit de fam.
der Gemaskerdbloemigen, als sierplanten
zeer gezocht.
Calcium, Lichtgeel metaal, tot de
enkelv. stollen behoorend.
Calcutta. Hoofdst. v. het Br. Indisch
presidentschap Bengalen, zetel van den
onderkoning, v. alle Br. Ind. bezitt., in de
delta der Ganges, op den oever van de
Hoegli, westel. hoofdarm Bier rivier.
Calderon. Don Pedro Calderon de la
Barea Barreda, Gonzales de Henao Ruiz
de Blasco y Riano, is de korte naam van
den grootsten dramatischen dichter van
Spanje, 1601-1681.
Calendoe. Zoo noemden de Rom. den
eersten dag van iedere maand.
Caliber. Middellijn van . de ziel of de
cylindrische ruimte van geschut, waardoor
men de soort uitdrukt.
Calicot. Witte, katoenen stof, oorspr.
to Calcutta, later ook elders vervaardigd.
„Calife de Bagdad". Opera van
Francois Adrien BoYeldieu, Fransch cornponist, 1775-1834.
California. Uitgestr. gebied in het
W. v. N.-Amer., langs de kust v. d. Gr.
Oceaan, van 22° 52' 8" NBr. tot 42° NB,
deal uitmakend van de Ver. St., Hoofdst.
San-Francisco met 340,000 inw. De stad
heeft hare opkomst to danken aan het
goud, dat in Calif. overal in groote hoeyeelheden voorkomt. Naast goud is het
voorai het land van de oofsteelt, den wijn
het koren en de wol.
Caligula (Cajus Caesar Augustus Germanicus). Een Rom. Keizer, geb. 12 n. C.
Een monster van wreedh. en onzedelijkheid,
wiens laden aan waanzin doen danken.
In het jaar 41 n. C werd hij, 29 j. oud,
door zijn lijfwacht vermoord
Caliseh (Isaac Marcus). Hoofdonderw.
en beeedigd translateur to Amsterdam,
vervaardiger van tal van Fr., D. en Eng.
woordenboeken, geb. 1808.
(Nathan Salomon). Redacteur en met
bovengen. samensteller v. e. woordenboek
in 4 talon, geb. 1819.
Calixtus. Calixtus
paus 217-222;
id. II, 1119-1123; id. III, 1455-1458.
Calligraphie. Schoonschrijven.
Calliopsis. (Reichenb.) Plantengesl.
uit de fam. der Saamgesteldbloemigen,
zeer gewaardeerde sierplanten.
Callitris. (Vent.) Plantengesl. uit de
fam. der Kegeldragenden (Coniferae).
Calomel. Kwikzilver chloride.
Calonne (Charles Alexandre de). Min.
v. fin. in Frankrijk bij het uitbarsten der
groote revolutie, 1734-1802.
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Plaat XV.

Echinopsis gemmata.

Echinopsis tubiflora.
Cactusplanten.
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Plaat XVI,

Cactus-dahlias.
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Calorifere. Kachel met luchtver warming.
Calorimeter. Warmtemeter, om den
graad van afkoeling te bepalen,
Calot. Calotte, glad, zwart, nauwsluitend mutsje.
Calumet. Vredespijp der Indianen
(roodhuiden) versierde pijp, die bij de
beraadslagingen van hand tot hand gaat,
of liever van mond tot mond.
Calvaria. Golgotha of hoofdschedelplaats, gerechtsheuvel der Israelieten nabli
Jeruzalem, plaats waar Jesus gekruisigd
is. In R. K. landen draagt iedere hoogte
met een kapel met de Brie kruizen, dien
naam.
Calvinus (Johannes) of Calvijn. Geneefsche hervormer, geb. 1509, had op zijn
12de jaar reeds een kerkelijke betrekking,
stierf te Geneve, hoog vereerd door zijn
stadgenooten, in 1564.
Een
en
opdoorzichtig papier
overgetrokken teekening.
C. A. M. In de nat. hist. afkorting voor
C. A. Meijer.
Camarilla. Naam voor bagunstigde
hofpartij in Spanje, die den meesten invloed-heeft op den worst.
Cambodja. Koninkrijk in Achter-Indie,
aan beide zijden v. d. Beneden-Mekong,
grenst ten N. en W. aan Siam, in het O.
aan Laos (Annam) en in het Z. aan Beneden Cochin-China. Staat onder Fransch
protectoraat. Bevolk. ongev.1500000zielen,
hoofdst. Saigoen, koning Labbaroch, beklom in April 1904, na het oyerlijden van
Norodom I, den Croon.
Cambridge. Graafschap in MiddenEngeland, met gelijkn. hoofdstad, na Oxford
de voorn. academiestad v. Eng. 190 687 inw.
Cambronne (Pierre Jacques Etienne).
Een dapper Fransch officier v. d. garde,
onder Napoleon Voerde in den slag v
Waterloo het bevel over het carre waarin
zich Nap. en zijn staf be yond. Herhaaldelijk aangemaand zich over te geven antwoordde Cambronne: „De garde sterft,
maar geeft zich niet over''. Hij overleed
als maarschalk en te Nantes is een gedenkt.
voor hem opgericht.
Cambyses. Perzisch kon. 530 v. C. in
den bijbel Ahasveras genoemd. Veroyerde
Egypte en Griekenland, maar stiet het
hoofd tegen den priesterstaat Zeus (Jupiter)
Ammon, waarna hij in Memphis een moordtooneel aanrichtte; over]. 523 v. C. tengevolge van een wond, zichzelf bij ongeluk
toegebracht.
Camee. Versiersel, steen, waarop verheven snijwerk is aangebracht.
Camelina. Crantz, plantengesl, uit de
fam. der Kruisbloemigen (Cruciferae).
Camellia. L. plantengesl. nit de fam.
der Ternstremiaceen, als sierplant zeer
gezocht.
Camelot. Dichte geweven stof van wol,
geitenhaar en zijde.
Camera obscura. Donkere kamer,
werktuig van den photograaf, ook de
tooverlantaarn is een camera-obscura,
Cameroen. Gebergte achter het meest
inspringend ged. der golf v. Guinea.
Cameron. Beroemd Eng. reiziger in de
binnenl. v. Afrika, de eerste, die dwars

door Afrika, van Zanzibar naar Benguela,
trok. 1844-1894.
Camisards. Naam van de hervormden
in Frankrijk, die na de opheff. v. h. Edict
v Nantes hun rechten op godsdienstvrijheid met de wapens zochten te handhaven.
Camoens (Luis de). Meest beroemde
dichter v. Portugal, 1524-1580.
Camorra. Geheim genootsch. in Napels, die het recht v. d. sterksten deden
gelden. De Ital. reg. hief het op, maar het
bestaat nog onder de Ital. roovers.
Campagna di Roma. Kustgewest in
Italie, waarin Bome ligt.
Campbell Bannerman (Sir Henry).
Eng. staatsman, geb 1836, leader der lib.
partij in het Lagerhuis.
Campeche hout of blauwhout. Verfstof,hout van een boom in Yucatan
(Mexico).
Campen (Jacob van). Beroemd Ned.
bouwkundige. Bouwmeester v. het kon.
Paleis en Trippenhuis te Amsterdam, het
Mauritshuis te 's Hage enz., over]. 1657.
Camper (Petrus). Uitstek. Ned. geneesk.,
geb. Leiden 1722, overl, 1789 te 's Hage,
deed op 't gebied d. ontleedk. verscheidene
nieuwe ontdekkingen.
Camperduin. Dorp in N. Ho1L, tusschen Alkm. en Helder, bekend door den
zeeslag tusschen de onzen en de Eng. 11
Oct. 1797.
Camphora. Naam van het gesl. der
Kamferboomen.
Camphuys (Joannes). Gouv.-gen. van
Ned. Indie, klom van adsistent bij de 0.1.
compagnie op tot g.g. Na zijn aftreden
1690 vestigde hij zich op den weg van
Bat. naar Jacatra, op een landhuis met
een Jap. twin op het eiland Edam en
leefde daar geheel voor zijn lievelingswetenschap de dierkunde e. aliefhebberijen.
Overl. ald. 1695.
Camhhuyzen (Dirk Rafaelsz). Ned.
dichter en godgel. 1586-1627.
Campo-Formio. Dorp in het Venetiaansch gewest Udine, waar 1797 den vrede
werd gesloten tusschen Frankrijk en Oostenrijk
Canada. De belangrijkste Britsche kolonie in het hooge noorden van N. Amer.
bevat, met uitzondering van de zelfstand,.
kolonie New Foudland en Labrador, een
half-souvereine bond van 7 provincien en
9 districten met eon be y. v. 5369661 zielen.
Voorn. steden Montreal, Toronto, Quebec,
Ottawa, Hamilton, Winnipeg, Halifax, St.
John en London.
Canada (Meren van). Canada bezit 5
groote meren, n.l. het Bovenmeer, het
Michiganmeer, het Huronmeer, het Eriemeer en het Ontariomeer.
Canadabalsem. Balsem van Abies
Balsernea DC., licht gee], eenigzins groen
v. kleur.
Canarievogel (De). Bekende, in Eur.
tot de huisdieren beh., vogel, oorspr. van
de Canarische eilanden, waar zij in het
wild leven. De wilde kanarie gelUkt op
ons sijsje, de tamme zijn verbasterd en in
allerlei kleuren en vormen gefokt, zoodat
zij niet meer op de stamouders gelijken.
Canariezaad. Vrucht van het kanariegras In de praktijk is kanariezaad
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echter bruin zomerraapzaad, het eenige
goede voedsel voor kanarievogels.
Canarische eilanden. Groep van
13 ell. a. d. W. kust van Afr. tot Spanje
behoorend.
Cancan. In Frankrijk de naam van
een slecht befaamde, door de politic verboden dans, een contredans met ontuchtige
gebaren.
Candelaber. Kaarsdrager, kandelaar.
Candia. Ital. naafn voor het eil. Creta,
eiland in de Middell. zee, het grootste der
Grieksche ellanden, vasalstaat van het
Turksche rijk, onder toezieht van Frankrijk, Engeland, Italie en Rusland, bestuurd
door pries George v Griekenland. Rum
300000 inw.
Candidaat. Bezitter van een bepaalde
academische grand, b.v. candidaat-arts,
candidaat tot den Heiligen dienst.
Candid. Klontjes gekristalliseerde rietsuiker.
Candy. Hoofdst. van Ceylon, tegenw.
alleen van het middengewest v. C., in een
bergstreek, in het hart van het eiland,
gelegen.
Canella. Gaertn. Naam van een plantengeslacht nit de fam. der Canellareen,
levert den witten kaneelbast. Zie vender
Kan e el.
Canevas. Naam v. verschill. geweven
stoffen, maar voornam. een zwarte, sterk
glimmende voering van linnen of katoen.
Caninefaten. Germaansche, aan de
Batavieren verwante, volkstam, die langs
de Noordzee in het tegenwoord. Zuid- en
Noord-Holland woonden, van den mond
van den Rijn tot Kennemerland.
Canna. L. plantengesl. uit de fam. der
Cannaceen, oorspr. in Amerika op de Antillen, in 1570 naar Europa overgebracht.
Canneman (Elias). Ned. staatsman,
commiss-gen. van Fin. onder Koning
Willem I, 1777 - 1861; ontwierp in 1832 met
anderen, op verzoek van den Koning, een
nieuwe grondwet, die echter bleef rusten.
Hij sleet zijn laatste levensjaren kalm te
Oosterbeek in Geld.
Cannes. Hoofdst. v, h. kanton C., in
het arrt. Grasse van het Fr. dept. Alpes
Maritimes, nabij de golf v. Napoul. Fraai
gelegen sierlijke zeestad met een heerlijk
klimaat.
Cano (Alonzo). Beroemd Sp. schilder,
1691-1664,
Canon. In het algem. regel, voorschrift
of richtsnoer ; naam voor de lijst van echte
boeken des Ouden en Nieuwen Verbonds;
voor het besluit eener algem. Kerkvergadering; voor een, twee of meerstemmig
muziekstuk, waarbij de verschill, partijen
niet te gelijk invallen; voor een groote
lettersoort der boekdrukkers; voor een
soort van pacht.
Het is ook de naam voor diepe dalen
met loodrechte wanden, welke men in de
uit horizontals lagen gesteent en bestaande
tafellanden in N.-A.merika vindt.
Canonici. Priesters, die volgens den
regel van Chrodegang van Metz, te zamen
in het huis v. d. bisschop en onder diens
opzicht levers.
Canossa. Stad in de Ital. prov. Bari.
Thans vervallen bergslot nabij Reggio

(Modena) in de gesehiedenis bekend omdat
pans Greg. VII daar keizer Hendrik IV
(1077) de vernedering deed ondergaan, 3
dagen lang barrevoets in een haren kleed
boete te doers in de open lucht, om den
ban op te heffen. Vandaar het spreekwoord: Wij gaan niet naar Canossa, d. w. z.
wij vernederen ons niet.
Canovas del Castillo (Antonis).
Spaansch staatsman, geb. 1828, stierf als
offer van een anarchistischen aanslag, 8
Aug. 1897 te Santa Agueda.
Cantabrisch gebergte. Kustgeb, v.
Noord-Spanje.
Cantate. IJitgebreid zangstuk met begeleiding van instrumentale muziek.
Canterbury. Hoofdst. v. het Eng.
graalsch. Kent; de aartsbisschop v Canterbury kroont den koning.
Canton. Hoofdst. v. d. prov. v. denzelfden naam in China, a. d. noordel. oever
van de rivier van Canton, 1 millioen
inw.
Cantor. Zanger; in Duitsehland titel
voor leeraar in kerkmuziek en zang.
Capaciteit. Het vermogen om iets to
kunnen; bekwaamheid.
Capadose (Abraham). Ned. letterk, geb.
Amsterdam 1795, overl. 1870,
Capitool (Het). Burcht van het oude
Rome.
Capitulatie. Onderhandeling omtrent
de overgave van een stad of versterkte
plaats, leger enz.
CappadocN. In den ouden tijd de
oostelijkste prov, v. Klein-Azie.
Caprera. Klein Ital. eiland ten 0. der
N. punt van Sardinie, bekend als woonplants van Garibaldi.
Capri. Bekoorlijk eiland in de Middell. zee, bij de Golf van Napels, bekend
om de Blauwe Grot, ongemeen fraaie
druipsteengrot.
Caprice. Luim of gril.
Caprivi (George Leo, graaf von).
Pruisisch gen. en staatsman, geb. 1831,
werd na aftredin g, van Bismarck rijkskanselier. In Oct. 1894 gaf de keizer hem
echter zijn ontslag wep. ens een conflict met
den minister-president, graaf Zu Ealenberg. Overl. 1899.
Capsicum. Plantengesl. uit de fam. der
Solaneen. hiertoe behoort de Cayennepeper, (Capsicum grossum, Wild).
Capucijnen. Afd. v. d. orde der Franciscanen, die volgens een gestrengen leefregel leven, dragen wollen pij, lange
spitse muts en sandalen.
Carabas (Markies van). Naam, welke
de Gelaarsde Kat zijn meester gaf, wordt
gegeven aan kale pronkers.
Caracalla. Rom. keizer 211-217 n. C.
Caraccas. Hoofdst. v. Venezuela.
CaraIben. Ind. yolk (roodhuiden) in
Suriname en Venezuela.
Caramel. Gebrande suiker,
Carbonari. Naam van een geheim
staatkundig genootschap in Italie, omstr.
1820.
Carboline. Zware olie van een aanzienl. koolstofgehalte.
Carbolzuur. Bestanddeel van steenkolenteer, ontstaat bij droge distillatie van
verschillende verbindingen, heeft een
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doordr. reuk en werkt bederfwerend Voor
planten en dieren een hevig vergif.
Cardamine L. of Veldkers, plantengest. uit de fain. der Kruisbloemigen.
Cardiff. Eng. havenstad in Z. Wales,
waar veel steenkolen worden verscheept.
Cardinaal. Leden van het geestelijk
collegie van den pans, die het gezag van
bisschoppen hebben maar in hun gebied
de kerkdienst door priesters laten verrichten. Hun rang is hooger dan bisschop;
zij dragen een roode of paarse hoed, een
vorstel. roode mantel over een koorkleed;
die tot een orde behooren, dragen het
kleed dier orde.
Cardinale deugden. Zoodanige
deugden, waarin alle overige besloten zijn.
Cardinaal punt. Hoofdpunt, beginselen vertegenwoordigend.
Caretschildpad. Schildpad, die in de
keerkringen leeft en de echte schildpad
levert (Chelonia imbricate).
Carga. Aanteekening op een lijst van
goederen, waaruit een lading bestaat ;
ook wel de lading zelve.
Cargadoor. Scheeps- of handelsagent,
die de lading vergezelt, er voor zorgt en
ze verkoopt. Wordt ook Cargo en Carga
genoemd; men heeft ook Super-carga
(opper-) en onder-carga. Tegenwoordig
meer scheepsmakelaar.
Caricatuur. Teekening, waarin de
ware voorstelling van iets op lachwekkende manier voorgesteld wordt.
Carillon. Klokkenspel, een aantal
gegoten klokken, met regelt p atig opklimmende tonen.
Cariovalda. Koning der Batavieren,
die als aanvoerder der Bat. hulptroepen,
deal nam aan den tocht van de Romeinen
onder Germanicus naar Duitschland en
aldaar in een verwoed gevecht den heldendood stierf, 17 n. C.
Carische Golf. Ged. der N. IJszee
tusschen Nova-Zembla en het vaste land.
Carlen (Emilia). Bekend Zweedsch romanschrijfster (Flygare Carlen) 1807-1883.
Carloman. Zoon v. Karel Martel, gebieder van Austrasie, Schwaben en Thuringen, beg. zich in een kloost. en overl 755.
Carlos (Don). Infant en kroonprins v
Spanje, z. sr Filips II 1545-1568, had een
zeer opvliegend en haatdragend karakter,
zoodat hij in vijandschap met zijn vader
geraakte, beschuldigd word hem to willen
vermoorden, gevangen genomen, stierf in
de gevangenis.
Don Carlos, Maria, Joseph, Isidoro van
Bourbon. gob. 1788, Spaansch kroonpretendent, 2de zoon v kon. Karel IV, broeder v. l'erd. VII, hoofd der Carlisten, dead
na een vruchtel poging tot herwinning
v. d. troon, in 1845 afstand van z(jn rechten ten bevoeve van zijn oudste zoon, Don
Carlos Louis Fernando, gob. 1818; deed
ook een vruchtelooze poging den troon
to winnen, overl. 1868. Zijn rechten gingen
over op zijn broeder, Don Juan Carlos
Maria Isidora, die afhtand deed ten behoeve van zijn oudsten zoon Carlos, hertog
v. Madrid, geb. 1848, welke als kroonpretendent optrad als Karel VII. Heeft herhaaldelijk opstand uitgelokt, o. a. in 1873
en in 1875 was het geheele noorden van

Spanje in zijn bezit. Daarna leeft hij nederlaag op nederlaag en moest vluchten.
Sinds woont hij afwisselend to Venetia en
Graz, hij heeft een zoon, den infant Jayme,
die in 1870 is geboren.
Carlyle (Thomas). Beroemd Schotsch
schrijver, 1795-1881, vooral bekend om
zijn: Geschiedenis der Fr. revolutie.
Carmagnole. Een republik. lied uit
den tijd der groote omwenteltng.
Carmel. Gebergte in Palestina.
Carmelieten (De orde der). In 1156
op den berg Carmel, door Berthold van
Calabria gestichte monnikenorde.
„Carmen". Opera van George Brizet,
Fransch componist 1838-1875.
Carmen Sylva. 'Lie ; Elisabet, koningin van Roemenie.
Cam of Cairn. Hoopen steenen in
Schotland en Wales, vermoedelijk begraafplaatsen van oude inwoners uit den
Steentijd.
Carnatie of voorstelling der vleeschkleur ; de kleur van 's menschen huid en
de eigenaardige methode bij het schilderen
daarvan gevolgd.
Carne val. Aanvang van de vasten van
40 dagen, beginn. 3 Koningen (6 Jan ) en
eindig. Aschwoensdag, in de meeste R.K.
landen en landstreken door allerlei uitspanningen verlevendigd.
Carnegie (Andrew) Amerik, fabrikant,
die door speculatien en fabrikatie van
slaapwagons voor spoorwegen, millionair word en een groote ijzerfabriek
stichtte. Met zijn rijkdommen doet hij veel
got d, inzonderheid door het stichten van
scholen en bibliotheken. Zoo heeft hij onze
regeering een gebouw en bibliotheek voor
de vredesconferentie to 's Hage geschonken. Hij word geboren 1837 in Schotland,
trok zich in 1899 uit zijn zttken terug en
schreef over soc. toestanden uitstek. werken, o. a. De Zegepraal der Democratie.
Carnot (Lazare Nicolas Marguerite,
graaf). Een der werkzaamste en invloedrijkste mannen der Fr. revolutie, die nog
onder Napoleon werkzaam was, 1753-1823.
(Marie Francois Sadi), 4e presid. van de
Fr. republiek, gob. 1837, den 25sten Juni
1894 to Lijon, door den anarchist Caserio,
vermoord.
Carolina. Twee Staten Zuid- en NoordCarolina van de Ver. Staten v. N. Amer.
Caroline-eilanden. Archip el in den
Gr. Oceaan.
Caron (Francois). Een Ned. ambtenaar
der 0. I. compagnie, geb. 1600, bleef, in
Japan gekomen, heimelijk achter en leerde
er de Jap. taal en zeden z456 goed, dat hij
daar onmisbaar word en opklom tot opperhoofd. Later was hij directeur gen. v.
d, koophandel to Batavia en ging vervolgens in Franschen dienst, kwa,m bij een
schipbreuk in 1672 om het leven.
Carpathen. Uitgestrekte bergketen
die Hongarije en Siebenburgen. scheidt
van Moravia Silezie, Gallicie, Moldavie en
Wallachije. '
Carpentier (Pieter). Vijfde gouv.-gen.
v. Ned. Indio 1588 –1659.
Carrara. Stad in de Ital. prov. MossaCarrara, vermaard wegens de marmergroeven.
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Carrier. Duivensoort, tot het ras der
wratduiven beh., met zeer groote wratten
rondom den snavel.
Carousel. Ridderspel der middeleeuwen, later naam voor draaimolen.
Cartagena. Havenstad en vesting in
Spanje, prov. Murcia. — Hoofdstad v.
Bolivia in Z.-Amer.
Carthago. Beroemde stad der oudheid
op de N.-kust v. Afrika.
Carton. Kaartpapier, zwaar wit of
gekl. papier.
Cartouche. Versierde rand of kunstig
lijstwerk. — Hulsen die de lading voor een
kanon bevatten.
Cartouche (Louis Dominique).Een
der vermetelste en brutaalste gauwdieven
van Frankrijk. Reeds in zijn jeugd bestal
hij zijn varier en werd van het Jezuitengesticht weggejaagd. Werd te Parijs het
opperhoofd eener bende, waarin burgers,
soldaten en zelf adellijken waren opgenomen. Na een lang, misdadig leven, werd
hij door verraad gevat en ter dood gebracht 1721.
Caseline of Kaasstof. Eiwitachtige stof
in de melk van alle zoogdieren voorhanden.
Bij her zuur worden van melk ziet men
het als stremsel.
Casp. In de natuurl. hist. afkorting
voor Caspary.
Caspische zee. De grootste binnenzee op Aarde, op de grenzen van Europa
en Azie, omgeven door Caucasie, Astrakan,
de Kirgizensteppe, Toerkestan en Perzie,
7275 0 geogr. mijlen groat.
Cass. In de natuurl. hist. afkorting
voor Cassini.
Cassandra (Alexandra). De schoone
dochter van Priamus en Hekabe (Hecuba),
beloofde hare liefde aan Apollo, zoo deze
haar de gave der voorspelling wilde
schenken, maar hield haar belofte niet,
waarom Apollo er bijvoegde, dat niemand
hare voorspellingen zou gelooven. Zij
voorspelde den val van Troje, maar werd
uitgelachen. Na den oorlog als,buit aan
Agamemnon ten deel gevallen, werd zij te
gelijk met dezen vermoord.
CUsarewitseh. Troonopvolger in
Rusland
Cassel. Hoofdst. van het district van
dentelfden naam en van de Pruiss. prov.
Nassau, 81,752 in w.
Casino. In Italie een soort van landhuisjes, of in den tijd toen de edelen zeer
afgelegen woonden, een klein huis in de
steden, aan het vermaak gewijd. Later
naam voor een soort van societeiten.
Castagnetten. Kleine houten klappers, waarmede men bij het dansen de
maat slaat.
Castelar (Emilie). Hoofdleider der
Spaansche republikeinen en minister,
1831-1899.
Casting . Landschap in het hart van
Spanje, de kern der monarchic, verdeeld
in Oud- en Nieuw-Castilie.
Castor en Pollux of de Dioscuren.
(Zonen van Zeus) (Jupiter). De tweelingzonen van Leda. Zij waren onafscheidbaar
en Pollux weigerde de onsterfelijkheid als
hij van zijn broeder moest gescheiden zijn.
Castratie. Het wegnemen van de teel-

deelen van een Bier, waardoor het spoedig
vet wordt, b.v. bij haven, vee enz.
Castro (Inez de). De ongelukkige gemalin van prins Pedro v. Portugal ; in het
geheim gehuwd, werd zij in 1355 met hare
beide kinderen, op last des konings, vermoord. De prins liet na zijns vaders dood
de moordenaars onder gruwelijke pijnigingen ter dood brengen en het lijk van
Inez opgraven, in vorstelijk gewaad kleeden en op den troop zetten, waarna alle
hovelingen haar eer moesten bewijzen,
waarna de plecht. begraf. plaats had. Op
haar graf verrees een prachtig gedenkteeken.
Castrum. Romeinsche legerplaats,
meerv. Castra.
Casuarina. L. Plantengesl. uit de fam.
der Casuarinan, hooge zonderlinge boomen met zeer hard hoot.
Casula of Kasuifel. Opperkleed van
den R. K. priester bij het lezen der mis.
Catacomben. Onderaardsche in rotsen
uitgehouwen begraafplaatsen
Catalogus. Naamlijst van boeken,
munten, schilderijen enz.
Cases belli. Eene handeling van den
eenen staat jegens den andere, welke door
de laatste als grond voor een oorlog kan
worden aangemerkt.
Catalonig. N. 0. landschap van het
Pyreneesche schiereiland, de provincien
Geroma, Barcelona, Tarragena en Lerida
omvattend.
Catapult. Werpgeschut der ouden,
waarmede b.v. balken van 4 M. 1500 pas
ver geslingerd konden worden schiettuig
der kinderen.
Cataract. Waterval of verzameling
daarvan.
Catarrhale aandoening. Ziekelijke
gesteldheid der slijmvliezen.
Catastrophe. Belangrijke, verschriklijke gebeurtenis.
Categorie gn. In de wijsbegeerte
hoofdmomenten welke dienen tot aanwijzing van den aard en de cigenschappen
van het bestaande.
Catharina. Twee keizerinnen v. Rusland droegen dezen naam : Catharina I,
gemalin van Peter den Grooten, die van
1725-27 regeerde, en Catharina II, die van
1762-1796 regeerde.
Koninginnen v. Eng. : Catharina, gehuwd
met Hendrik V; id. gemal. v. Hendrik VIII;
Catharina Howard idem; Catharina Pair
idem. Een koningin v. Frankrijk, n.l. Catharina de Medicis, gemalin v. HendrikII.
Na den dood van haar gemaal regeerde
zij met vaste hand en ook onder het bestuur van haar zoon, Frans II, had zij veel
invloed.
Catilina (Lucius Sergius). Romeinsch
stadhouder v. Afrika, zedeloos en gewetenloos mensch, befaamd door een samenzwering tegen de regeering, met het doel
zelf consul te worden, 108 v. C.-63 n. C.;
sneuvelde in een slag tegen de tegen hem
uitgez. troepen.
Cato (Marcus Porcius Censorius) de
oudere. Rom. consul, krachtig steunpilaar
der republ., 234-149 v. C.; idem de jongere, verzette zich tegen de heerschzucht
van Cesar en Pompejus en doodde zich,
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toen Cesar Afrika veroverde, na zijn
vrienden gelegenheid te hebben gegeven
te ontvluchten.
Cats (Jacob). Zeer populair Ned. dichter
en staatsman, geb. Brouwershaven 1577,
raadpensionaris v. Holland, 1636. Zinn
laatste levensjaren sleet hij op het buitengoed Zorgvliet a. d. Scheveningschen weg
te '5 Hage, waar hij in 1660 overleed.
Caucasi& Gewest tot Aziatisch Rusland beh., tusschen de Zwarte- en de
Capische-zee.
Caueaisch Gebergte. Hooge bergketen tusschen de Zwarte- en de Caspischezee, in N.W. richting loopend en de grens
vormend tusschen Europa en Azie.
Cause eelebre. Opzien verwekkend
geval.
Causerie. Praatje, babbelarij.
Causaliteit. Oorzakelijkheid; verband
tusschen oorzaak en gevolg.
Cay. In de nat. hist. afkorting voor
Cavanilles
Cavaignac (Jean Baptiste). Fransch
generaal, ten tijde de revolutie 1762-1829.
(Eleonore Louis Godefroy). Fransch
journalist en aanvoerder der rep. partij,
oudste z. v. d. voorg., nam deel aan de
Juli-omwenteling van 1830, stichtte het
dagblad „La Reforme", 1801-1845.
(Eugene Louis). Br. v. d. voorg., generaal-gouverneur v. Algiers, minister v.
oorlog en president der republ. 1802-1857.
Caviaar. Gezouten kuit van Steur.
Cavour (Graaf Camillo Renzo di). Eerste
min. in Sardinie, 1809-1861. Stichter der
eenheid v. Italic.
Cayenne. Hoofdstad van de kolonie
Fr. Guyana.
Cayennepeper. Zie Capsicum.
Cazique. Hoofd van een Indianenstam in Z.-Amerika.
Cd. Afk. voor Cadmium.
Ce. Afk. voor Cerium.
Ceder. (Larix Cedrus Mill.) Plant
nit de groep der kegeldragende gewassen
(Coniferae), veel overeenkomst met den
lorkenboom. De cederen van de Libanon
vormen een woud nabij de bronnen der
Kadisje. (Zie p1. 17).
Cel. Cella (kelder). Besloten ruimte;
vertrekken der monniken en nonnen in
kloosters; eerste vorm van het bewerktuigd lichaam, waaruit dit wordt opgebouwd.
Celak. In de nat. hist. afkorting voor
Celakousky.
Celebes. Een der groote Soendaeilanden in onze 0. I. bezittingen, ten 0.
v. Borneo, 3,294 0 geogr. mijlen groot, belangrijke plaatsen: Makassar, Menado en
Kema, bevolking meest Alfoeren. (Zie
Kaart v. Oost- en West-Indict.)
Celibaat of Coelibaat. Ongeh. staat.
Cellebroeders en Cellezusters, Kloosterorde in de 16de eeuw te Antw. ontstaan in tijden van pest. De leden Bier
orders beijverden zich de lijders te verzorgen en te begraven. Bestaan nog in Spanje
en Portugal.
Cellini (Benvenuto). Beroemd goudsmid en beeldhouwer, geb Florence 1500
overt. ald. 1571. Zijn kunstgewrochten zijn
zeer zeldzaam en kostbaar.

Cellulair pathologie. Leer der door
von Virchow ontdekte wetenschap, dat de
kiemen van ziekten te zoeken zijn in de
cellen, waaruit het menschelijk lichaam is
opgebouwd.
CelluloIde. Kunstivoor, bestaande uit
nitrocellulose en kamfer, onzer sterke
drukking door stoom verwarmd.
Cellulose of eelstof. Bestanddeel der
planters, dat alleen of met andere zelfst.
de wanden der plantencellen vormt.
Celsius (Anders). Beroemd Zweedsch
sterrenkundige, die den 100-deeligen thermometer uitvond. 1701-1744.
Celten of Kelten. Oudste Germanen
die Europa bevolkten.
Celt-Iberiers. Een der machtigste
volken van het Oude Spanje, ontstaan door
vermenging van de Iberiers (de oorspr.
bev.) met daarheen getrokken Celten.
Cement. Metselspecie, verkregen uit
oude vulkanische gesteenten met bijtende
kalk vermengd. Verhardt in de lucht of
het water snel.
Cementatie. In de chemie, metallurgie en technologie een kunstbewerking,
waarbij een metaal bedekt wordt door
eene andere zelfstandigheid, bestemd om
in de metaalmassa door te dringen.
Censoren. In het oude Rome aanzienlijke magistraatspersonen.
Census. Oorspr. naam voor de schatting van het vermogen der burgers in het
Oude Rome. In den nieuweren tijd naam
voor een zeker belastingbedrag, waar van
het kiesrecht afhankelijk is.
Censuur. Onderz., beoordeel., toezicht.
Centaurus. Volgens de Gr. fabelleer
een zoon van Ixion en Nephela (een wolkgedaante), een monster, paard met het
bovenlijf van een mensch.
Centenaar. Han delsgew. in Duitschi.=
100 tolponden ('/, Ned.) in Eng. en Amer.
50.8 Ned. ponden.
Cent fours. Het tijdperk der Napoleontische heerschappij, van 20 Maart-28
Juni 1815, n.l. van de intrede van Nap. I
na zijn vlucht van Elba te Parijs tot zijn
gevangenneming; de honderd dagen.
Centraal-Amerika of Midden-Amer.
Het gedeelte dat N.- en Z.-Amerika als
een landengte met elkaar verbindt en bevattend de republieken: Guatemala, Honduras, San Salvador, Nicaragua, CostaRika en de in 1904 gestichte staat Panama.
Centraalvuur. Het gloeiend vloeibaar
brandend gedeelte, dat zich volgens de
aardkundigen in het binnenste onzer garde
bevindt.
Centraalzon. Een vaste ster,rondom
welke alle vaste sterren van een sterrenstelsel zich bewegen, evenals de planeten
om de zon.
Centralisatie. Stelsel of richting in
het staatsbestuur, waarbij alle aangel egenheden worden bestuurd en beslist in het
middelpunt van 's lands regeering, het
kabinet van den vorst, van den minister
of welke beambte ook.
Centrifugaal. Middelpuntvliedend.
Centrifugaalslinger. Een slinger,
wiens ophangdraad een kegel.beschrijft,
zoodat hij van onderen in een cirkel rondslingert inplaats van heen en weer.

Cedrus atlantica pendula.

Ceders.

Plaat XVII.

CJedriis Deodara.
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Centrum. Middenpunt, het punt dat
Tan alto punters van den omtrek of van
de oppervtakte van iets even ver verwijderd is — In de krijgskunde de troepenverzatneling, die de kern vormt. — In de
staatkunde die parlementsleden, welke het
midden vormen tusschen conservatieven
en vooruitstrevenden.
Centrumviri. Honderdmannen, in het
Oude Rome de leden van een rechtbank
die in naani des y olks recht sprak in burerlijke taken.
Centuria. Verzameling van 100 bij de
Oude Romeinen; in het bizonder groepen
van 100, waarin het yolk werd verdeeld,
volgens hun vermogen; ook legerafd. door
een centurio aangevoord (hoofdman over
honderd).
Cephalantera. Rich. Plantengesl. uit
de tam. der Standelkruiden.
Cephalantus. L. Plantengesl. uit de
fam. der Rubiaceen.
Cephalaria. Schrad. Plantengesl. uit
de fam. der Dipsaceen.
Cephalonia. Het grootste en na Corfu
het belangrijkste der lonische eilanden.
Ceram. Het grootste der A.mbonsche
eil. in de Molukken, 0. I. archipel.
Ceram-Laoet of Ceramsche eilsnden,
groep eilanden in den Mol. Archipel, 0. 1.
Cerbera. L. Plantengesl. uit de fam.
der Apocyneen.
Cerberus. Veelhoofdige hond der
Onderwereld, in de Gr. fabelleer (de helhon,t), die de sehimmen bewaakt,
Cerealia. Graanplanten uit de fam.
der Grassen. welke ten behoeve van menschen en dieren verbouwd worden.
Cerebraalstelsel. In het dierl. lichaam, dat ged. v. h. zenuwstelsel, hetwelk
de hersenen met de derwaarts en vandaar
loopende zenuwtakken omvat.
Ceremonieel (Het). Hot geheel der
gebruiken bij openbare plechtigheden. Aan
het, Hof etiquette en op kerk. geb. de ritus.
Ceres. De godin v. d. landbouw, bij de
Grieken Demeter.
Cereus. Mill en Haid, plantengesl.
uit de fam. der Cacteen.
Cerialis (Petilius). Rom. legerhoofd,
die tegen Claudius Civilis streed.
Certitleaat. Getuigschrift, afgegeven
door de een of andere autoriteit waarin
het een of ander wordt bevestigd, b.v.een
certificaat van onvermogen,van oorsprong
enz., derhalve een bewijsstuk.
Cervantes Savedra (Miguel de). Beroemd Spaansch dichter, die na een reeks
van avonturen als soldaat, zieh to Seville
vestigde en verscheidene boeken schreef,
o. a. de beroemde „Don Quixotte".
Cetiiirisme. Ben bepaalde soort van
monarchie, wier wezen een persoonlijke
autocratische is, berustend op het overwicht de verkiezing en een onverbiddellijke
doordrijving der staatsmacht beoogend.
Cetine. Bestanddeel van het walschot
en van de olie van Delphinus globiceps.
Cette. Havenstad en vesting in het
Fransche dept. Herault, a. d. Midd.-zee.
Cettinje. Hoofdstad van Montenegro.
Ceuta. Spaansche vesting en havenstad
in Marokka, tegenoxer Gibraltar, uitspraak
Ce-oeta.

Cevennes. Groote bergketen in het Z.
v. Frankrijk.
Ceylon. tiritsch-Ind. eiland in den Ind.
Oceaan, aan de zuidpunt van Voor-India,
was het eerst in bezit der Portugeezen,
op wie wij het veroverden. In 1795 namen
de Engelschen het in bezit, toen ons land
met Frapkrijk een was en behielden het.
Zeer schoon en vruchtbaar eiland, vooral
bekend door de kaneel, olifanten,parelen,
enz. Oude hoofdst. Candy, nieuwere Colombo.
Chaco. El gran Chaco, uitgebreid weinig bekend gebied in Z. Amerika, ged. tot
de Argent. republ. en ged tot Bolivia
beh. Oppervl. ongev. 20000 0 geogr. mijlen.
Meest bevolkt door zwervende Indianen.
Chagridn. Een sterke en harde ledersoort, dat de .A.rmeniers in Astrakan uit
paarden- en ezelshuiden bereiden.
Chaleis. De wide hoofdst. v. h. eiland
Eubaca, een der belangr. steden van het
oude Griekenland. Tegenw. een Turksche
stad.
Chaldaea. Babylonia; ook een gewest
van dit rijk.
Chamberlain (Jozef) Eng. staatsman,
geb. 1836, begon in de handelszaak van
zijn vader to Birmingham, maar nam
ijverig deel nan het politieke levee en
kwam in 1876 in het Parlement. Na den
val van Beaconsfield, kreeg hij in het min.
Gladstone zitting; in 1895, in het min.
Salesbury, werd hij secretaris v. kolonien.
In deze functie en als vertegenwoordiger
der imperalistische politick, dreef hij den
oorlog met de Zuid-Afr. Boeren door, door
deze onvermijdelijk te maken en presid.
Kruger te dwingen hem een ultimatum te
stellen In 1903 trad hij vrijwillig at
Chambertin. Beroemde wijnberg in
het Fr. dept. Cote d'or, waar voortreffelijke
Bourgognewijn gewonnen wordt.
Chambess. In de natuurl. hist. afkorting voor Chambessedes.
Chain. et Sehldl. In de nat. hist.
afkorting voor Chamise en Von Schiechtendal.
Chambord. Groot kasteel in het Fr.
dept. Loire et Cher, niet ver van Blois.
Chambord (Henri Charles Ferdinand
Marie Dieudonne van Artois-Bourbon,
hertog van Bourbon, graaf van). Gewaanden stamhouder der Bourbons en hoofd
der Legitimisten in Frankrijk, die herstelling der Bourbons op den troon beoogden.
Na tal van vruchtelooze pogingen daartoe,
overleed hij kinderloos in 1883.
Chamisso (Adelbert von). Uitstekend
Duitsch lierdichter en natuurkenner,
1781 — 1838.
Chamouny. Fraai, druk bezoeht dal
der Say. Alpen.
Champagne. Landschap in Frankrijk
ten Z. v. Luxemburg, bekend om den wijnsoort van dien naam welke er gewonnen
wordt.
Champignon. (Agaricus campestris
L.). Eetbare paddestoel of kampernoelje.
Champion. Kampioen.
Chanson. Gedicht dat gezongen kan
worden, Chansonnette : klein idem.
Chantage. Geldafpersing door bedreiging.
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Chantilly. Groot vlek in het Fr. dept.
Oise, nabij Parijs, bekend door een prachtig kasteel van de prinsen van Conde.
Chanty. Fransch generaal, bekend uit
den Fr.-Duitschen oorlog van 1870-71,
een der laatsten die het verzet volhield,
1823-1883.
Chapuis (Herman Theodore), Nederl.
novellist en kapt. in het Ned. leger, geb.
1844.
Charade (Een), Lettergrepen-raadsel.
Charante (Nicolaas Anthonie van),
Verdienst. Ned. schrijver voorn. kinderlectuur, 1811-1873.
Charbin. Stad in Mantchoerije, r. oever
Sungari, vereenigingspunt der spoorlijn
Ch.—Wladiwostock en Ch.—Dalny.
Chargé d'Affaires. Zaakgelastigde.
Charite. Liefdadig held, weldadigheid,
naam van hospitalen en ziekenhuizen.
Charivarie. Getier, geschreeuw,
standj e, ketelmuziek, naam van een humor.satiriek Fr. tijdschrift.
Charkow. Hoofdst. van het Russ.
gouvern. van Benz. naam in de Ukraine.
Charlatan. K wakzalver, windbuil,
druktemaker.
Charleroi. Stad en vesting in de Belg.
prov. Henegouwen.
Charleston. Belangr. stad i. d. N.-Amer.
staat Z.-Carolina.
Charon. Volgens de Gr. fabelleer de
veerman der Onderwereld (Hel) die de
schimmen der gestorvenen met zijn boot
over de moerassige Cocytus brengt.
Charta. Naam voor een oorkonde in
de middeleeuwen; ook voor een grondwet;
de Magna Charta is de grondslag der Eng.
staatsregel.
Chartered Company. Een onder
bescherming van de regeering opgericht
vennootschap; in het bizonder een Eng.
Zuid-Afrik. maatschappij.
Chartreuse. Dorp in het Fr. dept.
Isere, ten N. v. Grenoble, met een Karthuizer klooster met bron en kapel.
Charybdis. Volg. de Gr. fabelleer een
waterverzwelgend monster in het smalste
ged. v. d. straat v. Messina.
Chasse (David Hendrik, baron). Ned.
generaal, bekend door zijn vastberaden
verdedigin g van de citadel van Antwerpen.
Bij het uitbreken van den Belg. opstand
trok hij zich in de citadel terug en bombardeerde Antwerpen; verdedigde zich
lane tegen een groot Fransch leger,
1765-1849.
Chassepot-geweer. Achterlaadgeweer, naar zijn uitvinder Antoine Alphons
Chassepot, genoemd; door de Franschen
het eerst gebruikt in den Fr.-D. oorlog.
Chateaubriand (Francois Auguste,
vicomte de). Beroemd Fr. schrijver en
staatsman 1769-1848.
Chattam. Eng. stad en vesting ,a. d.
mond van de Medway, door de Ruyter in
1667 veroverd.
Chatham (William Pitt, graaf van).
Een der grootste staatslieden van Engeland 1708-1778.
Chauffeur. Bestuurder van een automobiel.
Chauvinisme. Dweepzieke bewonderaars van het Huis Bonaparte; in het

algemeen een partijkeuze, die op een
dweepziek gevoel is gebouwd, inplaats
van op goede gronden.
Chef d'oevre. Meesterwerk.
Cheni. Bij zoologische namen afkorting
voor Johann Hyronimus Chemnitz.
Chenille. Huig zijden of katoenen
band, boordsel of belegsel.
Cheops. Egyptische koning van Memphis 1182-1132 v. C., die nabij Memphis
de nu nog bestaande 40 pyramiden liet
bouwen.
Cheques of Cheks. Bankiers- of kassiersbriefjes, aan den houder op vertoon
betaalbaar.
Cherbourg. Oorlogs- en handelshaven
in het Fr dept. La Manche.
Cheribon. Ned. resid. op de N. kust
v. Java met gelijkn. hoofdplaats.
Cherokeezen. Indianenstam in N.Amerika.
Chersonesus. Schier-eiland ; in de
Oudheid naam voor verschill. schier-eilanden b.v. Chersonesus Cimbria (Holstein en
Jutland), Chersonesus Tracher (in de
Krim) enz.
Chertepartij of Chartepartij. Schriftelijk onderhandsch stuk, waarbij een bevrachtingscontract wordt geconstateerd.
Cherub. Engel, gevleugeld wezen met
een menschelijk gelaat.
Cherubini (Maria Luigi Carlo Zenobio
Salvador). De uitstekende grootmeester
der moderne toonkunst, geb. Florence
1760, overl. 1842.
Cheruskers. Germaansche volkstam
tusschen de bronnen van de Lippe en de
Weser in Duitschland, die zich verzetten
tegen de veroveringen der Romeinen en
o.a. Yarns met 3 legioenen versloegen
onder aanvoering van hun vorst Arminius.
Chevron. Een V-vormige band van gekleurde stof, op de mouwen van uniformen, ter rang-onderscheiding, b.v. bij de
korporaals en onder-officieren in het leger
en bij de soldaten ter aanduiding van
dienstjaren.
Chicago. Zeer belangr. fabrieks- en
handelsstad in N. Amerika, staat Ilinois,
jongste wereldstad, de 2de der V. St. In
1848 bev. 20000 z. in 1898 reeds 1.851.588.
Voor een eeuw telde C. slechts 4 blanken,
thans 1 millioen; 35 spoorlijnen loopen op
de stad uit, 25 theaters trekken dagelijks
een bezoek van plm. 15000 menschen, het
getal politieagenten is plm. 2500; er verschijnen 24 dagbladen en 230 weekbl. enz.
Chicane. Rechtsverdraaiing, haarkloverij ; Chicaneeren : vitten, het iemand
lastig maken, haarkloven, rechtverdraaien.
Chignon. Bundel valsch haar, door
dames onder het haar gedragen.
Childebert. Naam van eenige Fr.
koningen uit het stamhuis der Merovingers.
Childebert I, z. v. Chlodwig den stichter
v. h. Frankische rijk 511-558; Ch. II 575—
596 ; Ch. III, overl. 711.
Childerik. Naam v kon. uit het Merov.
huis: Ch. I 457-481; Ch. II 660-673; Ch.
III 737-754.
Chili. Republiek a. d. W.-kust v. Z.Amerika tusschen Bolivia, de Argent.
repbl., Patagonia en de Zuidzee. Gezond
khmaat, in het N. woest en dor, in het Z.
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vruchtbaar, gaat een goede toekomst te
gemoet, daar het vele hulpbronnen bezit
ter ontwikkeling. Bev, 3.128.195 inw. President Don German Riesco
Chilisalpeter. Natronsalpeter of teerlingsalpeter, Peruaansche delfstof aan de
Z. grenz. v. Peru en Bolivia voorkomend,
wordt voorn. als meststof gebruikt.
Chilperic. Naam v. eenige kon. uit
het stamhuis der Merovingers.
Chimay. Een prinsdom in de Belg.
pron. Henegouwen.
Chimborazo (De). Een van de hoogste
toppen van de Z.-Amerik. Cordilleras, in
den staat Equador, 6530 Ned, el.
ChimpansO. (Simla troglodytes). Een
van de Brie grootste aapsoorten, uit het
W. van Afrika.
China. Een van de grootste rijken der
aarde, beslaat het 0. deel van het vasteland van Azle, grenst ten N. aan Russ.
Siberie, ten W. aan de Toeranische rijken,
ten Z. het Himalaya-geb. en ten 0 de zee.
Bevolking ruim 400 millioen van het gele
ras, dus ruim 1 f van de geheele aarde.
Aan het hoofd van het rijk staat een keizer, die almachtig is en als een godheid
gehuldigd wordt. Nijverheid, handel, in.
dustrie zijn er zeer ontwikkeld. Het land
is aan voortdurende onlusten ten prooi
en de inwoners haten de vreemdelingen.
In 1900 brak de Boxer-opstand uit, welke
tot een optreden der mogendheden leidde.
De hoofdstad Peking werd ingenomen en
den 7den Sept. 1901 aldaar de vrede gesloten.
Chinea-eilanden. Drie eilanden aan
de kust van Peru, bekend om de aldaar
voorkomeiide Guano-lagen.
Chineeseh-Japansehe oorlog.
Werd in 1894-95 gevoerd tusschen China
en Japan, om vermeerdering van invloed in Korea. Japan bleef overwinnaar,
zoowel ter zee als te land en den 17den
April 1895 werd de vrede gesloten.
Chinine of quinini. Het meest werkzame bestanddeel van den kinabast, wordt
uit deze verkregen en gebruikt in de geneeskunde.
Chiromantrie. De kunst van waarzeggen uit de lijnen van de hand.
Chislehurst. Dorp in het Eng. graafschap Kent, bekend als de woonplaats v.
de keizerl. familie van Napoleon III, na
hare verdrijving uit Frankrijk, na den
oorlog van 1870-71.
Chiwa. lien van Rusland afhankelijke
staat in West-Turkestan
Chloor. Zout zuurgas.
Chloormetalen. Verbinding en van
chloor met metalen.
Chloorkalk. Verbinding van chloor
met kalk.
Chloorspaat. Delfstof, in kristalijnen
toestand voorkomend, bestaande uit chloorlood en loodoxyde.
Chloorstikstof. Ontstaat door chloorgas in een niet volkomen verzadigde oplossing van salmiak te Leiden. De chloorstikstof vormt zich dan in olieachtige
droppels.
Chloorwaterstof, Een verbinding v.
gelijke deelen chloor en waterstof.
Chloorzilver. Hoornerts of zilver-

hoornerts, deltstof, bestaande uit zilver
en chloor, welks kristallen zich in den
vorm van kuben vertoonen.
Chloorzink. Verbinding van chloor
met zink.
Chloorzuren. Verbinding van chloor
met waterstof en zuurstof.
Chloorzwavel. Verbindin gv an chloor
met zwavel.
Chloral. Eindproduct der werking van
chloor op alkohol; wordt ook verkregen
door destillatie van zetmeel of suiker met
bruinsteen en zoutzuur.
Chloralhydraat. Choral opgelost in
water, als slaapverwekk. middel gebruikt.
Chloriet of prismatische talkglimmer. Delfstof voorkomend in dunne zeszijdige blaadjes en andere vormen; silicaten,
die verbindingen zijn van waterhoudende
magnesiumsiheaten met die van aluminium,
ijzeroxydule en ijzeroxyde.
Chlorietlei. Gesteente uit de fam.
der kristalijne if igesteenten, bestaande uit
chloriet van sehilferachtige sttuctuur.
Chloris. Nymf der Gr. fabell., godin
der bloemen, evenals Flora bij de Rom.
Chloroform. Waterheidere vloeistof,
verbinding van chloorkalk met alkohol en
water gedestilleerd. Verdoovend, pijnstillend middcl, dat bij operates wordt aangewend om den patient gedur. de operatie
gevoelloos en bewegingloos to maken.
Chlotarius. Naam van eenige Koningen nit het stamhuis der Merovingers:
Chi. I 511-561; II 584-628; III 656-670;
IV 718-719.
Chlotilde. Dochter v. Koning Chilperic en gemal. v. Chlodowig I.
Choeolade. Voedingsmiddel bereid uit
de boonen der cacaoboom.
Cholera. Braaleloop of Aziatische
cholera, vreeselijke ziekte, waarbij de lijder
waterachtige ontlasting, kramp in de ingewanden en de kuiten heeft, snel in
krachten vermindert en spoedig stern. Een
geringe graad van cholera kenmerkt zich
door ontl. v. wateracht. stof en rommeling
in de ingewanden. Is niet gevaarlijk als
zij met tot cholera leidt. Cholerine is hetzelfde in heviger mate vergezeld van braken en kramp in de kuiten.
Chopin (Friedrich Frans). Uitstekend
klavierspeler en componist, geb. Warschau
1810, overl. te Parijs 1849.
Chorographie. Gewestelijke beschrijving.
Chr. Afkorting voor Christus.
Chrestomatie, Een verzameling van
prozastukken der beste schtijvers.
Chriemhilde. Heldin van het Nibelungenlied, zuster van den Bourg. koning
Gunther, die haar ten riuwelijk gaf aan
Siegfried. Deze werd door hare bloedverwanten vermoord. Chriemhilde, met Etzel
(Atilla) hertrouwd en met dezen naar Hongarije getogen; noodigde de moordenaars
van Siegfied op een feest en liet daar
onder hen een vreeselijk bloedbad aanrichten. Zij zelf doodle met Siegfrieds
zwaard den moordenaar van haar eerste
man, maar zelf werd zij daarbij gedood.
Zie het Nibelungenlied.
Chrisma. Heilige zalfolie in de Chr.
kerk in gebruik.
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Christendom (Het). De godsdienst
door Jezus Christus gestieht, de leer der
instellingen en beloften door Jezus aan
de menschheid geschonken en de toeeigening daarvan door de menschheid en
het hieruit voortvloeiende godsdienstig
leven.
Christenvervolging. De vervolging
der Christenen had in het bizonder plaats
in de eerste ceuwen na de kruisiging van
Jezus en ging uit van de joden. Aanvankelijk bemoeiden de Romeinen zich er niet
mede. ‘Eerst onder Nero begon men in
Rome de C. te vervolgen, maar het geschiedde sleohts nu en dart. Onder keizer
Decius ( 249-251) werd de vervolging hevig
en de laatste maar hevigste had plants
onder Diocletiaan (303).
Christiaan. Christiaan I, kon. v.
Denem., Noorw. en Zweden 1426-1431; id.
II 1481-1559; id. III kon. v. D. en Z.
1503-1559; id. IV 1577-1648; id. V 1646—
1699, id. VI 1699-1746: id. VII 1749-1808,
id. VIII 1786-1848, id. IX koning v.Denemarken sedert 1863, geb. 1818.
Christiania. Stiff in Noorwegen met
gelijkn. hoofdstad, tevens hoofdstad v.
Noorwegen.
Christiansstad. Zweedsche provincie
met hoofdst v. dez. naam.
Christoffel (Christusdrager). Van dezen
naam vermelden wij:
St. Christoffel, de heilige, ook de Groote
Christoffel genoemd, een heilige der R.K.
kerk, gedenkdag 25 Augs.
Korn/igen van Denemarken: Ch. I 1252,
id. II 1326-33, id. III (als kon. v. Zweden
Ch. I) 1438-1448.
Christologie. De leer omtrent Jezus
Christus,
Christus. In het Hebr. messias, in het
Ned. gezalfde, is de of ambtsnaam
van Jezus.
Chromatisch. Muziekterm; toonladder
of schaal, natuurlijke opvolging van tonen.
Chromium. Hard en broos metaal,
gewoonlijk met ijzer verbonden tot chroomijzersteen. Chroomzure kali dient tot bereiding van verfstoffen.
Chromium aluin. Dubbelzout, gelijkend op alum; wordt in fabrieken gebruikt.
Chromium-geel of chromaatgeel,
neutraal chroomzuurlood, als verfstof gebruikt.
Chromiumloodspaat. Rood looderts
en chroomzuur, bestaat uit loodoxyde en
chroomzuur. Men gebruikt het om glas
groen te kleuren.
Chromiumoxyde. Chromiumverbinding, in de natuur als chromiumoker voorkomend : wordt ook kunstmatig bereid,
dient om glas groan te kleuren, voor olieTed en bij het porseleinschilderen.
ChromiumUzersteen. Delfstof in
Amerika en Europa gevonden, dient tot
bereiding van chroomkleuren.
Chronisch. Langdurig, slepend,
Chronologies Tijdrekening.
Chronometer. Tijdmeter, nauwkeurig
loopend uurwerk.
Chrysaliden of goudpoppen. De met
gouden of zilveren vlekjes versierde poppen van sommige vlinders,
Chrysanthemum. L. of ganzebloem.

Plantengesl. uit de fain. der Saamgesteldbloemigen, een bekende bloem in onze
kwe 'kerijen.
Chrysoberyl. Edelgesteenten, half of
geheel doorzichtig, met blauwachtigen of
melkwitte glans.
Chrysoliets Delfstof, korrelig voorkomend, edelgesteente van den 2den rang.
Chrysorine, Mengsel van 100 deelen
koper en 50 d. zink, gelijkt op goud en
kan met can kleine hoeveelheid goud
fraai verguld worden.
Chyl. Melksap of spijssap, de melkachtige vloeistof, aanwezig gedurende de
spijsvertering, in de watervaten Tan de
maag en van den dunnen darm.
Chym. Spijsbrij, wordt gevormd door
de voedende stoffen, nadat zij in het lichaam den weg door mond en maag naar
den 12-vingerigen darm hebben afgelegd.
Cicero (Marcus Tullius). Beroemd Ito
meinsch staatsman en redenaar, die een
groote rol speelde in de Rom. republ. en
door zijn geschriften grooten invloed
oefende op de besehaving, 106-43 v. C.
Cicerone. In Italie en voorn. to Rome
een wetenschaplijk ontw. gi g s, die de
vreemdelingen rondleidt bij het bezichtigen
der oudheden en deze verklaart.
Cichorei. Een surrogaat van koffie,
bereid uit de cichorei-wortel, die een bittare stof bevat.
Cid Campeador (Rodrigo Diaz). Gewoonlijk de Cid genoemd, Spaansche
volksheld, geb. 1096, beroemd om zijn
dappere en ridderlijke daden en stout
stierenbevechter.
Cider. Appelwijn, vruchtenwijn.
Ci-devant. Eertijds, wijlen; spotnaam
in Frankrijk voor de door de revol. van
1789 van hun voorrechten beroofde adelhjken.
Cimbren. Een yolk van Germ. oorspr.,
dat omstr. 112 v. C. uit het N, naar Rome
drong en door de Romeinen verdelgd
werd met de Teutonen.
Cimoliet. Een amorphe leemachtige
delfstof, ontstaan door verweering van
plutonisch gesteente.
Cincinnati. Hoofdst. v. h. graafsehap
Hamilton, Ver. Stat. van Noord Amerika,
grootste stall van den staat Ohio, 296908
inwoners.
Cineraria. Aschkruid, plantengesl.
uit de fAm. der Saamgesteldbloemigen
(Compositae), veal gekweekt in onze
tuinen.
Cinnamomum. Blume. Kaneelboom,
plantengesl. waartoe een aantal boomen
behooren; de schors levert de bekende
kaneel.
Circe. Een tooveres Gr. fabelleer.
Circensische spelen. Spelen in den
circus te Rome. Op hooge feesten warden
vroeger op bepaalde plaatsen volksfeesten
gehouden, kamp- en worstelspelen; die
plaatsen noemde men het circus en de
spelen circensische spelen.
Circulatiebank. Eene bankinstelling,
waar biljetten worden uitgegeven, d. w. z.
het uitgeven ofdoen circuleeren van
geldswaardig papier.
Circus. Renperk te Rome, waar de
circensische spelen werden gehouden.

98
Plaat XVIII.

•::::::•:::..:::::.1:1..:
'...i:.....".:::
....

_

•:::•:: •.•••••

Clematis-bouquet.

-,-...-.

97
Cirkel. Een in zichzelve terugkeerende,
kromme lijn, die overal even ver verwijderd is van een met haar in hetzelfde
platte vlak gelegen punt : het middelpunt.
Cis-Alptjnsehe republiek. Italiaansche staat, in 1797 door generaal
Bonaparte gevormd uit de Cis- en TransPaduansche republieken, in 1812 Itali.
repbl. genaamd en in 1816 het Koninkrijk
Italie.
Ciseleeren. Het bewerken van metalen
met scherpe werktuigen, vooral van gegoten voorwerpen,waarvan de gietselnad en
moeten weggenomen worden. Ook het bewerken van good en zilver door middel
van stempels en hamers.
Citaat. Een aanhaling uit het werk
van een schrijver, om zijne bewering te
steunen.
Citadel. Sterk fort bij groote steden,
in tijd van oorlog dienende tot toevlucht
van het garnizoen en verdediging der stad.
Cite en City. Stad, en het oudste gedeelte van een groote stad.
Cither. Met snaren bespannen muziekinstrument, dat met de vingers of met een
strijkstok wordt bespeeld.
Citroen. De vrucht van den citroenboom (Citrus medica L.) ark. uit Azie in
het N.W. v. Afrika, doch sedert eeuwen
gekweekt in het Z. v. Europa.
Citroenella olie en Citroengrasolie.
Welriekende olien tot het bereiden van
parfu.merien gebruikt.
Citroenzuur. In het plantenrijk
algem. verspreid. Men vindt het in citroensap en in vele andere vruchten.
Civetkat. Zoogdierengesl. uit de orde
der roofdieren, kleine, bloedd. dieren.
Civiele lijst. De som aan het hoofd
van een staat toegekend, ter bestrijding
van zijn jaarl. kosten der Hofhouding.
Civiele partU In de rechtszaken de
aanklager, particulier, die in een strafgeding een vordering instelt wegens door
den overtreder toegebrachte schade.
Civilis (Julius Claudius). Een Batavier
van kon. bloede, die lange jaren onder de
Rom. had gediend, maar wegens ondervonden beleedigingen een opstand verwekte
van de Germ. stammen tegen Rome. Hij
verjoeg de Rom. v. h. eiland der Batavieren,
nam Castra-Vetera in, overrompelde Maintz
en voerde van 69-70 n. C. den krijg tegen
Rome met veel succes. Met de komst van
Cerialis keerde de kans en eindelijk werd
het verbond tusschen Rom. en Batay. weer
hernieuwd, tengevolge van een gesprek
tusschen Civilis en Cerialis gevoerd op een
tusschen hen beide afgebroKen brug over
den IJssel.
Claeszen (Reynier). Vice-admiraal v.
Zeeland, in 1606 bij Kaap St. Vincent aangewallen door 8 groote Sp. galjoenen, hield
geheel alleen 2 dagen den strijd vol en
liet zich toen in de lucht vliegen. Slechts
2 matrozen werden gered.
Claviet. Licht-roode Fr. wijnsoort.
Clairv. In de nat. hist. afkorting voor
Clairville.
Claque. Bezoldigde troep, die zich in
de schouwburgen met de toejuiching belast.
Claretie (Jules). Eigenlijk Aisene Arnoud, Fransch schrijver 1840.
GEILL. ENCYCLOPAEDIE.

Clarinet, Blaasinstrum ent.
Clarissen. (Orde der) Ook orde der
arme vrouwen genoemd, vereeniging van
geestelijke zusters, door de heilige Clara
gesticht.
Classicus (Julius). Een aanvoerder der
Trevieren, die naast Claudius Civilis deel
nam aan den opst. tegen de Romeinen.
Classiek, Wordt gebruikt in den zin
van antiek, ofschoon het de beteekenis
heeft van eerste en voorn. burgers onder
de Romeinen. Men noemt de voorn.schrijvers van een yolk, behoorende tot den
bloeitijd zijner letterkunde, classieken.
Rangschikking.
Claude Lorrain. Ben der beroemdste
Fr. landschapschilders, 1600-1678.
Claytonia. L. Plantengesl. uit de fam.
der Portulacaceen.
Cleef. Duitsche stad a. d. spoorweg
Arnhem—Cleef, even over onze grenzen,
zeer bevallig gelegen, waar veel Nederlanders wonen, vroeger hertogdom Cleef.
Clematis. Plantengesl. uit de fam. der
Ranunculacan, vormen meest klimmende
heesters met fraaie bloemen. (Zie pl. 18).
Clemeneeau. Fransch staatsman geb.
1841, tegenwoordig redacteur van „La
Justice".
Clemens (Titus Flavius) ook Clemens
Alexandrinus genaamd, een der beroemdste kerkleeraars der 2e en 3e eeuw.
Veertien pausen droegen dien naam.
Clemens I 102; id. II 1046-1047; id. III
tegenpaus 1080-1100; id. III 1188-91; id.
IV 1265-69 , id. V 1305 —14; id. VI 134252; id. VII tegenpaus ; id. VII 1523-1534;
id. VIII tegenpaus 1424-29 ; VIII 15851605; id. IX 1667 69; id. X 1670-76; id
XI 1700 -21; id. XII 1730-40; id. XIII
1758-69 ; id. XIV 1769-74.
Clemens (Samuel Langhorne). Bekend
onder den naam Mark Twain, Amerik
romanschrijver, humorist. Begon alsjongen
op een drukkerij en was achtereenvolgens
loods, secretaris, goudzoeker. redacteur,
handelsagent en schrijver. Vertoeft veel
in Italie.
Cleopatra. Oudste dochter van Ptolomaeus Auletes, kon, v. Griekenland—Macedonie, beklom 52 v. C. den troon, als mederegentes v. haar 9-jar broeder Ptolemaeus,
werd door de regenten verdreven en toog
naar Syria, waar zij een leger verzamelde
om zich te wreken, toen Julius Cesar verscheen. Door hare schoonheid wist zij hem
zoo te boeien, dat hij haar in hare rechten herstelde. Als zijn minnares had zij
grooten invloed op hem. Na Cesars , dood
werd zij de minnares van Antonius, over
wien zij weldra groote heerschappij voerde.
Na, zijn dood poogde zij hetzelfde spel te
driven met Octavianus, doch dit gelukte
niet en om niet bij den triomf van dien
veldheer te worden vernederd, liet zij zich
door een adder bijten en kwam aldus om,
het levee.
Clerus. Geestelijkheid, meer bepaald
R. K. Clericalen, noemt men hen, die de
kerk boven den Staat stellen.
Cleveland (Grover). Presid. der Ver.
Stat. v. N. Amek. geb. 1837; trad in 1897 of
en werd prof. in de staatswetensch. te
Nieuw-Jersey.
7
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Climax. Klimming, redekunstige figuur,
van het zwakkere tot het sterkere overgaande.
Clintoek (Leopold Mac). Beroemd
Noordpoolvaarder, die de overblijfselen
van de verongelukte Franklin-expeditie
ontdekte. 1855-59.
Clintoniet. Zeldz. delfstoffen, waterhoudende verbindingen vormende van
kiezelzuur, aluminiumoxyde, ijzeroxyde,
calcium-oxyde en magnesium-oxyde.
Clio. De Muze van den roem, de geschiedenis en het heldendicht.
Cloud (St.) Vlek in het Fr. dept. Seineet-Oise tusschen Parijs en Versailles, ber.
wegens het fraaie slot en de waterwerken.
Clown. Grappenmaker in spellen.
Club. Gezelschap, societeit.
Coalitie. Vereeniging, meer bepaald
van werkgevers en werklieden.
Coati. Neusbeer, rooldier van de berenfam. in Z. Amerika, die meer op een
das met een langen staart dan op een
beer_ gel ijkt.
Cobden (Richard). Beroemd voorvechter
van den vrijen handel in Eng., 1814-65.
Coblenz. Hoofdstad v. h. district van
denzelfden naam in de Pruis. Rijnprov.,
aan de samenvloeiing van Rijn en Moesel
zeer schoon gelegen, druk bezocht door
toeristen.
Coburg. Hoofdstad v. het hertogdom
Saksen-Coburg-Gotha d. Itz, a. d. zuidz.
v. h. Thiiringerwald.
Cocagna. Volksvermakelijkheden te
Napels met mastklimmen, vandaar Cocagnemast.
Cocarde. Van lint vervaardige roset
als onderscheidingsteeken gedragen.
Coecejus (Johannes). Uitstekend Ned.
godgel, hoofd eener kerkel. partij, hoogl.
te Leiden, 1603 - 1669. Zijn volgelingen
noemden zich Coccejanen.
Cochenille. Insect tot de orde der
Halfvleugeligen en de fam. der Schildluizen behoorende. Zij leden in Mexico op
cactusplanten, worden verzameld, gedood
en gedroogd en als kleurstof in den handel gebracht.
Cochin. Vorstendom van Voor-Indic,
op de kust van Malabar, onder protectoTaat van Engeland.
Cochinchina. Oostel. kustland v. het
Tijk Anam in Achter-Indie, Fransche bez.
Cochinchina-hoen. Groot soort
hoenders met bevederde pooten en korten
staart. (Zie Hoenders).
Cock (Theodorus de), IJverig strijder
voor de R. K. kerk in Ned., begon zijn
loopbaan als notarisklerk en eindigde als
kamerheer en eerste geheimkapelaan van
den paus te Rome. Geboren Utrecht 1650,
overl. Rome 1720.
(Hendrik de). Eerste grondlegger v. het
Christel. Geref, kerkgenootsch.(Afgescheidenen) 1801-1842. Nadat hij als predikant
ontslagen was, trok hij door Groningen,
in schuren en huizen predikend en doopend en stichtte overal gemeenten.
Cock-tall. (Hanenstaart). Een soort
koude grog uit brandewijn, cognac, whisky
of jenever of lets dergel., bitterlikeur (ook
pepermunt), ijs en suiker, in Amerika zeer
.in trek.

Cocon. Weefsel, waarin sommige rupsen
zich inspinnen om te verpoppen.
Cocotte. Kinderl. uitdrukking in Fr.
zooals bij ons b.v. kippetje. — Ook voorname lichtekooi.
Code. Wetboek of verzameling v. wetboeken.
Code Napoleon. Naam voor de onder
de reg. van Napoleon I ingevoerde vijf
Fransche wetboeken, voornamelijk die der
code civile of burgerlijk wetboek. Zij zijn:
Code Napoleon = burger]. rechtsvorder.
Code do proced. civile = burger]. rechtsv.
17
II commerce = handelsrecht.
„
„ proced. criminelle = strafvorder
penal = btrafrecht.
Codex. Vroeger groot bock, tegenw.
verzameling van wetten.
Codicil. Uiterste wilsbeschikking ter
aanvulling van een bestaand testament.
Coehoorn (Menno, baron van). Een
uitstekend Nederl. vestingbouwkundige
1641-1756, verdediger van Steenwijk.
Coehoornmortieren. Kleine, door
Coehoorn uitgevonden mortieren, tot het
werpen van granaten bestemd, konden door
2 man gedragen worden.
Coen (Jan Pieterszoon). Gouverneurgeneraal van Ned.-Indic en stichter van
Batavia, geb. Hoorn 1587, overl. Batavia
1629, op beide plaatsen stsndbeeld verrezen.
Coenen (Johannes Meinardus). Ned.
toonkunst. geb. 's Hage 1825, direct. d.
conc. Paleis v. volksvlijt en kapelm.-off.
schutterij.
(Frans) verdienstel. Ned. violist en toondichter, geb. Rotterd. 1826, trad op 12-jar.
leeftijd reeds op. Sedert 1877 dir. d. Mij.
ter bevord. van Toonkunst te Amsterd.
Cognac. Lief gelegen plaatsje in het
Fr. dept. Charente, a. d. Charente, bekend
door den uit wijn gedistilleerden brandewijn, bij ons onder den naam cognac
bekend welke daar gefabriceerd wordt.
Cogito, ergo sum:lk denk, zoo ben ik.
Cognito (In). Onder een anderen naam
zich voordoen. B.v. vorstelijke personen,
die zonder officieel vertoon willen reizen,
nemen voor die gelegenheid een anderen
naam aan.
Cognossement. Bewijsbrief van inlading eener partij goederen.
Cohaesie. Kracht van samenhang.
Cohorte of Cohoro. Bende, naam van
een afd. soldaten van 500 bij de Romeinen,
een keurcohorte was omstr. 1000 man.
Cola. Schott, plantengesi. uit de fam.
der Sterculiaceen, waarvan de colanoot
afkomstig is.
Colbert (Jean Baptiste). Uitstekend
Fr. staathuishoudkundige en min. v. Fin.
onder Lodewijk XIV, 1619-1683.
Colchicine. Vergift. stof uit den
herfstijdeloos (Colchicum autumnale).
Colenso. Plaatsje in Z.-Afrika a. d.
Tugela, Natal, alwaar de Eng. in den
vrijheids-oorlog der Boeren, 1900-01, verscheidene malen achtereen verpletterende
nederlagen leden.
Colesberg. District der N.O. prov.
der Kaapkol. Z.-Afr., het beste woldistrict
der kolonie. BU de hoofdpl. van Benz.
naam hielden de Boeren zich 1900-1901
lang staande tegen de Eng.
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Coligny (Gaspard de Chatillon, graaf
de). Admtraal van Frankrijk,.geb. 1517, een
der grootste mannen van zijn tijd, hoofd
der Hugenoten, werd in den St. Bartholomeusnacht vermoord, zijn dochter Louise
de Coligny werd de gemalin van Willem.
den Zwijger 1583 en de moeder van Frederik Hendrik.
Collateraal. Van ter zijde, in de
zijlinie.
Collation. Naam voor een koud avondeten, afkomstig van de gewoonte vroeger
in kloosters om onder het avondeten een
hoofdstuk te lezen uit de Collationes patrum van Johannes Cassianus. — Ook het
vergelijken van een oorspr. stuk met een
afschrift daarvan.
Colleete. Inzameling.
College. In Engel. de verschill. leerstoelen eener Universiteit. — In Fr. en
Pelgie naam voor voorbereid. scholen voor
academisch onderwijs.
Collie. Schotsche herdershond, tegenwoordig zeer in de mode. (Zie pl. 19.)
Collins (William Wilkie). Eng. romanschrijver, geb. 1824 te Londen, ook hier
zeer bekend.
Collodium. Een oplossing van schietkatoen in aether, gebruikt als hechtpleister, voor kl. luchtballons en in de
photografie.
Collomia. Nutt. plantengesl, uit de
fam. der Convolvulaceen.
Collot d'llerbois (Jean Marie). Een
van de bloeddorstigste mannen der Fr.
omwent. 1750-1796. Overleed als gedeporteerde aan de gevolgen van misbr. van
sterken drank.
Colmar. Hoofdst. v. h. district OpperElzas ; schilderachtiggelegen in een yruchtbare vlakte aan de Lauch, 38,200 inw.
Colombina of Duifke. Vrouwel, gemask. figuur uit de Ital. comedie.
Colombo. Hoofdst. van het eiland
Ceylon.
Colon. Ook Aspinwall, stad in Panama.
Colonic- Volkplanting, kolonie.
Colonnade. Zuilenrij of gang.
Colonne of kolonne. Opstelling van
troepen in gesloten orde.
Coloquint of kolokwint. Plant uit de
fam. der Cucurbitaceert, de vruchten worden gebruikt in de geneesk. als purgeermiddel.
Colorado. Een der staten van N.Amerik.
tusschen Kansas, Nebraska, Idaho, Utah
en N. Mexico. — Drie rivieren van then
naam in de V. St. v. N. Amerik.
Coloradokever. Een schadelijk insect voor de aardappels, met aardapp.
uit Amerika in Europa ingevoerd, kleme
kever.
Coloratuur. In de vocaal-solo-muziek
noemt men zoo alle versierselen, die onder
den naam roulade enz. door zangers en
zangeressen worden gebruikt om hunne
bedrevenheid te toonen.
Coloriet. Koloriet, kleurgeving, het
weergeven der natuurl, kleuren door
schilders.
Colossus. Een metalen beeld, dat zich
flan den ingang der haven van Rhodes
`verhief en wegens zijn reusachtige grootte
(38 M.) tot de 7 wonderers der wereid werd

gerekend, werd door een aardbev. omvergeworpen.
Colporteur. Reiziger om voorwerpen
der drukpers te verkoopen bij particulieren.
Columbanes (De heilige). Een van de
oudste apostelen des Christendoms bij de
German en, overl. 615.
Columbia (De) of Oregon. Groote
rivier v. N.-A., die zich uitstort in de Stillezee, ontspr. in Br. Columbia en valt nabij
Kaap Point Adams in zee. — Een district
aan de Potomac. — De hoofdst. v. d.
N.-Amerik. staat Zuid-Carolina. — Een
vroeger onaf h. staat in Z.-Amerik. best.
uit Nieuw Grenada en Venezuela, in 1831
gesplitst in 3 republ.: Venezuela, N. Grenada en Ecuador. N. Grenada noemt men
ook de Ver. Stat. v. Columbia.
Columbus (Christophorus). De ontdekker van Amerika, geb. te Genua 1436.
Zijn uitgebreide kennis en het aanspoelen
van een Indiaansche kano en onbekende
vruchten, brachten hem op het idee Amerika
te zoeken. Na lange vruchtel. pogingen
kreeg hij van koningin Isabella v. Spanje
3 schepen. Den 12den Oct. 1492 ontdekten
zij land en C. was de eerste, die aan wal
ging en het land in bezit nam. De plaats
was Guanahani op de Bahama-eil., die hij
San Salvador doopte. Den 26sten Oct. ontdekte hij Cuba en 6 Dec. Haiti. Den 14den
Maart 1493 bereikte hij Spanje weer om
verslag van zijn reis te geven. Overl. te
Valladolid 1506, na zeer ondankbaar te
zijn behandeld en door zijn vijanden belasterd.
Columbus. Hoofdst. van de Amerik.
staat Ohio.
Columns Trajana. Zuil van Trajanus, Dorische zuil te Rome, bedekt met
reliefs, van binnen voorzien van een wenteltrap, die naar den top voert.
Combattanten. Werkelijke krijgers,
in tegenstelling met militairen, die niet
medestrijden zooals ziekenverpi., oppas
sers, werklieden enz., die men non-combattanten noemt.
Combinatie. Verbinding, samenvoeging.
Comfort. Al het aangename, door
doelmatige inrichting van woning, ameublement, spijs en drank, kleeding enz.
verkregen.
Comitaat. Graafschap, district in
Hongarije.
Comite. Vereeniging van personem
belast met den uitvoer van de een of andere
taak.
Commando. Elk militair bevel, elke
last ten behoeve van den dienst uitgevaardigd; bevelvoerder = commandant.
Commentarign. Aanteekeningen ter
verklaring en opheldering bij een gedrukt
stuk gevoegd.
Commies. Ambt bij bet rijk, de prov.
en de gemeente-administratie.
Commissie. (Eene). Last, boodschap,
vereeniging van personen tot het volbrengen daarvan.
Commissionair. Iemand, die voor
anderen handelt tegen een zeker loon,.
commissieloon.
Commodore. Bij de Eng. marine een,

Collie of Schotsche herdershond.
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hoofd-officier, opperbevelhebber over een
smaldeel, zonder den adiniraalsrang.
Commons. (House of). Lagerhuis van
het Eng. parlement.
Commune. (Parijsche). Socialistische
partij te Parijs, die zich, tegen het einde
van den Fr.-D. oorlog in Maart 1871 door
een'opstand meester maakte van het gezag en tot den 29sten Mei zich wist te
handhaven, gedurende welken tijd aldaar
een waar schrikbewind heerschte.
Communicatie. Mededeeling, verbinding.
Communie. De avondmaalsviering in
de Christelijke kerk.
Communismus. Goederengemeenschap, een verzet tegen den bizonderen
eigendom, gegrond op gelijkheid van
rechten.
Como. Hoofdst. van de Ital. prov. v.
denzelfden naam aan het meer Como.
Comoren. Een groep van eilanden in
den N. ingang der straat v. Mozambique.
Compact. Vast, dicht ineengedrongen.
Compaen. (Claas Gerritszoon). Berucht
Ned. zeeroover, geb. 1587 to Oost-Zaandam,
overl. aldaar 1655, nadat hij voor zijn misdadig gedrag pardon had gekregen van
de Staten. Volgens zijn eigen getuigenis
veroverde hij 358 schepen, wist steeds in
alle zeegevechten de overhand to behouden of zich to redden.
Compagnie. Genootschap of vereeniging van personen voor zeker doel, meestal handel, zooals de Oost-Indisciie- en
de West-Indische handelscompagnie. Ook
een afd. soldaten onder bevel van een
kapitein.
Compensatie. Vereffening van een
schuld door een schuldvordering op den
schuldeischer.
Competentie. Bevoegdheid.
Compiegne. Arrs.-hoofdst. in het Fr.
Dept. Oise a. d. mond der Aisne.
Compositae. Saamgesteldbloemigen,
naam van de grootste plantenfamilie.
Compositie. Het scheppen van een
nieuw muziekstuk.
Compoundmachine. Compound-engine, machine a deux cylinders, Woulfsche
machine, stoomwerktuig met 2 cilinders.
waarbij de stoom, in den kleineren (van
hooge drukking reeds gedeeltelijk uitgezet) op den weg naar den grooteren (van
lago drukking) een reservoir passeert en
de beide zuigers na elkander het doode
punt bereiken.
Compres. In de heelkunde een meermalen dubbel gevouwen stun linnen, om
op een ziek lichaamsdeel onder het verband to worden gelegd.
Compromis. Overeenkomst van twistende partijen om de zaak door scheidslieden to doen beslissen.
Con amore. Uit liefde.
Concaaf of hol en convex of bol. In
de wisk. twee bij elkaar beh. maar tegenovergest. denkbeelden.
Concentriseh. G-elijkmiddelpuntige
cirkelm v. verschill. grootte; met hetzelfde
middelpunt.
Concessie. Vergunning, toegeven.
Concierge. Portier-huisbewaarder, opzichter.

Concilie. Kerkvergadering, noemt
men in de R. K. kerk een vergadering v.
hoogwaardigheidsbekleeders om kerkel.
zaken to behandelen.
Conclave. Vergadering van Kardinalen om een pans to kiezen en vertrek,
waarin zij vergaderen.
Conelusie. Eindbesluit.
Concordaat. Overeenkomst tusschen
den pans en een regeering omtrent de
rechten der R. K.
Concordantie. Woordenboek, bevattende al de woorden in een of meer goschriften voorkomend, volgens alphab.
orde geplaatst met opgave, waar zij voorkomen.
Concordia. Godin der eendracht.
Concordia parvae res crescent
discordia maximae dilabunter.
Door eendracht groeit het kleine,door
tweedracht wordt het groote vernietigd.
Concours. Wedstrijd.
Concreet. Noemt men datgene, wat
men op grond van ervaring als een afzonderl. voorw. kan denken, in tegenoverstelling met abstract, datgene wat men
zich in het algemeen voorstelt.
Conde. Oud en beroemd geslacht, afkomstig uit de stad Conde in Henegouwen.
Wij vermelden daarvan;
Louis I van Bourbon, prins" van Conde,
1530-1569 — Henri I id. 1552-1588. —
Henri II id. 1588-1646. — Louis II van
Bourbon id , bijgen. de Groote Conde,
1621-1686. — Henri Jules, prins v. Conde,
1643-1709. — Louis III id. 1668-1720. —
Louis Henri id. 1692-1740. — Louis Joseph, id. 1736-1818. — Louis Henri Joseph, id. 1756-1830, de laatste van het
geslacht, die zichzelf ophing en den hertog
v. Aumale tot erfgen. benoemde.
Condemnatie. Veroordeeling.
Condensatie. Verdichting, (ineen
drukken).
Condensator. Toestel om het bestaan
van zwakke electrische toestanden te ontdekken.
Condor. Grootste soort van gier.
Condottierl. Een aanvoerder van
krijgsbenden in de 14de eeuw, die bij het
uitzicht op buit of voor soldij elke zaak
diende en ook wel op eigen gelegenheid
streed
Conductor. Geleider.
Conferentie. Samenkomst van personen om over iets to beraadslagen.
Confessie. Geloofsbelijdenis.
Confetti. In Italie naam voor suikerwerk. Ook Lange strooken opgerold papier,
waarmede men in de carnavalsdagen elkaar gooit.
Confirmatie. In de Prot. kerk de
aanneming van lidmaten
ConlIscatie. Yerbeurdverklaring.
Conlituren. In suiker ingel.vruchten.
Confrontatie. Onderl. vergelijking
van personen met hun signalement, ook bij
moord met het lijk van den verslagene.
Confusius. Konefoe-tse of eerwaardige leeraar Kong, Chineesche geloofshervormer, geb. 551 v. C, die de deugd en de
rechtvaardigheid preekte en grooren aanhang verwierf. nil leer is de godsdienst
der Chineezen en Confusius' geslacht staat
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in hoog aanzien in China, men heeft voor
hem zelfs tempels gesticht, waar hem
offeranden word-en gebracht.
Conglomeraat. Puimgesteenten,waarvan de fragmenten door een of ander
bindmiddel samengebakken zijn
Congo. Groote rivier van Afrika, ook
Zaire genoemd, ontspringt tusschen het
Nyassa- en het Tanganika-meer en loopt
naar de westkust, waar zij in zee valt
tusschen Banana en Shark-Point.
Congospoor. Spoorbaan in den Congostaat van Matadi 1. oever naar Stanleypool.
Congoconferentie. De te Berlijn
van 15 Nov. 1884 tot 26 Febr. 1885 gehouinternationale conferentie, tot regeling v.
devreid
O van handel aan den Congo en
den Niger.
Congonegers. Gemeensch.naam voor
de negerstammen a. d. mond der Congorivier.
Congortik (Het). Negerrijk in de
Portug. kolonie Angola. W. Afrika
Congostaat- Neutrale staat in West
Afrika, onder souvereiniteit van koning
Leopold van Belgie, bestuurd door een
gouverneur, die te Boma zetelt; gesticht
door de Internationale Afrikaansche Vereeniging, welke onder bescherming van
koning Leopold, door Stanley- geleid werd.
Voornaamste plaatsen: Banana, Boma,
Matadi, Ponta de Lenha, Manjonga, Leopoldsville, Stanley-Pool, enz.
Congregatie. Samenvoeging of vereeniging van kloosters tot een lichaam. —
Naam voor commissies, door den paus ingesteld.
Congres. Samenkomst van gemachtigden van staten om over het sluiten van
vrede of andere aangel. van algem. belang
te beraadslagen
Congruente tiguren. In de meetk.
figuren, die in alles met elkaar overeenstemmen.
Coniferine. Zelfstandigheid in sommige coniferen, dienend ter bereiding van
vanille.
Conjeetuur. Gissing naar de beteekenis van onleesbare plaatsen in oude
handschriften.
Connecticut. Staat van de N. Amerik.
Unie, ten Z. van Massachusets.
Connótable. Oorspr. een betrekking
van toezicht op de paarden en stallen,
later aanvoerder der ruiterij, ambtenaar,
belast met het toezicht op de paleizen, in
de 11de eeuw opperbevelhebber van het
leger.
Conquistadores. Veroveraars, naam
voor de eerste veroveraars van Amerika.
Conrad (Frederik Willem). Uitstekend
Ned. waterbouwkundig 1769-1808, inspecteur-generaal v. d waterstaat. Zijn zoon
(Jan Willem) drukte de voetstappen zijns
vaders 1795-1853, hoofd-ingenieur v. den
waterstaat. (Martinus Hendrik) hoofd-ing.
1798-1854. — (Frederik Willem) uitstek.
waterbouwk. geb. 1800-1870, hoofd-insp.
v. den waterstaat, nam deel aan de doorgraving van de landengte van Suez. (J.
F. W.) geb. 1825, uitstekend waterbouwkundige, hoofd-insnecteur van den waterstaat, lid van de Tweede Kamer.

Conscience (Henri). Uitstekend Belg.
romanschrijver, een der grondleggers van
de Vlaamsche letterkunde, 1812-1883
Conseriptie. Gedwongen lichting voor
de krijgsdienst.
Consecratie. Wijding van het brood
en den wijn voor avondmaalsgebruik bij
de R. K. en de Luthersche kerk. — Wijding
en inwijding van nieuwe altaren, kerken,
priesters.
Consequent. Naar bepaalde beginselen handelen en zichzelf steeds gelijk
blUven.
Conservatief. Behoudend, aan bestaande staatsvormen en maatschappel.
toestanden vasthouden.
Conservatoire. Inrichting voor onderwijs in de muziek.
Considerans. Overweging omtrent
het doel, reden van bestaan van een wet
of besluit.
Consignatie. Bewaargeving. Indien
een schilldeischer weigert de betaling van
den schuldenaar aan te nemen, kan de
laatste de som in gerechtelijke bewaring
geven.
In den handel noemt men consignatie
het zenden van handelswaren aan iemand
die voor den verkoop zorgt.
Consignatie van troepen beteekent het
gereedhouden daarvan.
Consistorium, Vergaderplaats, plaats
waar vergaderd wordt.
Console. Uitspringend versiersel,
bestemd om iets te dragen.
Consols. Naam voor Eng. staatsschuldbrieven.
Consonant. Medeklinker. — In de
muziek aangename samenklank van twee
tonen.
Consortium. Vereeniging van bankiers- en handelshuizen, die tezamen een
of andere financieele operatie tot stand
brengen, b.v. een leening of vennootschappen.
Constable. Oudtijds in Engel. hooge
militaire rang, later een soort van burgerwacht. — Ook een soldaat, die het geschut
laadde en afschoot — Aan boord v. schepen,
de man belast met het toezicht en de
bediening van eon stuk geschut.
Constant. In de algebra grootheden
van bepaalde waarde.
Constant de Rebecque, (Henri Benjamin). Voortreff. Fr. staatk. redenaar en
schrijver. 1767 1830.
Constantijn. Onder dezen naam vermelden wij eenige West- en Oost-Rom.
keizers, n.l.:
Constantijn I 274-337; id. II 316;
id. V (in het O. R. rijk de III) 719-775;
id VII (V) 905-959.
Constantine. Hoofdst der evenzoo
gen. prov. in Algiers.
Constantinopel. Turksch: Stamboul,
vroeger Byzantium, hoofdstad van het
Turksche rijk in Europa, ligt op een
schiereiland, dat in het Z. door de zee v.
Marmora, in het 0. door de Bosporus en
in het N. door den Gouden Hoorn omspoeld wordt Met de voorsteden Ejoeb,
Chaskoi, Kassin-Pacha, Pera, Galata, Pankaldi, Ferikoi, Top-Hane en Fundulu heeft
het eene bevolking van 820000 zielen.
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Prachtig gelegen stad, zetel van den sultan (Jildis-kiosk) fraaie monumenten. Bevolking Mahomedanen, Grieken, Armeniers,
Bulgaren, Israelieten en vreemdelingen.
De stad werd 568 v. C. door Byzes,koning
van Megara gesticht en in 326 n. C. door
Constantin de Groote tot hoofdstad van
het Rom. rijk gemaakt en uitgebreid.
Constantinus. Onder dezen naam
vermelden wij : Flavius Constantinus Clovis I, vader van Constantijn den Grooten,
geb. 250 na C.; maakte zich beroemd door
dappere daden en reg. over Spanje, Galliö
en Brittannie. Overl. op een krijgstocht,306.
Constantinus II, 2de zoon v. Constantijn
den Grooten, geb. 317 n. C., kwam op 20jar.
leeftijd aan de reg., overl. 360.
Constanz. Stad in het Badensche
meerdistrict a. d. linker Rijnoever, op een
landtong tusschen de Bodensee en de
Untersee.
Constitueerende vergadering of
Grondwetgevende vergadering. Eene vergadering, die de grondslagen van den
staat vaststelt, derhalve bij het stichten
van nieuwe staten, bij het vervangen, van
de grondwet door een nieuwe of bij het
geven van een grondwet aan een land,
dat die nog niet bezit.
Constructie. Opbouw, samenvoeging.
Consul. In de Rom. republ. titel der
hoogste staatsambtenaren, die na het verdrijven der koningen, twee aan twee en
telkens voor 2 jaar, regeerden. Onder de
keizers bleef de naam bestaan, maar de
macht verdween en was de consul voorz.
v. d. senaat. Tegenw. is een consul een
ambtenaar, die door zijn reg. wordt aangesteld in een ander land om daar zorg
te dragen voor de rechten der kooplieden
e. a. onderdanen van zijn land. Men heeft
in dit ambt consuls-generaal, consuls en
vice-consuls.
Consulaat in Frankrijk (Het)
Voorloopige reg. in Frankrijk in 1799, na
den val van het Directoire door den senaat
benoemd, en, best uit 3 consuls, n 1. Bonaparte, Sieyes en Roger-Ducos. Napoleon
was eerste consul
Consult. Raadpleging, een samenspreking van twee of meer geneesheeren
omtrent den toestand van een zieke.
Continent. Vasteland.
Continentaalstelsel. Om Engelands
handel op gevoelige wijze te treffen,vaardigde Napoleon het edict van het continentaalstelsel uit, d. w. z. dat alle havens
van , het turop. vasteland voor Engelsche
schepen en Engelsche koopwaren gesloten
worden.
Contingent. Aantal manschappen, dat
door middel van conscriptie wordt bijeengebracht tot aanvulling van een leger.
Contour. Omtrek; in de teekenkunst
de buitenste lijnen.
Contrabande. Smokkelwaren of verboden goederen.
Contramijn. Tegenmijn.
Contrast. Het naast elkander plaatsen
van twee zeer verschillende of tegenovergestelde zaken.
Contredans. Dans, waarin de dansers
gedurig elkander naderen en zich weer
verwijdercn.

Contributie. Jaarl. bijdrage v. leden
van vereenigingen, societeiten, genootschappen enz,
ContrOle. Het houden van toezicht
op iemands handelingen. Staatsambtenaren,
die toezicht houden over de gelden door
den ontvanger ge1nd, noemde men vroeger
controleurs, thans inspecteurs der belastingen.
Ook naam van een gevoeligen hevelbarometer.
Controverse. Strijdvraag, vooral op
't gebied van god- en rechtsgeleerdheid.
Convenant. Overeenkomst.
Convent. Samenkomst en vergaderplaats.
Con.ventioneel. In het algem. wat
in een bepaald tijdperk door de maatschappij volgens Naar smack en ontwikkeling gepast wordt geacht
Conversatie. Gezellig verkeer.
Conversie van staatsschuldbrieven.
Een maatregel, waardoor het rentebedrag
van een soort van effecten verlaagd wordt.
Convocatie. Samenroeping, meest gebruikt in den zin van uitnoodiging.
Convolvulace en. Plantenfam. der
Tweelobbigen, meest slingerplanten.
Convooi. Gewapend geleide voor
transporten te land of voor koopvaardijschepen in oorlogstijd.
Cook. (James). Beroemd Eng. ontdekkingsreiziger, geb. 1728. Werd in 1779 te
Owaihi in de Zuidzee door de wilden vermoord.
Coolhaes. (Casper Johannesz). Verdienstelijk godgel. en voorlooper van.
Arminius. Kreeg. verschil over de bevoegdheden van den magistraat in kerkel. zaken
en werd dientengevolge geschorst. Hoewel
later hersteld in zijn ambt, haalde hij zich
andermaal onaangenaamheden op den
hals en overleed 1615.
Cooper. (James Fenimore). Beroemd
Eng. schrijver? geb. 1780, vooral bekend
door zijn Indiaansche romans, o.a. ,,De
laatste der Mohikanen," over]. 1851.
Coiirdinaten. In de analytische geometric, 2 of 3 elkander snijdende lijnen of
vlakken, waarvoor men de plants van een
punt in de ruimte kan bepalen.
Coornhert. (Dirk Volkertsz.). Uitstek.
Ned. letterk., geb. 1522 Amsterd., overl.
Gouda 1590.
Copal. Een op barnsteen gelijkende
harssoort, die een uitmuntend vernis
oplevert.
Copernicus. De grondlegger der naar
hem genoemde theorie van het zonnestelsel, n.l. dat de zon het middelpunt is
van ons planetenstelsel en onze aarde een
planeet, die zich, met de overige planeten
om dat middelpunt beweegt. Hij schreef
daarover een uitgebreid werk, maar aarzelde het uit te geven en dit duurde z66lang, dat hem slechts weinige uren voor
zijn dood het eerste gedrukte exemplaar
kon overhandigd worden van zijn onsterfelijk werk. Geb. in 1473 te Thorn in
Pruissen, overl. 1543
Copie. Afschrift, afdruk van een stuk
of plaat, of k. van het Lat. woord copia
(menigte), vermenigvuldiging van een oorspronkelijk stuk. Een drukker en zetter
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noemt het handschrift van een schrijver
ook copie.
Coppee (Francois). Verdienst. Fransch
dichter, geb. 1843.
Copello. (Joannes Kappeyne van de).
Ned. staatsman, van 1877-79 minister van
binnenl. zaken in het naar hem genoemde
Kabinet. Daar zijn eisch tot grondwetsherziening niet werd ingewilligd, trad hij
af. Van Mei 1888—Sept. '93 was hij lid van
de Eerste Kamer en nam bij de period.
verkiezing van 1893 zijn ontslag,
Coppename. (De). Rivier in Suriname,
stort zich met de Saramacca door denzelfden mond in zee.
Coprolieten. Versteende uitwerpselen
van oorwereldlijke dieren.
Copuleeren. Het veredelen v. yruchtboomen, door op een wilden stam een edele
twijg van gelijke dikte te bevestigen.
Coquelin. (Benoit Constant). De vermaardste Fr. tooneelspeler van onzen tijd,
(geb. 1841), aan het Theatre Francois te
Paris. Zinn broeder
(Alexandre) is eveneens even bekend
acteur, die met groot sueces de komieke
rollen vervult aan hetzelfde theater.
Corantyn. Rivier, de grensscheiding
vormende tusschen Suriname en Britsch
Guyana.
Corbulo. Rom. veldheer, die in ons
land de rooverijen der Friezen en Chauken
beteugelde.
Corday d' Amans (Marie Aline Anne
Charlotte). Een dweepzieke, heldhaftige
maagd, die den beruchten Marat vermoordde
om Frankrijk van dit monster te verlossen.
Zij werd in 1793 geguillotineerd.
Cordeliers. Koorddragers, reguliere
Franciscaners in Frankrijk — ook een
staatk. club uit den tijd der groote omwentel. met Danton aan het hoofd.
Cordonstelsel. Een stelsel van verdediging, waarbij door een aantal kleine
posten, die in verbinding staan, een grens
wordt getrokken.
Cordova. Oude, beroemde Spaansche
stad in Andalusia. — Een staat der Argent.
repl. met gelijkn. hoofdstad.
Corelli (Marie). Eng. romanschrijfster,
geb. 1860, van Schotsch-Ital. afkomst.
Corfu. Het Noordel. der Ionische
eilanden.
Coriandrum. L. Plantengesl. uit de
fam. der schermbloemigen (Umbelliferad)
levert het korianderzaad op.
Corinthe. De aanzienl. koopstad v.
Oud-Griekenland.
Cormoran. (Halicus). Aalscholver,
zwemvogel van de fam. der Pelikanen,
komt in ons land voor.
Cornedbeef. Geconserveerd vleesch
in blik.
Corneille. (Pierre). Fransch dichter,
schepper van het Fr. treurspel 1606 -1684.
Cornet. Jongste officier-vaandeldrager
van een escadron. — Ook compagnie ruiters. — Orgelregister, dat een lang vergeten blaasinstrument nabootst. — Trompet
met 2 a, 3 kleppen : cornett piston.
Cornwallis. Zuidwestel. graafsch. v.
Engeland.
Coronel. (Samuel). Verdienstel. Ned.
geneesheer en schrijver geb. 1827 te Am-

sterdam, secretaris v. d. geneesk. raad v.
Friesl. en Gron. te Leeuwarden.
Corporatie. Blijvende, door den staat
erkende vereeniging, die over de openb.
belangen der ingezetenen waakt : gemeenteraad, collegie v. Prov. Staten, enz
Corpus delleti. Een voorwerp, dat als
bewijs dient voor een begane wetsovertreding.
Correct. Jets, wat beantwoordt aan de
eischen van wetenschap of kunst.
Correetie. Verbetering, iets van fouten
zuiveren.
Correggio. (Antonio da). Een der
grootste Ital. schilders, 1494-1534.
Corridor. Gang, waarin de deuren
van een reeks vertrekken uitkomen.
Corsica. Fransch eiland in de Middelzee, waar Napoleon Bonaparte werd
geboren.
Corso. Renbaan in Italie, plaats, waar
wedrennen en optochten met versierde
rijtuigen werden gehouden.
Cortenaar. (Egbert Meeuwszn.). Ned.
zeeheld, luitenant-admiraal, sneuvelde 1665
in den slag tegen de Eng. te Lowestoft.
Cortes. Vergadering d. volksvertegenwoordiging in Spanje en Portugal.
Cortez. (Ferdinando). Veroveraar van
Mexico, 1415-1547.
Corvet. Oorlogsvaartuig, gelijk aan een
fregat, loch kleiner.
Cos. et Germ. In de nat. hist. afkorting voor Cosson en Germain.
Cosmos. Heelal.
Cosmetieum. Welriekende watertjes,
olien en zalven.
Cosmoslogie. Leer van het heelal.
Cosmographie. Beschrijving van het
heelal.
Cosmopoliet. Wereldburger,
Cosmorama. Tafereel van het heelal.
Costa. (Isaac da). Uitstekend Nederl.
dichter, geb. Amsterdam 1795, bekeerde
Is, aeliet, als godgel.. dichter en letterk.
hoog vereerd. Overl. 1868 te Amsterdam.
Costa Rica. Een der staten v. MiddelAmerika.
Coster. (Laurens Jansz.). Door velen
in ons land voor den uitvinder der bockdrukkunst gehouden en door velen niet.
1370-1439. Te Haarlem verrees zijn standbeeld.
Costi of a costi. Daar ter plaatse
can wien men schrijft lk kom a costi, ik
kom in uwe woonplaats.
Coult. In de nat. hist af korting voor
Coulter.
Coupeeren. Afgeven, afsnijden,kaarten geven, wijn versnijden, d. w. z. verschillen de soorten mengen; een slag afweren bij het schermen,
Couperus. (Louis). Ned. romanschrijver
geb. 1863 's Gravenhage.
Coupon. Rentebewijs van staatsschuldbrieven of andere effecters.
Coupure. Insnijding, doorsnijding
Cour. Hof.
Courtage. Salaris, dat aan een makelaar voor zijn tusschenkomst wordt uitbetaald.
Courtoisie. Hoffelijkheid.
Couthon. (George). Een van de bloeddorstigste monsters der Fr. reyolutie.
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Convert. Briefomslag.
Couvertmaehine. Machine om briefomslagen te waken
Couvense. Broedmachine. — Ook apparaat voor kunstmatige opkweeking van
zwakke, pas geboren kinderen.
Covenant. Overeenkomst, waarbij de
Schotten in 1738 zich verbonden om de
Presbyteriaansche kerkorde te handhaven
tegen het plan van koning Karel I om
de Episcopaalschen kerkvorm in te voeren.
Cowboy. Koeherders in N. Amerika, die
te paard de groote kudden bewaken.
Craandtjk. (Jacobus) Verdienstel.Ned.
schrijver, bekend door zijn „Wandelingen
door Nederland", predikant te Rotterdam,
geb. 1834.
Crabeth. (Dirk en Wouter). Beroemde
Ned. kunstenaars, die de wereldberoemde
glasschilderingen in de kerk te Gouda
hebben vervaardigd, leefden in de 2de
helft der 16de eeuw.
Cranach. (Lucas). Beroemd Duitsch
schild er 1472-1553.
Crediet. Vertrouwen, geloof ;• in het
dag. leven vertrouwen in geldelijke zaken,
levering tegen latere betaling
Credietinstelling. Banken, die kapitaal verstrekken, aan hen, die er behoefte
aan hebben, tegen bepaalde condition.
Cremer. (Jacob Johannes). Uitstekend
Ned. novellist, vooral bekend door zijn
Overbetuwsche novellen, geb. Arnhem 1827;
overl. te 's Hage 1880.
Crntz of Crtz. In de nat. hist. afkorting voor Crantz.
Creolin. Ontsmettingsmiddel, overeenkomst hebbend met carbol.
Creool. In Amerika, Azie en Afrika,
naam voor menschen, aldaar uit Europeesche ouders geboren.
Crescendo. Wassend, toenemend, in de
muziek een klimmende versterking van
den toon.
Crevecoenr-hoen. Hoendersoort uit
Frankrijk afkomstig met groote kuif
Cricketspel. Eng. balspel, ook in ons
land ingeburgerd.
Crinoline. Dames-onderrok met stalen
banden om de bovenkleeding uit te spannen en zich een grooten omvang te geven.
Crisis. Beslissing, oogenblik dat een
ziekte plotsel. een gunst. wending neemt.
Crispi. (Francesco). Ital. staatsman, tot
1896 eerste minister, geb 1819, over1.1901.
Criterium. Kenmerk, datgene waarnaar men een zaak beoordeelt.
Critiek. Het beoordeelend onderzoek
van een zaak.
Crocus. Plantengesl. uit de fam. der
Irideen, bekende sierplant (bolgewas) onzer
tuinen.
Croesus. Koning van Lydie 560 v. C.
Door zijne veroveringen onnoemlijk rijk
geworden, vroeg hij den wijsgeer Solon of
hij hem niet gelukkig vond, waarop deze
antwoordde: „Niemand kan gelukkig genoemd worden voor zijn dood In een
oorlog tegen de Perzen werd zijn hoofdst.
veroverd en hij zelf gevangen genomen
en op den brandstapel gebracht. Op het
punt door de vlammen gedood te worden

herinnerde hij zich, wat Solon eens had
gezegd en riep uit: ,,O Solon, Solon!" De

Perz. koning wilde weten, wat dit beduiW..c
en toen Croesus het hem had verteld
schonk hij hem het leven en nam hem
onder zijn vrienden op.
Cromwell. (Olivier). Protector der ver.
republieken Schotland, Engeland en Ierland, geb. 1599 nit een oud-adellijk, maar
arm geslacht, studeerde te Cambridge en
leidde te Londen een losb. leven tot zijn
huwelijk. Werd lid v. h. parlement. By
den opstand, , ontstaan doordat Karel I
de Presbyteriaansche kerk onderdrukte
werd C. overste van een ruitercorps en
streed z66 goed, dat hij voortdurend won.
De koning werd gev. gen. en onthoofd en
de Stuarts uitgesloten van de reg., terwijl
Cromwell tot Protector werd gekozen. Hij
regeerde echter z66 willekeurig, dat er een
sterke oppositie tegen hem ontstond. Toch
bood men hem de kroon aan, welke shij
weigerde Hij . overl. 1658 en wees zijn zoon
Richard als zijn opvolger aan. Deze aanvaardde wel de reg. loch bedankte reeds
in het volg. jaar.
Cronjó.(Pieter Arnoldus):Commandant
der Transv en Vrijstaatsche Boeren in
Z.-Afr., die in den oorlog van 1900-1901
in het W. der republieken langen tijd de
pogingen der Eng. om het land binnen te
dringen bloedig afwees.. Eindelijk door
Roberts en Kitchener omgetrokken,.trok
hij terug en nam nositie in het uttgedroogde bed der Modder-rivier waar hij
zich met een gering aantal Boeren op de
meest heldhaftige manier tegen een leger
van meer dan 100000 man met 120 kanonnen 14 dagen lang verdedigde, tot hij zich
op den 27 Febr. 1900 moest overgeven en
naar St. Helena werd gebracht, vanwaar
hij met zijn vrouw na het einde van den
oorlog terugkeerde.
Croquet. Een bekend balspel uit Eng.
ook ten onzent ingevoerd.
Croquetten. Gebraden balletjes, uit
gehakt vleesch, of uit rijst, aardapp. elm
bestaande.
Croquis. Een op het oorlogsveld ontworpen schets van een terrein.
Croup. Ontsteking van het strottenhoofd en de luchtpijp, die zeer gevaarlijk
is, meestal bij kinderen tot het 7de jaar
voorkomend, zelden tot hun 12de. Bij deze
ziekte moet terstond den dokter geroepen
worden, daar anders de flood het gevolg
kan zijn. Tegenwoordig geneest men het,
als de arts bijtijds geroepen wordt, door
inspuiting met serum.
Croupiers. Beambten van de speelbanken, die het geld der spelers naar zich
toe halen en het gewonnene naar hen toe
schuiven.
Crt. Af korting voor courant.
Crucifix. Naam van een in bout, steen
of metaal vervaardigde of b. van Jezus
aan het kruis.
Cruikshank. (George). Beroemd Eng.
caricatuur-teekenaar, 1794-1878.
Cruzado Portug. munt = 480 reis
137 ct.
Cryptococcus. Ktz. Gesl. der zwammen uit de orde der cryptococceen, omvat
microscopisch kleine zwammen.
Cryptomeria. Don. Plantengesl. uit
de fam. der kegeldragenden (Coniferen).
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CsArdás. Nat. Hong. dans.
Cuba. Het grootste eiland der Antillen,
midden-Amerika, tusschen de Golf van
Mexico en de daraibische zee, met een
bevolking van plm. 1 112 millioen zielen.
Nadat het eiland, dat een bezitting van
Spanje was, door slecht beheer jaren lang
ten prooi aan opstanden was geweest,
werd het in den Sp.-Amerik. oorlog van
1897 door Amerika veroverd en is nu een
zelfst. republiek, onder bescherming van
Amerika
Cultuur. Verzorging; de moeite aan
iets besteed om het te veredelen of to
verbeteren. Men cultiveert b.v. een akker,
maar ook den mensch. In doze gevallen
heeft cultuur de beteekenis van beschaving.
Cultuurstelsel. Het in onze Oost
bestaande stelsel, waarbij tropische
producten (koffie en suiker) worden geteeld, ten behoove van ons land, d. w. z.
dat de bevolking een zekere oppervlakte
moot cultiveeren en de oogst afleveren
tegen een door den regeering bepaalden
Cultuurstrjjd. Noemt men den strijd
tusschen de R. K. kerk en den Staat in
Pruisen sedert 1872
Cum grano salis. Met een korreltje
zout; beduidt dat men iets, waarvan gezegd wordt dat men het cum grano salis
moet verstaan, niet woordelijk moot opnemen.
Cunaeus. (Petrus), eigenlijk van der
Cun. Een uitstek. Ned. geleerde, geb. te
Vlissingen 1586-1638
Cunard. (Samuel). De stichter van een
trans-Atlantische stoomvaartmaatsch., die
in 1840 de eerste lijn op Amerika in het
leven riep, 1787-1865.
Cuperus. (Gisbertus), of Gijsbert Kuiper. Ned. gel., hoogl to Deventer 1668, en
burgem. 1675, gecomm. ter vergad. der
Staten-Gen 1681, overl. 1716.
Cupido. God der liefde bij de Romeinen.
Curacao. Ned eiland in de Caraibische
zee, beh. tot onze West-Ind. bezitt , ligt
tegenover de kust v. Venezuela. Rotsachtig
onvruchtb. eiland met een uitgestrektheid
van 10 0 geogr. mijlen en als hoofdplaats
Willemstad aan de St. Annabaai, bev.
ongev. 25000 zielen.
Curare. Ook Oerari en Woorara, pijlgif der Inboorl. v. Zuid-Amerika, voorn.
v. Guyana.
Curateele. Rechtsin stellin g, krachtens
welke een minderj. persoon weder wordt
gebracht onder toezicht en dus onbevoegd
wordt, zonder de toestemming van den over
hem gestelden persoon of personen to
handelen.
Curator. Bewindvoerder, beheerder,
verzorger. In het algem. iemand, die belast
v
wordt met het beheer of de ereffening
van een boedel, of het waarnemen der
belangen van iemand, die daartoe zelf niet
instaat blijkt. (Zie Curateele).
Cureuma. L. PlantenFeslacht nit de
lam. der Zingiberacan, die verfstof, artsenijen en voedingstoffen opleveren.
Curee. Jachtterm, vroeger dat god. v.
h. wild, dat aan de honden word gegeven,
thans het ontweien van een hert.

Curiositeit. Merkwaardigheid, zeldzaamheid.
Cursief. Loopend of liggend schrift in
tegenoverstelling met staand.
Cursus. Een Lat. woord, dat loop beteekent, dient om een regelmatigen leergang aan to duiden.
Curt. In de nat. hist. afkorting voor
Curtus.
Curtius. (Marcus). Een edel Rom. jongeling, die, volgens de sage, zijn leven
offerde voor zijn land. Op het marktplein
to Rome was een kloof ontstaan en de
wichelaars zeiden, dat het land bedreigd
werd, zoo die kloof zich niet sloot. Dit
kon alleen geschieden, als het beste wat
R. had er in werd geworpen. Toen zei
Curtius: „Het beste wat Rome heett is
wapens en mood", en wierp zich to paard
in voile wapenrusting in de kloof, die zich
terstond sloot.
Cuss. In de nat. hist. afkorting voor
Cusson.
Custos. Wachter.
Cuv. In de nat. histor. afkorting voor
G. Cuvier.
Cuvier. (George Leopold Chretien Frederic Dagobert, baron de). Een uitstekend
Fr dierkundige 1769-1832.
Cuxhaven. Stadje a. d. mond d. Elbe,
beh tot Hamburg, drukke zeehaven.
Cuypers. (Peter J. H.). een verdienstel.
Ned. architect, gob. Roermond 1827, kreeg
zijne opleiding aan de academie to Antwerpen en is in Ned. de vertegenw van
den Gothischen bouwstijl. Hij bouwde o. a.
de kerken: St. Catharina to Eindhoven,
St. Lambertus to Veghel, St. Barbara to
Breda, St. Bonifacius to Leeuwarden, St.
Jacobus to den Haag en de kerk van het
Heilige Hart to Amsterdam. Hij restaureerde veel kerken o. a. den dom to Mainz
en schiep het Rijksmuseum.

Cyaan. Verbinding van stikstof en
koolstof.
Cyaanehloride. Verbinding v. chloor
en cyaan.
Cyaankalium. Ten onrechte blauwzuurkalium genoemd, is de eenige bek.
verbinding van kalium met cyaan.
Cyclamen. Plantengesl. uit de fam.
der Primulaceen.
Cyelopen. Fabelachtige schepsels der
Grieken, woeste, eónoogige reuzen.
Cyelus. Periode, tijdkring; ook gebruikt als samenhangend dichtstuk, uit
verscheidene onderdeelen bestaand, doch
een geheel vormend.
Cylinder. Geometrisch lichaam, hetwelk ontstaat als een rechte lijn zich langs
een gegeven kromme lijn van enkelvoudige
kromming beweegt,en daarbij aan zichzelve evenwijdig blijft.
Cymbel of Cymbaal. Oud muziekinstrument, twee holle bekkens die op elkaar
werden geslagen.
Cynisme. Zedeloosheid, schaamteloosheid, onwelvoeglijkheid.
Cypergras. (Cyperus, L.). Plantengesl.
nit de fam. der Cyperaceen, wordt tot
zeer vele doeleinden gebruikt, b.v. vlechtwork, papierfabricatie enz.
Cypres. (Cupressus L.) Plantengesl.
uit de fam. der Cypressinae van de groep
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der kegeldragers (Coniferae), altijd groene
boom.
Cyprus. Een der gr. eilanden in het
0. fed. der Midden. zee, tegenover de
Synsche kust, in 1878 door de Porte aan
Eng. afgestaan.
Cyr. In de nat. historie afkorting voor
Cyrillo.
Cyrano de Bergerac. Fr. schrijver.

Cyrus. Stichter v. het oude Perzische

Rijk.

„Czar and Zimmerman". Opera,
van Gustaf Albert Lortzing, Duitsch componist, t 1851.
Czechen of Tzechen. De meest westwaarts voortgedrongen tak van den grooten stain der Slaven, inw. van Oostenrijk,
plm. 7 millioen zielen.

D.
D. De 4de letter van het alphabet. Als
Rom. getalmerk 500; yerk. voor Decimus,
Decretum, Decuria, Deo, Die, Dievus,

Domus Divia en donum dedit en DDD
voor dat, donat dedicat. In handelsboeken
is D Debet, in de telegraphie is D Dringend.
D. A. Afkorting voor Divus Augustus.
D. a. = dictianni.
Daalder. Thans afgeschafte Ned. munt
van f 1.50.
Een voormalig Rom. wingewest,
bevattende het oostel. ged. van Hongarije,
Siebenbiirgen, Wallachije, Moldavia en
Boekowina.
Dacota. Een der staten van de NoordAmerik. Unie.
Dactyliotheek. Verzameling gesneden steep en, zooals cameeen, gemmen, enz.
Dadelpalm. Plantenges1. uit de fam.
der palmen ; de gewone dadelpalm levert
de bekende dadels.
Dadelpruim. Vrucht van een boom
uit de fam. der Ebenaceeen, zoo groot als
een kers.
Dading. Transactie, overeenkomst,
waarbij een schikking getroffen wordt omtrent een geschil.
Daemon. In oude tijden een soort van
boozen geest, tusschen den mensal en de
goden staande.
Daendels (Herman Willem). Een der
merkw. Nederlanders, geb. te Hattem 1762,
werd om Patriottische woelingen als advokaat verbannen, week naar Frankrijk,
nam daar dienst en klom op tot generaal,
waarna hij met de Franschen ons land
binnentrok en bij de Bat. repbl. generaal
werd. Koning Lodewijk zond hem als gouv.
gen. naar Indict, waar hij als een tiran
regeerde, maar veel goeds tot stand bracht
o.a. den grooten weg, die door geheel Java
loopt. Door Nap. I teruggeroepen, maakte
hij den tocht naar Rusland mede en beschermde den overtocht over den Beresina,
daarna bevelh. v. d. Poolsche vesting
Mohilew. In Ned. teruggekeerd, werd hij
gouvern. v. de W. kust v. Guinea, waar
hij ijverig zijn best deed de kolonie te
verbeteren, maar te midden van zijn werkzaamheden, 1818, overleed.
Dagelliksch bestuur. Een uit het
geheele best. gekozene afdeeling, belast
-met de dag. behandel. der zaken.
Daghestan. Ooltelijke helling van den
Caucasus tot aan den oeyer der Casp.
zee.
Dagobert. Naam van eenige koningen

uit het Frankische stamhuis der Merovingers. Dagobert I 602-638; stichter v. d.
St Thomaskerk te Utrecht. — Dag. II
656-678; Dag. III 711-716.
Daguerre. (Louis Jacques Mandi).
Fransch schilder en uitvinder der Daguerreotypie, 1780-1851.
Daguerr6otypie. De kunst om, door
middel van het duurzame afbeeld.
to vormen, de latere photografie, uitgevonden door Daguerre.
Dagvaarding. Uitnoodiging of bevel
voor remand om voor den rechter te verschijnen.
Dagvaart. In den Graventijd de vergadering der Staten.
Dahlia. Bloem van het gesl. Georgina
behoorende tot de fam. der Saamgesteldbloemigen; bekende bloem in onze
tuinen. (Zie plaat 20)
Dahl". (Ludwig Julius Felix). Duitsch
geschiedschrijver, geb. 1834, die voornamelijk zich wijdde aan de studie der
Germanentijd en daarvan vele wetensch.
werken en hist romans schreef.
Dahomey. Negerstaat a. d. Slavenkust,
Op p er-Guinea.
Daine. (Nicolaas). Ned. kolonel, tijdens
den Belg. opstand, die overliep naar de
Belgen.
Dajakkers. Inboorlingen v. Borneo,
nakomelingen van de oorspr. bewoners,
berucht door hunne gewoonte v. koppensnellen.
Dakenlook. Huislook, plantengesl.
uit de fam. der Crassalaceen, dat bij ons
op daken groeit. De bladeren worden
gebruikt tegen brandwonden en zweren.
Bala-Lama. Zie: Lama.
Dalarne. Schilderachtige bergstreek
in het N. van Zweden.
Dale. (Antonius van). Ned. godgel. en
geneesk , 1638-1708.
(Johan Hendrik van). Onderwijzer, later
archivaris en schrijver van vele woordenboeken, 1828.
Dalmatia. Kustgewest a. d. Adriatische
zee, tot Oostenrijk behoorend.
Dalny. Vrijhaven en stad in het Russ.
zoogen. gepachte Chin. gebied Kwantung,
z. o. kust. Bocht van Talienwan, 1904 door
de Japanners genomen.
Daltonismus. Een gebrek van het
gezichtsorgaan, hetwelk de waarneming
van het verschil van sommige kleuren
onmogelijk maakt, ook kleurblindheid
genoemd.
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Plaat XX.

Dahlia.
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Dam. Een v. aarde opgeworpen waterkeering, door het water heen gelegd.
Dam. van Isselt. (Edmond Willem) Verdienstel. Ned. staatsredenaar en dichter,
179d-1860, was achtereenvolgens luitenant,
heraut van wapenen, lid der 2 e Kamer.
Tijdens den Belg. opst. organiseerde hij een
bataljon jagers „de Jagers van Van Dam",
waarmede hij deel nam aan den veldtocht.
Damaraland. Duitsch-Zuidw.-Afrika.
Damasceeren. Eene wijze om staal
te versieren, afkomstig uit Damascus.
Damascener klingen. Zwaarden v.
bizondere constructie, uitmuntend door
deugdzaamheid, buigzaamheid en sterkte.
Damascus. Hoofdstad van het evenzoo genoemde pa ,jalik in Syrie, een van
de oudste steden der wereld, a. d. Libanon
gelegen.
Damast. Een kunstig m, figuren doorweven stof.
Dame Blanche (La). Opera v. Francois Adrien Boieldieu.
Dame du palais. Dame tot den hofstoet behoorend, hofdame.
Damiate. Handelsstad in Ben.-Egypte,
a. d. rechteroever v. d. Oostel. Ntjlarm.
Tot de verovering van deze stad, ten tijde
der kruistochten, droegen de Nederlanders
veel bij. De bij die verover. buitgemaakte
scheepjes en klokjes hangen in de Uroote
Kerk to Haarlem en zijn bekend als de
Damiatj es.
Dammara. Plantengesl. uit de fam. de
kegeldragers, zich onderscheidend door
de groote hoeveelheid hars, Welke zij opleveren, dammara- of damarhars.
Damocles. Een hoveling en vleier van
Dyonisius den Ouderen, tyran v. Syracusa,
bekend door het spreekwoord voor iemand,
die steeds in gevaar verkeert: ,,het zwaard
van Damocles hangt hem boven het hoofd."
Daar hij zijn vorst steeds vleide en hem
zoo gelukkig prees, liet deze hem aan een
welvoorziene disch zijn plaats innemen,
maar toen hij opkeek, lung boven hem
aan een paardehaar een scherp zwaard.
Gaarne deed hij nu afstand van dit geluk,
en de vorst voegde hem toe: Acht gij nu
nog iemand gelukkig, die altijd in dien
toestand verkeert?
Damon en Phintias, ook Phytias.
Twee leerl. van Pythagoras, die boezemvrienden waren. Om hen op de proef to
stellen, beschuldigde men Phintias van
verraad en veroord. hem ter dood. Om zijn
zaken to regelen, werd bij tijdelijk ontslagen, als hij iemand als borg kon stellen.
Damon hood zich terstond aan. Toen de
termijn reeds verstreken was, zou deze in
P.'s plaats sterven, maar ademloos kwam
P. aansnellen om zijn straf to ondergaan.
De vorst omarmde diep getroffen beiden.
Damp. De gasvormigo toestand, waarin
vloeistoffen bij voldoende temperatuursverhooging overgaan, noemt men damp.
Dampier. (William). Beroemd En gelsch
zeevaard.er der 17de eeuw, naar wren de
Dampierarchipel, Dampierstraat en Dampierland werden genoemd.
Dampkring. Het luchthulsel met de
daarin aanwezige gassen en and. stoffen,
hetwelk onze aardbol steeds omgeeft. De
dampkring bestaat in zuiveren toestand

uit eengasmengsel, dat wij lucht noemen
en hoofdzakelijk uit stikstof en zuurstof
is samengesteld.
Damspel. Een bekend spel, dat gespeeld wordt op een bord in 64 vakken
verdeeld, die afwisselend zwart en wit zijn
en met 12 witte en 12 zwarte .schijven.
Het • bord wordt tusschen beide spelers
gepl., z66, dat het onderste zw. hoekvlak
links is Elk der spelers plaatst zijn 12
schijven op de zw. vakken der onderste
3 rijen. leder schuift om beurt een schijf
vooruit, doch alleen voorwaarts, alleen op
de zw. vakken en nooit meer dan een vak
verder. Wie het eerst van al zijn schijven
beroofd is, heeft het verloren. Men slaat
een schijf van de tegenpartij als deze op
een onmiddellijk aangrenzend vak staat
en het daarachter gelegen zw. vak ledig is.
Dan. Volgens de Hebreeuwsche overlevering een zoon van den aartsvader
Jacob bij de dienstmaagd van Rachel.
Dandy. Saletjonker, gelijkstaande met
swell, elegants, moderner en gommeux,
Danigl. Israelitisch profeet uit het
Chaldeeuwsch-Perzische tijdperk, was van
koninkl. bloede en werd in ballingschap
naar Chaldaea gevoerd. Hier noemde hij
zich Belsasar en klom zOO in 's konings
gunst dat Nebukadnezar hem eerste min.
maakte.
Dan skunst. In hare juiste beteekenis
is de danskunst de vertolking van de verhevenste gewaarwordingen door middel
van gebaren en rytmische bewegingen.
Wil zij een dramat. voorstelling geven
van gebeurtenissen, dan verandert zij in
een pantomine of ballet. Verder vertoont
de danskunst zich als de openbaring van
grof zinnelijke gewaarwordingen, zooals
in de cafe-chantants. Verder heeft men
gezelschapsdansen, bij samenkomsten,
bals, tooneeldansen tusschen de bedrijven,
en het ballet, waarbij de dans met do
pantomine is vereenigd.
Dante, of eigenlijk Durante Alighieri.
De grootste dichter v. Itali6, gob. Florence
1265, bekend o. a. door zijn onsterfeltik
gedicht „La diving Comedia". dat een
visioen beschrijft, waarin de dichter, door
hel, vagevuur en hemel wordt rondgeleid.
Overleden 1321 te Ravenna.
Danton. (George). Een der voornaamste
hoofden der Fr, revol , 1759-1794, stierf
op het schavot.
Dantzig. Koopstad en vesting in WestPruissen, 140.365 inw.
Dardanellen. Vier tegenover elkaar
gelegen Turksche forten, aan weerszijden
van den Hellespont of Straat der Dardanellen gelegen, die de zeeengte tusschen
de Aegesche-zee en de zee van Marmora
bestrijken, zoodat deze stelling ale de sleutel van Constantinopel wordt beschouwd.
In 1841 werd door de 5 groote Mogendh.
bepaald, dat Been niet-Turksche oorlo g
-schepnivrdstjeDardnl
mogen passeeren zonder bewilliging van
Turkije.
Dar-es-Salam. Voorn. havenplaats in
Duitsch-Oost-Afrika.
Darfoer. Aanzienlijk rijk in het Oosten
van Soedan.
Darius. Naam van 3 Perz. koningen:
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Darius I, overl. 485:v. C.; id. II, 423-405
v. C.; id. III, 336-333 v. C.
Darm of darmkanaal. Een lang, buisvormig kanaal van het dierlijk lichaam,
tusschen de onderste opening v. de maag
en de anale opening (anus) gelegen. Het
dient om de voedingstoffen, als die de maag
verlaten, op te nemen en te verwijderen
Darmstadt. Hoofd- en residentiestad
van het groothertogdom Hessen. 72.381 inw.
Darwin (Erasmus). Verdienstel. Eng.
geneesk. en natuurkenner 1731-1803.
(Charles Robert). Zoon van den voorg.
Beroemd natuurkenner en stichter v. het
Darwinisme of het stelsel omtrent het
ontstaan der soorten van dieren en planten
door de natuurkeus, geb. 1809, over1.1882.
Das (De) (Metes) . Een roofdier, dat ook
nog in ons land voorkomt, eenige gelijkenis met een varken bezittend, waardoor
in Geld. Varkensdas, leeft in holen in de
bosschen, is traag, schuw en richt in den
omtrek van buitenwoningen groote verwoestingen aan in tuin en hoenderhok.
Dashond. Huishond met een lang en
dik lichaam, op korte, verdraaide pooten,
kort stijf en glad haar, groote kop, lange
snuit en slappe ooren, scherpe klauwen
en sterk gebit, vooral gebruikt bij de
dassen- en vossenjacht
Dathenus. (Petrus). Een ijveraar voor
de hervorming, zeer geleerd, maar zeer
onverdraagzaam, in 1578 pred. te Gent,
moest wegens zijn pogingen tot opruiing
vluchten en overl. to Elburg in Duitschland Hij vertaalde de Heidelbergsche
cathechismus, psalmen enz.
Baud. In de nat. histor. een afkorting
voor Daudin.
Daudet. (Alphonse). Ber. Fransch romanschrijver, 1840-1897.
Dauphijn. Titel der vroegere Fransche
kroonprinsen.
Dauw. Waterdroppels, welke zich na
zonsondergang op alle voorwerpen buiten
vertoonen, ontstaand, omdat de temperatuur der voorwerpen in de open lucht na
zonsondergang zoo daalt, dat zij den waterdamp der lucht, waarmede zij in aanraking komt, doet neerslaan in den vorm
van droppels.
David. Tweede koning van Israel, opvolger van Saul, zijn weldoener, dien hij
bestreed, om zelf den troon te veroveren,
varier van Salomo.
Ook den naam van 2 kon. v. Schotland,
David I 1124; David II 1329 1378.
Felicien David, Fr. componist 1810-1873.
Jacques Louis David, beroemd Fransch
schilder, hoofdmau der klassieke school,
1748— 1825.
Pierre Jean David, Fransch beeldhouwer
1789-1856.
Davids. IJzeren hangers aan boord
van groote schepen, waaraan de booten
hangen.
Davis. (John). Beroemd Engel. ontdekkingsreiziger, die Straat Davis, naar hem
genoemd, ontdekte, 1585.
(Jefferson). Presid. der Geconfedereerde
Z. Staten van N. Amerika, 1808-1884.
Davos. Een dal der Roethische Alpen
in Grauwbunderland, waar een druk bezochte geneesk. inrichting tot genezing

van teringlijders is en zelfs een Nederl.
club.
D. C. Afkorting voor da capo.
Dehsne. In de nat. hist. afkorting voor
Duchesne.
De Amicis. (Edmondo),Verdienstelijk
Ital. schrijver, geb. 1846.
Debarkeeren. Ontschepen, landen.
Debat of discussie. Een gedachtenwisseling naar volgorde der sprekers en ond.
leiding van een voorzitter.
Debiet. Afzet van goederen. Debitant
is hij, die met den verkoop van een artikel
meestal in het klein belast is.
Debiteur. Schuld enaar.
Debora. Hebreeuwsche profetes en
heldin uit het tijdperk der Richteren.
De Br. In de nat. hist afkorting voor
De Bruijn
Debouche. Gelegenheid tot afzetting
van producten
Debuut. Het eerste optreden van een
tooneelspeler.
DC of Dec. In de natuurl. hist. afkorting voor De Candolle.
Decentralisatie. Het tegendeel van
Centralisatie. (Zie aldaar).
Decharge. Opheffing van verantwoordelijkheid.
Decima. Een klein eilandje aan de
Japansche kust, door een brug met de stad
Nangasaki verbonden. In den tijd toen
Japan voor alle natien gesloten was, bevonden zich daar onze handelsetablissementen.
Decimeeren. Groote verliezen v. een
armee noemt men decimeeren, eigenl. beteeken t het het dooden van de tiende man, een
gebruik bij de Rom. in zwang bij oproer
of lafhartigheid der troepen.
Decissie. Uitspraak,13eslissing, vonnis.
Declamatie. Kunstmatige mondelinge
voordracht van een geschreven stuk.
Declinatie. De verschillende verbuigingsvormen van een naamwoord. In de
natuurk. de afwijking v. de magneetnaald.
Decoratie. Versiering in het algem.,
zelfs een ridderorde noemt men zoo.
Decrescendo. In de muziek: afnemend in sterkte, zwakker wordend, langzamerhand, zonder stooten.
Dedem (Coenraad Willem, baron van)
(heer v. Gelder). Nederlandsch krijgsman,

1644-1714
(F. G. graaf van). Voorz. Staten-gener.
en gezant, 1780-1820.
(Anton Boudewijn Gijsbert, baron van)
(heer van Gelder). Lid der Stat -GI ener. en

gezant, later generaal, 1773-1825.
(Willem Jan, baron van) heer van Rollecate. De aanlegger der Dedemsvaart,
1795-1851.

Dedemsvaart. Kanaal in de provinc.
Overijssel, dat het Zwartewater bij Hasselt
vereenigt met de V echt bij Gramsbergen.
[Zie ook Dedem (van).1
Deduetie. Afleiding, wegvoering, niteenzettmg of ontwikkeling.
Deficit. Te kort.
Definitie. Bepaling van de algemeene
en bizondere kenmerken van een begrip,
Defoe. (Daniel). Eng. schrijver, auteur
van de Robinson Crusoe, 1661-1731.
Degen. Stootwapen met rechte klieg.
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Degl- In de nat. hist. afkorting voor
Degland.
Degradatie. In het militaire recht, het
terugbrengen van een officier, onder-otficier en korporaal tot soldaat.
Delsmus. Het geloof in God.
Deyssel. (Lodewijk van). Pseudoniem
van K. J L Alberdingk Thijm, Ned. letterkundige.
Dekama. Oud en aanzienl. Friesch
geslacht, waarvan vele leden in de geschiedenis van ons land bekend zijn.
Dekan of Dekhan, zuidel. ged. van
VOOr-Indie, tusschen de Arabische- en
Indische zee en Hindostan.
Deken. (Agatha). Ned. dichteres en
romanschrijfster, 1741-1804. Na den dood
harer ouders opgenomen in het Collegiantenweeshuis te Amsterdam, werd zij dienstbodebij de dichteres Maria Bosch met
wie zij in 1715 een bundel stichtel.liederen
uitgaf. Later leefde zij bij de weduwe
Wolf (Elisabeth Bekker).
Dekker. (Kinard Douwes). Een der
grootste Ned. schrijvers, die onder den
naam „IffultatulP , met zijn eerste werk
,,Max Havelaar" een ongehoord succes
verwiert. Als ass.-res. in Indie, kon hij zich
niet vereenigen met de manier, waarop
de Inlander behandeld wordt en nam zijn
ontslag. In Nederland leefde hij van zijn
pen, moest veel ontberingen doorstaan en
vestigde zich eindelijk te Wiesbaden, waar
hij tal van werken schreef, die later in
zijn Ideen verzameld zijn. Hij overleed 19
Febr. 1887.
Delagoabaai. Belangrijke baai a d.
0. kust van Z. Afrika in de Portugeesche
bezittingen, ten 0. van Transvaal, de voornaamste haven voor laatstgen. land.
Del. of Delarb. In de nat. hist. afkorting voor Delarbre
Delarey. (Jacobus Hendrik). Boeren-generaal in den Zuid-Afrik.-Eng. oorlog,
1900—'02, streed met veel succes tegen de
Eng. in het W. v. Transvaal en bracht
generaal Methuen een volledige nederlaag
toe en nam hem gevangen, 7 Maart 1902,
liet hem echter vrij Den laatsten slag in d.
oorlog won hij. Na den vrede bezocht hij
met Botha en De Wet Europa.
Delaware. Rivier in N -Amerik. — Op
een na de kleinste staat der N. Amerik.
Unie. — Een indianenstam aldaar.
Delegatie. Vroeger in Italie de regeering eener provincie. — In het burgerl.
recht is delegatie van schuld als een
schuldenaar aan zijn schuldeischers een
anderen schuldenaar geeft, die voor hem
betaalt. — Delegatie van rechtsmacht is
overdracht van zekere ambtsverrichtingen
aan een commissie.
Delegatie noemt
men ook wel een commissie van afgevaardigden.
Delfstoffen. (Mineralen). Noemt men
alle elementen en verbindingen, die in de
aardkorst voorkomen, stoffen die men om
ze te verkrijgen, moet opdelven.
Delfstofkunde. De kennis der stelselmatige beschrijving der delfstoffen.
Delft. Oude Ned. btad in Z.-Holland,
tusschen Schiedam en 's Gravenhage.
32084 inw. De stad bezit vele merkw. monumenten en de bekende plateelbakkerij.

Stadje in de Ned. prov. Groningen a. d. mond v. d. Eems en het
Damsterdiep, plm 8064 inw.
Delhi. Vroeger de residentie van den
Groot-Mogol van Indie, hoofdst. v. d. Br.Ind. prov. Delhi: Hoofdst. Portug. Timor.
Deli. Landstreek a. d. 0. kust van
Sumatra, in onze 0. I. bezitt., afd. der
resid. Oostkust v. Sumatra., in den laatsten
tijd voornamelijk bekend door de talrijke
en uitgestrekte tabaksplantages. Hoofdst.
Medan
Delirium. Waanzin of ijlhoofdigheid
bij koortslijders. — Delirium tremens is
een soort van dronkenmanswaanzin, door
het onmatig gebruik van sterken drank
veroorzaakt.
Delphi. Stad in Griekenland a. d. voet
van den Parnassus, aan de helling van een
diepe kloof waaruit geestvervoerende dampen opstegen, welke de priesteressen aldaar orakeltaal deden uitspreken; tegenwoordig het dorp Kastri.
Delphium of Ridderspoor, plant in
onze tuinen wel bekend, draagt aan een
hooge stengel trosvormige blauwe bloemen.
Delprat. (Daniel): Verdienstelijk Ned.
staatsambtenaar 1758-1841, secr.gen. bij
het dept. van Buitenl. zaken en geheimschriiver, hofkapelaan v. prinses Marianne
der Ned.
(Guillaume Henri Marie). godgeleerde
en geschiedschrijver 1791-1871.
(Izaak Paul). Uitstekend wiskundige en
militair ingenieur 1793-1880.
(Theodoor Albert Felix). Min. v. oorlog
in 1872, die het gedwongen kerkgaan der
militairen afschafte, geb. 1812.
Demak. Een afd. v. d. resid. Semarang.
Demarcatielidn. Grenslijn door twee
mogendheden bij verdrag bepaald.
Demi-monde of Halve wereld, noemt
men te Parijs d e vrouwen uit lagere klassen,
die lichtz. en behaagz., tot elken prijs in
de wereld der vermaken willen leven.
Demonstratie. Op het gebied der
ervaringswetenschap eene aanschouwelijke
voorstelling; in de wijsbeg. en de wisk. een
rechtstreeksch bewijs; in het dag. leven
eene handeling, waardoor men bijval of
afkeer te kennen geeft; op het gebied der
krijgskunde een bedreiging.
Demonteeren. Onbruikbaar makers
van geschut door schoten.
Demosthenes. De meest beroemde
redenaar der Grieksche oudheid, geb. te
Athene 384 v. C.; bracht zich door vergit
om het leven, toen zijn vijanden hem wilden gevangen nemen.
Dendrolieten. Versteende boomstammen.
Denemarken, Koninkrijk en staat v.
Noord-Europa. kleinste der 3 Scandinavische rijken, hoofdstad Kopenhagen, bestaat
uit de eilanden in de Oostzee en den Atlant.
oceaan, het schiereiland Jutland. Vlak,
laag land, uitnemend geschikt voor landbouw en veeteelt, welke de voorn, bronnen
v. bestaan zijn. Regeeringsvorm constit.
koninkrijk. Vorst Christiaan IV. De Rijksdag, het Deensche yolk vertegenwoordigend, best-tat nit 2 Kamers, het Folkething
en het Lordsthing. Bevolking 2.541.500
waarvan de hoofdst. er 454.500 bezit.
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Denis. (St.). Stad in het Fr. dept. d.
Seine, aan het kanaal van denzelfden naam.
Depeches. Brieven van het dept. van
Binnenl. zak., gericht a. diplomat. agenten,
instructies (aanwijzingen) bevattend, ook
de berichten van die agenten aan den
minister. Tegenwoordig worden ook telegrammen zoo genoemd.
Deployeeren. Het uitbreiden van een
gesloten kolonne soldaten tot een linie.
Deportatie. Straf v. verbanning naar
een oord, meestal over zee gelegen, met
of zonder dwangarbeid.
Depositobank. Bankinstelling. waar
gelden in bewaring worden gegeven; de
bank gebruikt die kapitalen door ze aan
anderen te leenen en keert dan aan de
eigen. der gelden een zekere interest uit.
Depot. Ivlagazijn, bewaarplaats.
Depreciatie. Vermindering v. waarde.
Depressie. Gedruktheid, ontstaat door
verslapping der zenuwen.
De profundis. „Uit diepten", de eerste
2 woorden van psalm 130, wordt in de
R. K. kerk als treurzang gebruikt.
Deputatie. Lichaam van personen,
door andere afgevaardigd voor een bepaald Joel.
Derby. Graafsch. in Eng. met evenzoo
gen. hoofdstad, bekend door de aldaar
gehouden wordende groote wedrennen.
Dercksen. (Jacobus Martinus Everhardus). Ned. dichter en romanschrijver
geb. 1825, notaris te Leiden, overl. 1884.
Dermoplastiek. Een manier van opzetten van dieren, waarbij men een model
maakt v. h. dier en daarover de huid trekt.
Derogatie. Gedeeltelijke opheffing
eener wet, waarbij enkele bepalingen buiten
werking worden gesteld.
Deroulede. (Paul). Fransch dichter,
bekend om zijn haat jegens Duitschland,
op wien hij revanche wenscht te nemen
over de oorlog van 1870-71. Voorzitter
van de Patriotten liga, werd in 1900 wegens samenzwering tegen den Staat tot
10 jaar verbanning veroordeeld en week
uit naar Spanje. In 1905 amnestie.
Landschap op
Dertien
Sumatra, Pad. Bovenlanden.
Dertigjarige oorlog. Oorlog, welke

van 1618-1648 in Duitschland woedde,
ontstaan door godsdiensthaat. Bekend uit
dien strijd zijn de veldheeren Pappenheim
en Tilly, Wallenstein en vooral de Zweedsche koning Gustaaf Adolf.
Derwischen. Vrome, aan God gewijde
lieden onder de Arabieren en Soedaneezen.
Desertie. Opzettelijke verwijdering
van een militair van zijn korps.
Deaf. In de nat. hist. afkorting voor
Desfontaines.
Designatie. Aanwijzing, verwijzing,
opgaaf.
Desinfectie. Zie : Ontsmetting.
Desp. In de nat. hist. afkorting voor
Desportes.
Desperado. Iemand, die tot vertwijfeling is gebracht, geen uitkomst meer ziet.
Despoot. Gebieder, gezaghebber, onbeperkt meester, despotisme : alleen-heerschappij.
Desr. In de nat. hist. afkorting voor
Desroosseaux.
GEILL. ENCYCLOPAEDIE.

Dessa. Jay. naam voor dorp.
Desv. In de nat. hist. afkorting voor
Desvaux.
Detachement. Een v. het hoofdleger

afgezonderde, met een bepaalde opdracht
belaste, afdeeling
Details. Bizonderheden, deelen v. een
geheel
Detective. Geheim politiebeambte. —
Privaat-detective, een particulier, die zich
met politie-onderzoek bezighoudt voor het
pubhek.
Determinatie. Bepaling; bij de
plantkunde het bepalen der soort door
onderzoek en vergelijking.
Deus ex machina. Gebruikt om iets
aan te duiden, waardoor een verwarring
in orde wordt gebracht of een knoop
doorgehakt. De rijke oom uit Amerika of
de Oost, in de tooneelspelen, is b v. een
Deus ex machina.
Deuteronomium. Tweede wet, naam
van het 5de boek van Mozes.
Deutzia. Jap. heester met behaarde
takken en bladeren en sierl. bloemen.
Deventer. Tweede stad v. Overijssel,
a. d. 1Jssel tusschen Zwolle en Zutphen,
zeer oude stad met vele belangrijke gebouwen, 31000 inw.
Devonshire. Graafschap in het Z. W.
gedeelte van Engeland.
Devotie. Toewijding.
Dewey. (George). Amerik. admiraal,
bekend nit den oorlog van de Amerik. met
de Spanj., veroverde Manilla 1 Mei 1898.
Dextrine. Stijfselgom, een op Arab.
gom gelijkende stof.
Diabas. Groensteen, tot de vulkanische
gesteenten behoorend.
Diaconen of diakenen. In den tijd der
Apost. dienaren der Christel. gemeenten,
belast met de inzameling en uitdeeling

der liefdesgaven. In den tegenw. tijd armenverzorgers en leden van den kerkeraad.
Diaconessen. Dienaressen der Chris-

telijke gemeenten, die de vrouwen hare
plaatsen aanwezen, onderwijs gaven en
zieken verpleegden. Tegenwoordig protestant. liefdezusters, ziekenverpleegsters.
Diadeem. Haarband, rondom het hoofd
loopend.
Diaetetiek. Wetenschap der regaling
van onze levenswijze, met betrekk. vooral
tot de voeding.
Diagnose. Herkenning of onderkenking van iets. Vooral op 't gebied der
geneesk., het bepalen van den aard der
ziekte, met de waargenomen verschijnselen.
Diagram. Figuur of geometrisehe teekening, tot bewijs van de stelling of tot
oplossing van een voorstel dienend.
Diamant. Het kostb. edelgesteente,
komt voor in kristallen, gew. in den vorm
van een 8vlak of ruitenl2vlak, gelijkt op mat
las. Bestaat uit zuivere koolstof. G-evond en in Azie (Indie), Amerika (Braziliö) en
Afrika (Zuid-Afrika). Oranje-Vrijstaat en
de Kaapkolonie zijn in den laatsten tijd
vooral de vindplaatsen. De diamanten
verkrijgen hunne groote waarde door
het slijpen, dat vooral te Amsterdam geschiedt.
Diamanten bruiloft. Zestigjarige
echtvereeniging.
8
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Diamantvink. (Habropyga guttata,
Shaw). Een der fraaiste prachtvinken van
Australia, uit de groep der Amadinen.
Diana. In het Oude-Italia de Maangodin. In Griekenl. de godin van de jacht
en beschermgodin der kuischheid
Diane. Diane Poitiers, minnares van
Hendrik II, kon. v. Fr., 1499-1566, werd
later hertogin van Valentois, oefende veal
invloed uit op den koning tot aan diens
flood (1559).
Diatomeen. Kristalwieren, eencellige
wieren met een laag kiezelzuur bekleed;
in lente en herfst drijven die pantsers van
kiezelzuur bij legioenen in slooten en poelen, dock zijn z456 klein, dat zij alleen met
het gewapend oog kunnen worden waargenomen.
Diavolo. Duivel.
Dickens. (Charles). Eng. romanschrijver der 19de eeuw, humor. schrijver van
den eersten rang. Geb. 1812 Portsmouth
en overl. te Rochester 1870. Zijn romans,
die eene groote bekendheid genieten, zrjn
alien aan het volksleven ontleend.
Dickson. (Oscar). Schatrijk Zweed van
Schotsche afkomst, die nit liefde voor de
wetenschap niet alleen door een aanzienlijk geldehjk bedrag den beroemden tocht
van den Noordpoolreiziger Nordenskiold
mogelijk maakte, maar verscheidene andere
pooltochten geheel of ged. bekostigde.
Dictator. In oude tijden titel van den
hoogsten waardigheidsbekleeder in den Lat.
Bondstaat en Rom. republ. Thans naam
voor een bovenstaatsrechterlijk gezag, dat
zich boven de wettig benoemde overheden
stelt.
Dictie. De wijze,waarop men zijn gedachten en gewaarwordingen in woorden
uitdrukt.
Diemen. (Antonie van). Gouvern.-gen.
v. Ned.-Indict, 1593-1645, deed zeer veel
voor ontdekte het eiland N. Amsterdam, vestigde ons gezag op Ceylon, zond
Abel Tasman uit, die in Australia van
Diemensland naar hem noemde, enz.
Diemet. Katoenen stof.
Dieng. Geb. op Java op de grenzen
der residenties Semarang, Pekalongang,
Ba,njoernas en Kedoe.
Dienstplicht. (Algemeene). De plicht
om zijn land te dienen in het leger of bij
de marine.
Diepenbeek. (Abraham). Uitstek. Ned.
schilder, leerl. v. Rubens 1607-1675.
Dierkunde of ZoOlogie. De kennis der
dieren, n.l. gedaante, bouw, levenswijze,
verspreiding, ontwikkeling en rangschikking. Met de plant- en delfstofkunde vormt
zij de Natuurlijke historie,
Dies irae. De eerste woorden van een
oud Latijnsch Kerkgezang op het „Laatste
Oordeel".
Dietrich van Bern: Naam voor Th eodorik den Grooten in de Germaansche heldensagen, het toonbeeld van een held.
Dieu et mon Droit. God en mijn
Becht, devies van de Eng. kroon.
Differentiaalrekening. Zeer belangrijk ged. der wisk. analyse, waarbij
uit de onderl. betrekking van veranderl.
grootheden, die op de eene of andere wijze
van elkander afhangen, de betrekking van

hun oneindig kleine veranderingen of verschillen bepaald wordt.
Diffusie. Het verschijnsel, dat met
elkander in aanrak. gebrachte, ongelijksoortige gasyormige, vloeibare of opgeloste vaste stoffen, zich met elkander
trachten te mengen, tot een homogene
massa ontstaat ; zoover menging mogelijk is
Digereeren. (Het) of de digestie is
het bij zachte warmte laten trekken van
de een of andere stof in water of and.
vloeistof tot bereiding van tincturen,
essences, olien, enz. Digestie is ook spijsvertering.
Digestor of Papiniaansche pot. Luchtdicht gesloten kookpot, waarin bij hooge
dampspanning snel wordt gekookt.
Dij (De). Bovenste gedeelte der onderste
ledematen v. d. mensch, tusschen het
bekken en de knie.
Dgck. (Anthonie van).Ber. Ned. schilder
1599-1641, na Titiaan de grootste portretschilder, leerling eerst van den schilder Hendrik van Balen, daarna van Rubens.
Dij k. Opgehoogde wal langs zee of
rivier.
Dijkstra, (Waling). Friesch dichter,
geb. 1821, onvermoeid strijder voor de
Friesche taal- en letterkunde.
Dikhuidigen of Veelhoevigen (Pachydermata). Zoogdieren, die zich onderscheiden door een plompen lichaamsbouw
en dikke huid in 't bezit van meer dan 2
hoeven, b.v. olifanten, neushoorns, tapirs,
niilpaarden, zwijnen, enz.
Dilatatorium. Verwijdingsmiddel ;in
de heelkunde elk toestel, waardoor men
kanalen, openingen, wonden verwijden kan
zonder bloedstorting.
Dilemma. In de redeneerkunde een
tweevoudige stelling, ivaarvan men een
als waar client te erkennen.
Dilettant. Liefhebber, iemand, die
kunsten of wetenschappen beoefent uit
liefhebberij, niet om er een yak van te
maker' of er winst rnede te behalen.
Dilke. (Charles Wentworth). Engelsch
staatsman, geb. 1843. Onder-staatssecr.
in het min. Gladstone, 1880.
Dill. In de nat. hist. afkorting voor
Dillenius.
Dillenburg. Stadje in het hertogdom
Nassau, geb. plaats v. Willem den Zwijger
en Prins Maurits, stamslot, l3de eeuw gesti cht.
Diluvium. Naam van die lagen der
aardkorst, ontstaan in het ijstijdperk, hetwelk onmiddellijk voorafging aan het
tegenw. tijdperk. In dat tijdperk leefden
in ons land de mammouth, de holenbeer,
het reuzenhert, enz.
Dimensie of afmeting noemt men de
lijn, volgens welke de uitgebreidheid van
een andere lijn, van een vlak of van een
lichaam wordt gemeten.
Dinant. Een der oudste steden van
Belgie, in Namen met schilderacht. omstr.
Dingo. Australische Wilde hond.
Dinoceraten of Schrikhoorns. Reusachtige, voorwereldlijke dieren, zoo groot
als olifanten met 3 paar hoornachtige uitsteeksels op den schedel en groote sabelvormige hoektanden.
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Dinornis. Een geslacht van groote
vogels, thans uitgestorven, die niet konden
vliegen, op struisvogels gelijkend, gevonden op N. Zeeland.
Dinosauria. Voorwereldlijke kruip.
dieren van reusachtige grootte, die op
vogels en tevens op zoogdieren geleken.
In Amerika heeft men ger. gevonden van
16-22 el lengte.
Dinotherium. IVIerkw. voorw. zoogdieren, waarvan schedels zijn gevonden
en tanden; zij moeten 5 el fang zijn geweest
en plantenetend.
Di ogenes van Sinope. De beroemdste
der Cynische wijsgeeren, geb. 414 v. Chr.
overl 324 v. C. Volgens zijn leer moest
men, om gelukkig te zijn, zich losmaken
van alles. Daarom liep hij blootvoets en
had geen woning dan een ton. Hij was
zeer satyriek en verdroeg kalm alle spotternijen. Toen hij op den dag met een
brandende lantaarn door Athene liep en
men hem vroeg, wat hij zocht, zeide hij:
.,ik zoek menschen", en toen Alexander
hem bezocht en voor zijn ton staande hem
toestond een gunst te vragen, verzocht hij
hem uit de zon te gaan.
Diphtheritis. In de geneesk. een
vorm van ontsteking, waarbij het weefsel
van het ontstoken ged. verwoest wordt
meer in het bizonder een besmettel. of
epidemische ziekte, ontsteking van het
slijinvlies van de keelholte en het strottenhoofd,
Diploma. Keizerlijke vergunning van
bepaalde, rechten of gunsten, geschreven
op een dubbel gevouwen stuk papier;
geschreven stuk, charters, brieven, oorkonden, lidmaatschap, bewijs van academische waardigheid, bewijs van bekwaamheid, enz.
1Diplomatie. De kennis van de rechtskundige en politieke grondregelen, gebruiken enz., ten grondslag liggend aan
onderhandelingen tusschen beschaafde
staten. De diplomatie moet de belangen
der staten behartigen en zorgen, dat de
strijd dier belangen op vreedzame wijze
wordt beslecht.
Diplomatiek. Een woord, dat veelal
in verkeerden zin gebruikt wordt; beteek.
de kennis van de oorkonden van vroeger
tijd ten behoove der historie te gebruiken.
Direetoire. (Directie, bewind). Meer
bepaald in de eerste Fransche republiek
de naam der regeeringscommissie, vijf
personen, aan wie de uitvoerende macht
was opgedragen, gesteund door een ministerie.
Dirk. Naam van graven uit het Hollandsche Buis. (Zie aldaar).
Dirks. (Jacob). Verdienstel. Ned. penning-, geschied- en oudheidkundige, geb.
1811, lid van de 2de Kamer (tot 1866) en
van den gemeenteraad van Leeuwarden.
Dirkszoon. (Cornelis). In 1572 burgemeester van Monnikendam en admiraal
v. Noord-Holland; versloeg den graaf van
Bossu op de Zuiderzee en nam hem gevangen.
Discipline. Handhaving der orde, der
krijgstucht en kerkelijke tucht.
Diseonto. De interest, welke bij het
koopen van wissels, welke niet dadelijk

betaalbaar zijn, daarvoor wordt afgetrokken. Het aankoopen van zoo'n wissel met
de discontoberekening heet di sconteeren.
Discretionnair. Handelen met gematigdheid, met verschooning, bescheidenheid.
Diseussie. ITiteenzetting, rijp onderderzoek, wetenschappelijke- of politieke
geschilvoering.
Dislocatie. Legering van troepen in
kantonnementen, kampen of bivaks.
Dispensatie. Ontheffing.
Dispositie. Gesteldheid. lets of iemand
ter dispositie stellen beteekent ter beschikking stellen; toestand v. het lichaam
of den geest, om het een of ander to doen.
In den handel hoot het beschikken over
een geldsom, disponeeren.
Disputatie. Redestrijd.
D'Israéli (Benjamin). Eng. staatsman,
1804-1881, in 1868 eerste minister en pair,
in 1876 graaf v. Beaconsfield, trail in 1880 of
Dissenters of Non-conformisten. In
Eng. alle personen, die niet tot de staatskerk behooren, d.w.z. protestanten, die in
hun leer afwijken van die der staatskerk.
Diserediet. Slechte roep, slechte naam.
Disharmonie. Oneenigheid.
Dissertatie. Wetensch. verhandeling,
geschreven of verdedigd door iemand, die
aan de universiteit den graad van dokter
wil verwerven.
Dissonant. Wanklank, onwelluidende
toon.
Distantiemeter. Afstan dsmeter.
Distel. Bekende plant tot de fam. der
saamgesteldbloemigen (coinpositae) behoorend, met met stekels gewapende bloemst.
Distelvink. Putter.
Distillatie. Een vloeistof door verwarming in gasvormigen toestand (damp)
brengen en dozen door afkoeling weder in
vloeibaren toestand brengen. De waarbij
aangewende werktuigen noemt men distilleertoestellen.
Distributie. Yerdeeling, yerspreiding,
het uit elkaar nemen van de voor drukken
gediend hebbende letters en het leggen
daarvan in de daarvoor bestemde vakjes.
Dithyrambe. Verheven lofdicht.
Dito. Eigenlijk detto, hetzelfde, het vroeger genoemde.
Diva. Gevierde vrouw, zangeres
Divan. Financieele bepaling omtrent
openbare aangelegenheden, administratief
bestuur, geheimraad v. d. Sultan, pronkkamer, canapé, verzameling gedichten van
een dichter.
Divergeeren. ITiteenloopen.
Dividend. Aandeel in den winst van
ondernemingen.
Dixi. Ik heb gezegd, slot voor een rodevoering in de Lat. taal.
Djaksa. Inl. officier v. justitie bij de
landralen (rechtbanken) in Ned.-Indio.
Djambi. Rijk op de oostkust v. Sumatra
met een bevolk. v. plin, 76000 zielen, meest
Maleiers, een sultan regeert onder toezicht
van een controleur.
Djapara. Zie Japara.
Djatiboom (Tectonic grandis). Ind.
eik, boom in den Ind. archipel, die uitmuntend hout ople yert, voorn. v. scheepsbouw.
Djawa. Zie Jaya.
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Djingis-Khan. Beroemd Mongoolsch
veroveraar, 1155-1227, veroverde achtereenvolgens bijna geheel Azie, zoodat zijn
gebied zich op 't laatst uitstrekte v. Peking
tot aan den Dnjepr in Rusland. Hij braeht
ongeveer 5 a 6 millioen menschen om en
vernielde onwaardeerbare kunstschatten.
Djokjokarta, ook Djokjo. Sultansrijk
op Java met gelijknam. hoofdstad aan den
Zuidwesteluken voet v. d.Merapi (vulkaan).
D-moll. Molklank, waarbij de toon een
halve toon verlaagd wordt.
Dnjepr en Dnjester. Twee rivieren
in Rusland.
Dobroedsja. Het Zuidoostel. geb. v.
Roemenie.
Docent. Leeraar, leeraar a. e. hoogeschool, leeraar aan partic. instellingen,
Dockum. Stad in de prov. Friesland,
in de nabijheid waarvan Bonifacius werd
vermoord (755), 4500 inw.
Doctor. Lat. woord, hetwelk leeraar
beteekent. Aan de hoogescholen wordt de
doctorsrang behaald in verschill. vakken
na afgelegd examen en na het verdedigen
van stellingen met of zonder dissertatien.
De godgel. zijn echter nog aan een proponentsexamen en de geneeskundigen aan
een staatsexamen onderworpen. Het doctorsdiploma wordt ook eershalve aan verdienstel. mannen toegekend.
Doctorandus. Iemand, die spoedig
zijn doctorsexamen zal doers.
Doctrinairen. Zij, die van een wetenschappelijk stelsel uitgaan, dat voor de
toepassing weinig geschikt is.
Dodo (Didus ineptus). Dod-aars, dronte
of walgvogel, uitgestorven vogel van het
eiland Mauritius, in 1598 door onze landgenooten ontdekt. Hij was grooter dan een
zwaan en had zeer kleine vleugels.
Doedes (Jacobus Izaak). Verdienstel.
Ned. godgeleerde, hoogleeraar to Utrecht,
geb. 1814
Does (Van der). Aanz. Ned, geslacht,
waarvan wij vermelden:
(Pieter) Dapper Ned. vlootvoogd 15621599. — (Johan), gewoonlijk Douza gen.,
Heer v. Noordwijk en Kattendijke, commandant v. Leiden, tijdens h. beleg in 1574,
1545-1604.
Doesborgh of Doesburg. Bevallig Geld.
stadje bij het vereenigingspunt v. Oudeen Nieuwe Ijssel, door Drusus gesticht,
4500 inw.
Dog. Eng. woord, dat hond beteekent,
in 't bizonder naam voor een groot soort
hon den, met kracht. lichaamsbouw, stompen
snuit, kleine ooren, enz.
Doge. Titel v. den hoogsten overheidspersoon in de vroegere republ. Venetia;
doge = dux, hertog.
Doggersbank. Groote zandbank in
de Noordzee a. d. kust v. Jutland, en vermaard wegens den zeeslag 5 Aug. 1781,
tusschen de Eng. onder Parker en onze
vloot onder Zoutman
Dogma. Een leerstelling, die als een
volkomen waarheid wordt uitgesproken,
hetzij ze door voldoende bewijzen is gesteund, hetzij ze als een uitspraak der
godsdienstige openbaring door het geloof
is erkend.
Dogmatismus, dogmaticismus, dog-

matische methode, is een gestreng wetenschappelijke methode v. onderwijs, waarbij
men van bepaalde grondstellingen uitgaat
en daaruit gevolgtrekkingen afleidt
Dogmatiek. 1)e beschrijving en vaststelling der kerkel. geloofsleer.
Dok. Afgesloten waterkom, door sluizen
toegankelijk voor water en schepen, waarin
men bij vloed de schepen brengt en door
sluiting der deuren het water behoudt. —
Een droog dok ontstaat, als men, nadat het
schip er in is, dit stut of vast zet en het
water zoover laat wegloopen, dat men het
schip kan nazien en repareeren.
Dolce. Uitdrukking voor de wijze van
een muzikale voordracht, zacht, liefelijk.
Dolce-far-nilinte. Een zalig nietsdoen.
Doleanee. Bezwaar, klacht.
Doleeren. Van doleance, bezwaren
hebben. Naam voor hen, die wegens bezwaren zich hebben afgescheiden van de
Ned. herv. kerk.
Doleriet. Een gesteente, dat veel overeenk. heeft met basalt, vulkanisch gesteente.
Dollijnen. Een familie van walvischachtige dieren, zich van de overigen onderscheidend door een groot aantal tanden
en een spuitgat boven op den kop.
Soorten: de gewone doltijn, de bruinvisch,
de grindewal, de narwal.
Dolk. Kort wapen met tweesnijdende.
kling.
Dolksteekdnif. Een fraaie buitenlandsche duif van de Philippijnsche eilanden afkomstig, die haar naam heeft ontvangen naar een bloedroode, op een bloedvlek gelijkende, plek op den krop, alsof zij:
een dolksteek had ontvangen.
Dollar. Standaardmunt in de Ver.Staten, Mexico, Japan e. a. landen. De
Amerik. dollar is gelijk aan 100 ct., die elk
een waarde hebben van 2'/2 ct. dus f 2.50,,
Men heeft gouden dollars ter waarde van
1, 3, 5, 10 en 20 d., papieren dollars ter
waarde van 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 en
1000 d.
Dollart. Zeeboezem bij den mond der
Eems, tusschen de Ned. prov. (iron. en de
Pruissi
sche prov. 0.(iron.
Friesland, ontstaan,
omtr. 1277.
Dolman. Kleedingstuk, nationals
dracht der Hongaren, korte mantel met
mouwen, los omgeworpen en versierd met
snoeren en knoopen.
Dolmen. Zie Hunnebedden,
Dolomiet. Mineraal, bestaande uit een,
verbinding van koolzuur, calcium en magnesium.
Dom of domkerk. Hoofdkerken, waareen bisschop of aartsbisschop dienst doet;
ook kerken, die een domkapittel hebben;.
koepelkerk (zonder spits).
Domburg. Dorp en badpl. op Walcheren in Zeeland.
Domein. Zie: Kroon- en Staatsdomein.
Domleilie. Woonplaats.
Dominicanen of Predikheeren. Monnikenorde to Toulouse 1215 gesticht door
Dominicus de Guzman.
Domino. Een van een kap voorziene,
mantel
„Domino Noir" (Le). Opera vane
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Daniel Francois Esprit Auber, Fransch
componist, 1784-1871.
Dominospel. Gezelschapspel met
platte, langwerpig vierkante steenen van
ivoor, been of ebbenhout.
Domkapittel. College van kanunniken, kapittelheeren, stilts- of domheeren
aan een bisschoppelijke of aartsbisschoppelijke kerk.
Dommekracht. Werktuig, bestemd
om zware lasten tot een geringe hoogte
op te heffen.
Donar. Een der hoogste G-ermaansche
goden.
Donau. Na de Wolga de langste en
aanzienl. rivier v. Europa, ontspr. in Baden
en vloeit oostwaarts naar de Zwarte-zee
„Don Carlos". Opera van Guiseppe
Verdi, ltaliaansch componist.
Donderbeitels. Wigvormige- of kegelvormige steenen, welke aan de ruwe
primitieve stammen van ons werelddeel
tot wapens dienden en wel in den grond
worden gevonden.
Donders (1'ranciscus Cornelius). Een
uitstek. Ned. physioloog, o-ogheelkundige
en hoogleeraar te Utrecht, geb. Tilburg
1818, overl. 1889. Hij was de stichter van
het Ned. gasthuis voor ooglijders en menigeen is aan hem het behoud of de herstelling van zijn gezicht verschuldigd.
Don Juan. Naam voor een losbol, het
toonbeeld van den vrouwenjager, den ver!eider.
„Don Juan". Opera van Wolfgang
Amadeus Mozart, Duitsch compon., 1756—
1792.
Honker Curtius (Dirk). Ned, staatsman, bey ond zich in 1830 te Brussel toen
het oproer uitbarste en spoedde zich in
een postkar naar den Haag om den koning
in te lichten. Toen deze niet naar de grieven der Belgen wilde luisteren, nam 1). C.
afscheid met de woorden: „dan is Belgie
voor u verloren". In 1848 min. v. Justitie,
daarna lid van de 2de Kamer, minister en
min. v. Staat, over! 1864.
Don Quyote. Zie Cervantes.
Dons. De zachtste, kortste en fijnste
vederen van zwanen, ganzen, eenden enz.,
meest aan hals en buik, worden voor bedden gebruikt.
Donsehe Kozakken. Bewoners van
een groot gedeelte van het stroomgebied
van den Don (Rusland). De geheele mannelijke bevolking is van het 18de tot het
36ste jaar dienstplichtig.
Doode hand (Goederen in de). Bezittingen van instellingen, die buiten den
handel zijn en niet door erfrecht worden
overgedragen.
Doode zee. Meer in het Z. 0. v. Palestina, in welks omtrek alles dood schijnt
te zijn. Volgens den bijbel zijn daar Sodom
en Gomorra verzonken.
Doodgraver. Insect uit de orde der
kevers of schildvleugeligen, dat de gewoonte
heeft doode dieren te begraven en daarin
zijn eieren te leggen.
Doodkloppertje. Insect, dat in meubelen en beschotten leeft en daarin een
zacht geklop doet hooren, door het bijgeloof als de waarschuwing v. een naderend
sterfgeval beschouwd.

Doodshoofdvlinder (Acherontia
atropos L.). Avondvlinder,groot van stuk,
met een gele op een doodshoofd gelijkende teekening op het borststuk.
De groene rugs leeft op aardappelplanten.
Doofheid. Gebrekkige toestand van
het gehoorzintuig, onderscheiden in volkomen doofheid en hardhoorigheid. Meestal
ongeneeslijk.
Doofstom. Menschen, die wegens
hunne doofheid geen klanken kunnen opvangen, blijven dientengevolge verstoken
van de kennis der spraak. In den regel
bezitten zij goed ontwikkelde spraakwerktuigen en zip voor ontwikkeling vatbaar.
Het onderwijs aan hen heeft ten doel hun
het gebruik der klanken te leeren, en men
is hierin goed geslaagd. Zulke inrichtingen
noemt men doofstommen-instituten.
Doolhof of Labyrinth. In den ouden
tijd pleinen met tal van gebouwen en
zonderling daar doorheen loopen de straten,
zoodat een vreemde er den weg niet kon
vinden. In latere tijden heeft men tuinen
als doolhof aangelegd, terwijl tegenwoordig op de kermissen tenten verschijnen,
op die wijze ingericht.
Doop. Afwassching met water tot reiniging v. zonden als zinnebeeld; was vroeger gebruikelijk als loop, later veranderde
men dit in eenvoudige besprenkeling.
Doopsgezinden. Godsdienstige secte,
die den naam ontving naar de gewoonte,
geen kinderen te doopen, maar de leden
bij hunne aanneming, dus als volwassenen;
zij verwerpen alle menscheWk gezag in
zaken van geloof, den kinderdoop en den
eed, terwiji sommigen dit ook doen in
zaken den krijgsdienst en het bekleeden
van ambten. In ons land bestaan ruim 130
gemeenten.
1toork.welling. Het dringen v. water
door rivier- en zeedijken.
Doorluehtigheid. In Duitschland
eeretitel voor hoofden van vorstelijke familia, die tot de voot n..Etijksstanden beh.
Doorn van Westcapelle (Hendrik,
Jacob, baron van). Ned. staatsman, 17861853, minister van Binnenl. zaken en min.
v. Staat.
Doornik of Tournay, stad in de Belg.
prov. Henegouwen.
Doorninek (Martinus van). Ned. staatsman, burgem. van Deventer, lid Prov. Stat.
v. Overijssel en de 2 e. Kamer. ijverig beoefenaar d. geschied- en letterk. 1775-1837.
Doornstruik (Ulex L.). Plantengesl.
uit de fam der vlinderbloemigen. De gewone doornstruik komt in ons land in het
wild op hooge zandFronden voor.
Dorade of Dolhjnyisch. Langwerpig
smalle visch uit de fam. der Makreelen.
Dordrecht. Ned. eiland tusschen de
rivieren de Merwede, Nieuwe Maas, Dordtsche Kil, Holl. Diep en N. Merwede met
de stad Dordrecht, in 964 gesticht en dus
een der oudste Holl. steden. Belangrijke
koopstad. 40.000 inwoners.
Dore (Paul Gustave). Beroemd Fransch
teekenaar, die tal van werken illustreerde,
o, a. den Bijbel, de Sprookjes van Moeder
de Gans, Fabelen v. Lafontaine, enz., geb.
te Straatsburg 1832, overl, to Parijs 1883
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Dorschmachine. Om de vrucht of
het zaad of te scheiden van de halm of
het stroo, wordt het gedorscht; op een
leemen vloer wordt het uitgespreid en met
vlegels er opgeslagen, tot het zaad er uit
is. De dorschmachino - bestaat uit een met
pennen bezette zeer snel ronddraaiende
cilinder, die het graan over een hekel
haalt. Wordt met den hond of met paarden
in beweging gebracht.
Dordt tot Holdthuizen. (Johanna
Magdalena Catharina Judith v.) Adellijke
jonkvr. te Lichtenvoorde, het kast. Hat reveld bewonend, boette haar Heide tot
Oranje met haar leven. In den Patriottentijd Het zij de oranjevlag van den slottoren waaten en versierde zich met oranjc
enz. Bij vonnis van den krijgsraad werd
zij (1799) doodgeschoten.
Dordmundt. Stad in Pruissen, prov.
Westfalen, 142,733 inw. Bloeiende handel
en nij v e rheid.
Dordmundt-Eems-k.anaml. Een van
1892-99 gegraven kanaal van Dormundt
over Munster naar het oude Eemskanaal
bij Lingen.
Dosis (Een). Een gave, een deel, wet,
iets.
Dossier. Verzameling van op den zaak
betrekking hebbende stukken in een omslag, portefeuille of doos bij elkander.
Dostojewski. (Fedor). Russ. schrijver,
geb. 1822, overl 1864.
Don. (Gerard). beroemd Holl. schilder,
1613 -1675,
Douane. Tol op de in- of uitvoerrechten op de grenzen. In Frankrijk noemt
men ook de ambtenaren en het gebouw
ZOO.

Doublette. Van een tweemaal aanwe
zig voorwerp in verzamelingen heet het
eene het voorwerp, het and. de doublette.
Douceur. Drinkgeld, fooi, geschenk.
Douche. Stortbad.
Dougl. In de nat, hist. afkorting voor
Douglas.
Dover. Eng. havenstad in Kent a. het
smalste ged. van het Eng. kan. tegenover
Calais.
Dozy. (Reinhard Pieter Anne). Een uitstek. Ned. geleerde, geb. Leiden 1820, in
1850 hoogleeraar in de geschied. aldaar,
oven]. 1883, gaf vele geschriften nit over
de geschiedenis der Arabieren.
(Francois). Verd. Nederl. kruidkundige
1807-1856.
(Gualtherus Jacob). Verdien. leeraar en
letterkund., bizonder gesch. en aardrijksk.
Zoon van den voorg. geb 1841.
Dr. Afkorting voor doctor.
Draadnagels. Ronde of vierkante
ijzeren en koperen spljkers, niet gesmeed,
maar Tangs machinalen weg vervaardigd
van draad ; zij kunnen gebruikt worden
zonder gaten in het hout boren.
Draadtouw. Touw bestaande uit hennep als kern, waarom schroefsgewijs een
aantal ijzerdraden worden gewonden De
aldus verkregen dunne touwen worden
weder tot dikkere gedraaid, kabels enz.
Om het tegen roest te beveiligen, wordt
het ijzerdraad met pek of teer ingestreken.
Draadwieren, (Conferoaceae). Fara-

van de klasse der wieren, zoowel in zout.
als in zoet water voorkomend.
Draadwormen. Wormen, welke in
jf ugdigen toestand in kevers en later in
voehtige gronden leven
Draadzwammen. Zwammen, wier
weefsel uit lange, draadvormige buisjes
bestaat, microscopisch kleine planten, bekend als Schimmel.
Draaibank. Werkbank, waarop men .er
aan vastgezette voorwerpen snel kaniaten
draaien en er inmiddels door er een scherpen beitel tegen to houden een anderen
vorm aan geven.
Draaibas. Licht geschut arm boord v.
schepen, dat men in alle richtingen kan
draaien.
Draaihals. Klimvogel, ook in ons land
voorkomend, aldus genoemd near de zonderlinge wijze, waarop hij den pals ronddraait, zoo groot als een lijster, bruin met
lichtbruine en zwarte strepen.
Draaiziekte. Een schapenziekte, veroorzaakt door een lintworm in de schedelholte der dieren.
Draak. Fabelachtig dier der oudheid,
waarmede waarschijnlijk een of ander
voorwereldlijk dier bedoeld werd. Vliegende drank noemt men in Indie een soort
van hagedis.
Drachma,. Oud-Grieksche mant van
verschill. waarde; tegenwoordig Gr. munt
van ongev. 44 et.; vroeger ook in ons land
tot het medicinaal gewicht behoorend,
1 Oils had 3 dr.
Draga, Koningin v. Serviö, geb. Lunjewitza, 1867, huwde den ingr. Maschin,
maar werd vroegtijdig weduwe en hofdame
v. Koningin Nathalie. Koning Alex. huwde
haar 5 Aug. 1900, tot algemeen misnoegen,
werd in den nacht van 10-11 Juni 1903
met Alex. vermoord d. Servische oflicieren.
Dragoman. Tolk a. h. Turksche hof.
Dragon. Naam v. een plant, waarvan
de bladeren als toekruid worden gegeten.
Dragonades. Maatregel na de optieffing van het Edict v. Nantes in Frankrijk
toegepast om het Protestantisme uit to
roeien. Bij alle Pr. werden dragonders
ingekwartierd, die verlof hadden de menschen op allerlei wijze to kwellen.
Dragonders. Liehte ruiterij.
Draineeren. Het bevrijden v. bouwen weiland van het overtollige water, door
buizen in den grond to graven, die het
water afvoeren,
Drake. (Francis). Een beroemd Eng.
zeevaarder, die een avontuurlijke levensloop heeft gehad en met succes de Spanjaarden in Amerika bestreed, 1541-1595.
Drakenberg. Drakensbergen, Drakengebergte, geb. in Zuid-Afrika v. Kaapland tot de Vaalrivier in Transvaal en
Oranje Vri.istaat.
Drakenbloed. Donker roodbruin hers,
zonder reuk of smaak, afkomstig van den
Drakenb i oedbootn en gebezigd om wijngeest en terpentijnolie-vernis rood to kleuren, het bereiden van goudlakvernis enz.
Drama. Han deling, verkeerdelijk treurspel genoemd. Het drama is een dichterlijk
gewrocht, dat ons de personen en gebeurtenissen handelend voorstelt en voor ens
ontwikkelt. Tot de dramatische voortbreng-
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selen behooren het treurspel, het blijspel
en het tooneelspel.
Dramaturgie. De theorie der dramat is che kunst.
Draperie. Van drag (laken) de bekleeding eener figuur met een gewaad;
men noemt ook een zwaar in plooien afhangend kleed of gordijn een draperie.
Drastisehe middelen. In de geneesk. krachtig werkende middelen; in de
aesthetiek iets overweldigends.
Drawingroom. Overeenkomende met
ons salon, doch kamer, waar de familie na
den maaltijd vertoeft en bezoeken ontvangt.
Dreg. Licht anker met 4 haken.
Drej. In de nat. hist. afkorting van
Drejer.
Drente. Ned. provincie met de hoofdst.
Assen, bev.: 150.400, gr. 2650 K. M.
Dresden. Hoofd- en residentiestad van
het koninkrijk Saksen a. d. Elbe. 390.000
inw. Zeer fraaie, oude stad (zie p1.21).
Dressuur. Africhting.
Dreyfus. (Alfred). F. anseh officier, in
1894 valsch beschuldigd van verraad en
veroordeeld tot levenslange deportatie naar
het Duivelseiland in Cayenne. In '97 zetten
zijne verwanten en vrienden, waaronder
den senator Scheurer-Kestner en Zola, eene
agitatie op touw om zijn onschuld te bewijzen. D. werd teruggevoerd en stond
voor een krijgsraad te Rennes terecht,
waar de advokaat Labori hem verdedigde.
D. werd opnieuw, maar tot een veel lichtere straf veroordeeld, doch ontving terstond daarop gratie, wat voet gal aan de
bewering, dat hij onschuldig en het slachtoffer van een gemeen complot was. Daar
D. elke gelegenheid aangrijpt, om zijn onschuld te doen erkennen, is de zaak nog
niet uit.
Driedekker. Oorlogschip met 3 rijen
boven elkaar geplaatste kanonnen,
Drie Koningen. (De) noemt men de
drie wijzen uit het Oosten of de drie
Magiers, die volgens het Bijbelverhaal bij
het aanschouw en eener ster naar Bethlehem reisden om er Jezus te begroeten. Zij
heetten Kasper, Melchior en Balthazar.
Men zegt, dat hun gebeente in den dom te
Keulen bewaard wordt. Gedenkdag 6 Jan.
Stukken ijs, die bij het ontdooien van groote massa's, door rivieren
of zeeen worden medegevoerd.
Drijvende eilanden in zoet
water, ontstaan door ineengegroeide waterplanten, die zich bij hooge waterstanden
losrukken.
Dril. Een soort van katoen.
Droes. Bepaaldelijk kwade droes is een
langdurige en ongeneesl. ziekte bij paarden, ezels en muildieren, zich openbarend
door het vloeien van stinkend vocht uit de
neusgaten, dat besmettelijk werkt.
Drogerijen. Grondstoflen, tot het bereiden van geneesmiddelen dienend; de
verkooper heet drogist.
Dromedaris. Kameel met een bult,
wordt uitsluitend als rijdier gebruikt, daar
hij zeer snel loopt en onvermoeid is.
Drontheim. Hoofdst. van het evenzoo
gen. stift in Noorwegen.
Droogmakerij. Aldus noemt men het

veranderen van waterplassen in vruchtbaar land.
Droogstoof. Vertrek eener buskruitfabriek, waarin de buskruitkorrels van
vocht worden bevrijd.
Drop. Extract van zoethoutwortels door
koking verkregen. Anijsdrop wordt vervaardigd door in gewoon drop wat anijsolie to mengen; wit drop is een mengsel
van gom, sulker, eiwit en oranjebloesemwater.
Drost. Beambten op het platteland,
belast met de rechtspraak, in de middeleeuwen een burgerl. betrekking in de
steden, tot het stadsbestuur behoorend, in
1813 atgeschaft.
Druiden. Priesters bij de Keltische
volkeren van het oude Gallie en Brittannie.
Druipsteen. Merkwaardige kalksteenvormingen in grotten, stalactieten, n.l. die
welke van het gewelf naar beneden hangen, en* stalagmieten van den bodem oprijzend. Ontstaan door doorsijpelend water,
dat kalk bevat.
Drukmolen. Bij de buskruitfabrikage
de molen tot het fljnmalen van -salpeter
dienend.
Drukpersvrtjheid. De Ned. Grondwet zegt : (art. 8): „Niemand heeft voorafgaand verlof noodig om door de drukpers
gedachten of gevoeleus te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid voor
de wet.
Drummond. (Kalklicht van). Wordt
voortgebracht door kalk in een brandend
mengsel van zuurstof en waterstof te doen
gloeien.
Drumont. (Eduard). Fransch schrijver
en berucht antisemiet, geb. 1844.
Drusus. Romeinsch veldheer, gouverneur van Galli g, die de bekende (maar tot
heden nog onbekende) grachten moet
hebben gegraven in ons land a. d. IJssel.
D. s. Afkorting voor dal segno d. i.:
van het teeken of (te herhalen).
Djaggarnath. Djaggernauth, Juggernoteth en Djagganota, hoofdstad van het
district Khoerdah of Poeri, pres. Calcutta,
(Eng. Indte), bedevaartplaats der Brahmanen, waar zich- de beroemde tempel van
Dsjaggarnath bevindt met de afgoden op
een wagon, welke bij het groote feest in
processie door de straten wordt getrokken.
Dsjilolo of Gilolo (Halmaheira). Een
der Moluksche oil. in onze 0.-Lbezittingen.
D-trein. Ook Harmonica-trein genoemd, sneltreinen met doorgang door alle
wagens van den trein, met slaapplaatsen
en restauratie enz.
Dualismus. Het gevoelen van de wijsgeeren, die het wezen der Bingen terugbrengen tot een goed en een boos beginsel.
Dub. In de nat. histor. afkorting voor
Duby.
Dubarry. (Marie Jeanne, gravin). Maitresse van Lodewijk XV, koning v. Frankr.
Na den dood des konings toen zij uitgewekenen ondersteunde en samenspande
tegen de republiek werd zij (1793) geguillotineerd.
Dubbelganger. In het gewone Leven
noemt men remand, die sterk op een ander
gelijkt, zijn dubbelganger. Intusschen
komt het ook als ziekte voor b.v."iemand
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die door ziekelijke verbeelding zichzelf
nogmaals meent te zien.
Dubbelzouten. Zouten van meer
basische zuren, wier waterstof door verschillende metalen vervangen of verbindingen van twee zouten van hetzelfde
zuur, b.v. alum, hetwelk uit kalium en
aliminium-sulphaat bestaat.
Dublin. Volkrijkste graafschap van
Ierland met gelijknam. hoofdstad, zetel v.
den onderkoning van Ierland, 370000 inw.
Dubloen. Vroegere gouden Spaansche
munt ter waarde van f 15.87 en (na 1848
gestempelde) f 11.19'.
Ducaten. Oude gouden munten ter
waarde van f 5.25.
Ducaton. Oude zilv. munt ter waarde
van f 3.15.
Duchaillu. (Paul Belloni). Beroemd
Fransch ontdekkingsreiziger, die in 1851
verscheidene tochten in Gaboen (W.Afrika)
deed en o a. de gorilla s ontdekte. Bij zijn
terugkomst twijfelde men aan zijn verhalen, maar hij werd later schitterend gerechtvaardigd.
Duchattel. (Fredericus Jacobus van
Rossum). Ned. schilder. geb. 1856, vooral
bekend door zijn fraaie teekeningen in
waterverf
Dugong of Zeekoe. Waterzoogdier uit
d. orde d. walvischaehtigen, alleen voorste
ledematen aanwezig. Bewonen de Indische
zeeen.
Duif. De duiven (eolumbidae) vormen
een orde der vogels van ongeveer 400
soorten over den geheelen aardbol verspreid, van de grootte van een musch tot
die van een gap s. Van hen, n.l. van de in
Europa wonende Rotsduif stammen onze
tamme duiven waarvan talrijke rassen
of variêteiten gefokt zijn, die zoozeer uiteenloopen, dat men moeite heeft te gelooven dat zij van eên soort afstammen.
Duifhuis. (Hulbert), Een Ned. godgeleerde,te Rotterdam geb. 1531, die tot het
protestantisme overging en buitengewoon
verdraagzaam was, doch met veel vijandschap had te kampen; zijne prediking gaf
herhaaldelijk aanleiding tot opstootjes,
maar de reg. beschermde hem. Hij overleed in 1581.
Duiker. femand, die in een duikerpak
gestoken, onder water afdaalt, om naar
gezonken voorwerpen te zoeken; gezonken
schepen te onderzoeken of op den bodem
der zee dieren en planten te verzamelen.
(Zie pl. 22).
Duikereend. Zee-eenden, die vaardig
duiken.
Duikertoestellen. Toestellen om
onder water onderzoekingen in te stellen,
n.l. de duikerklok en het duikerpak.
Duim. Eerste en dikste vinger van de
hand. — Lengtemaat (centimeter) 100ste
deel van de Ned. el of Meter. Een Rijnlandsche yoet = 12, een Amsterd. = 11
duim.
Duindoorn. Plantengeslacht uit de
fam. der Elaeagnebt, lage heesters of
struiken met gedoornde takken.
Duinen. Heuvelketens van los zand,
door de golven bij vloed aangevoerd zand
wordt door den wind landwaarts gestuwd
en hoopt zich daar op ; beschermen langs

bijna onze geheele kust het land tegen
de zee.
Duinkerken. Vesting en havenstad,
hoofdst. v. h. Fr. dept. du Nord aan de
Noordzee.
Duisburg. Arr. hoofdst. in het distr.
Dusseldorf der Pruis. Rijnprovincie.
Duitsche Dog. In Duitschland gefokt
hondenras, tegenwoordig overal veel gehouden. (Zie p1.23).
Duitschland en het Duitsche Rijk.
Wat oppervlakte betreft de 4de en wat
inwoners betreft de 2de staat van Europa.
Het Duitsche rijk omvat sinds 1871 alle
landen van den vroegeren Duitschen Bond,
behalve Oostenrijk, Luxemburg en Lichtenstein, bovendien Oost- en West-Pruisen, Posen, Sleeswijk en Elzas-Lotharingea
met eene bevolking van 56.367.178. Bloeiende fabrieksnijverheid en landbouw, levendige handel en mijnbouw. De Duitsche
staten waarvan Pruisen het voorn. is,
vormen samen het Duitsche Rijk met den
koning van Pruisen als keizer. Die staten
zijn: de Koninkrijken Pruisen (hoofdst.
Berlin), Beieren (hfdst. Munchen), Saksen
(hfdst. Dresden), Wurtemberg (hfdst. Stuttgart), de groothertogdommen Baden (hfdst.
Karslruhe), Hessen (hfdst. Darmstadt),
Mecklenburg-Schwerin (hfdst. Schwerin),
Mecklenburg Strelitz (hfdst. Neu-Strelitz),
Saksen-Weimar (hfdst. Weimar), Oldenburg (hfdst. Oldenbur g), de hertogdommen
Brunswijck, Saksen-Meiningen, S.-Altenburg, S.-Coburg-Gotha en Anholt. de vorstend. Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sonderhausen, Waldeck, Reuz-Greiz,
Reus-Schleiz, Schaumburg-Lippe, LippeDetmold; de vrije ste&n (republieken)
Hamburg, Bremen en Lubeck en het Rijksland Elzas-Lotharin gen (hfdst. Straatsburg).
De Grondwet des Rijks komt overeen met
die der vroegere N. D. Bond. De Bond
heeft het recht van wetgeving en de
Bondswetten staan boven de landswetten.
Wetgev. macht is Bondsraad en Rijksdag.
Bondsraad voorzitt. Kroon v. Pruissen
beschikt over 14 stem., de andere staten
samen over 41. Rijksdag afgevaardigden
van alle staten 1 voor elke 100000 zielen.
Voorn. partijen R. K. of Centrumpartij,
Nat. lib., D.-con-kerv. en S. Democr. Keizer
Wilhelm II, kroonprins Wilhelm.
Duitsch-Nieuw Guinea of KeizerWilhelmsland. Het N. 0. ged. van N. G.
voorbij den 141sten paralel, wordt ten W.
begrensd door Ned. N. G. en ten Z. door
Engelsch N. G. Het vormt met de Bismarck-Archipel, de Salomon-eilanden, de
Karolinen, Palau-eil en Ladronen het
Keizerlijk gouvernement (Schutzgebiet),
zetel v. d. gouverneur IferbertshOhe op
Nieuw Pommeren.
Duitsch Oost-Afrika. Duitsche kolonie gelegen tusschen den len en den 1 Wen
graad Z. Br. en 30 en 40 gr. 0. L. v. Gr.
grenst ten 0. a. d. Ind. oceaan, in het N.
en N. 0. aan Eng. bezitt. ten W. a. d.
Congostaat, ten Z. W. aan Rhodesia en
ten Z. aan de Port. kol. Mozambique.
Duitsch Zuid-West Afrika. Duitsche kolonie aan de Z. W. kust v. Afrika,
ten N. W. van de Kaapkolonie langs de
kust zich uitstrekkend tot de Port. kol.
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Benguela, meest door Hottentotsche- en
andere negerstammen bewoond. Dorre
onvruchtbare streek, wordt ook Damaraland genoemd. In 1904 brak er een opstand uit onder de Herrero's, die vele
hoeven verwoestten en blanken doodden.
Is nog niet gedempt. Voorn. plaatsen:
Windhoek, Ornaruru en Swakopmund.
Duiveland. Met Schouwen het meest
noordelijke der Zeeuwsche eilanden.
Duivelsbrug. Steenen brug op den
Alpenpas over den t. t. Gotthard over de
Reusz
Duivelsdrek. Zie Asa foetida.
Duivelsnaaigaren. Slingerplanten,
die zich om andere gewassen shngeren,
voornamelijk de Ruigelinze (Ervum hirsutum L.) en het Eenzijdig klokje (Campanula rapunculoides).
Dylvenkervel. (Fumaria L.). Plantengesl, uit de fam. der Fumariaceen.
Duivenpost. Het gebruiken v. duiven
tot het overbrengen van brieven, meest in
belegerde plaatsen, als alle gemeenschap
met de buitenwereld door den vijand is
afgesneden.
Duizend-en-een-nacht. Titel van
een bundel Oostersche wonderverhalen en
sprookjes.
r Duizendguldenkruid.(ErythraeaL)
Plantengesl. uit de fam der Gentianeén.
Duizendknoop. (Polygonum). Plantengesl. uit de fam. der Polygonien.
Duizendpooten. Klasse der gelede
dieren; lang, uit gelijkvormige ringen bestaand lichaam en meer dan 24 pooten;
leven op donkere plaatsen en voeden zich
met plantenstoffen. Eenige zijn vergiftig.
Dukdalf. Zware paal in den bodenr
van havens en rivieren tot vastmaking d.
touwen van schepen; ontleend aan den
hertog (Duc) van Alva.
Duenna. Behoedster, wachteres, opzieneres over een jong
Duleinea. Schertsende uitdrukking
voor geliefde (vr.).
Dum. In de nat. histor. afkorting voor
Dumeril.
Bum. of Dumort. In de nat. histor.
afkorting voor Dumortier.
Dumas. (Alexander). Beroemd Fransch
tooneeldichter en romanschrijv. 1803-1870.
Dumauriez. (Charles Francois) Fr.
generaal uit den tijd van Napoleon, die
in 1793 tegen ons land oprukkend, de
nederlaag leed tegenover den hertog van
Saksen-Coburg en daarna overliep naar
de Oostenrijkers.
Dundee. Stad in Schotland, na Edinburg en Glasgow de grootste, en na Leith
en Aberdeen de voorn. haven, 160000 inwoners.
Dungeness. (Kaap). De verste Z. 0.
punt van Engeland aan de Pas de Calais.
.bleldingsplaats van het passeeren der
schepen.
Duodecimaalmaat. Maat waarvan
de eenheden in 12 gelijke deelen verdeeld
zijn, b.v. Rijnl. maat met een roede van 12
voet en een voet van 12 duim.

Duo si faciunt idem non est
idem. Als twee hetzelfde doen is zulks
nog niet hetzelfde.
Dup. In de nat. histor. afkorting voor
Duponchel.
Duplicaat. Het dubbele van iets.
Dupliek. Tweede antwoord in een
pleidooi. De volgorde is aldus : eisch, antwoord, repliek, dupliek.
Diippel. Dorpje in Sleeswijk, bekend
door de heldhaftige verdediging van de
Diippeler schansen, door de Denen tegen
de Pruisen, die ze eerst na herhaalde
aanvallen 18 April 1864 met groot verlies
konden veroveren.
Dur. Klank of toonsoort, waarin de
groote terts gebruikt wordt.
Dur. In de natuurl. hist.afkorting voor
Durieu de Maison-Neuve.
Durabel. Bastaardwoord, dat eigenlijk
duurzaam beteekent, maar door het yolk
verkeerdelijk wordt gebruikt voor duur,
kostbaar.
Durban. Eigenlijk D'Urban of Port
Natal, havenplaats van Natal in Z.-Atrika.
Mixer. (Albrecht). Beroemd Duitsch
schilder en graveur, stichter van de nieuwere Duitsche schilderschool. 1471-1528.
Duroc. (Michel) hertog v. Friaul, generaal van het Fransche keizerrijk 1772-1813,
gunsteling van Napoleon Buonaparte en
groot vriend van den keizer.
Du sublime au ridicule 11 n'y a
qu'un pas. Van het ernstige tot het belachelijke is s!echts een stap.
Dusseldorf of Dusseldorp. Hoofdst
van het distr. van denz. naam in de Pruis.
Rijnprovincie, 213767 inw., bloeiende industrie en handel.
Dunn. (Van der). Adellijk Ned. gesl.,
gesproten nit dat van Brederode. Tot dit
gesl. behoorde o. a. Adam Flancois Jules
Armand van der Duijn van Maasdam, die
in 1813 een der mannen was, welke onze
onafhankelijkheid tot stand bracht.
DuUse. (Prudens van) Verdienstelijk
Vlaamsch dichter, 1804-1859.
Dwaallichten. Blauwachtige vlammetjes, welke men in den avond vaak ziet
zweven boven moerasachtsge plaatsen,
waar plantaardige en dierlijke overblik
selen tot verrotting overgaan, door het
bijgeloof beschouwd als de zielen van ongedoopt gestorven kinderen.
Dynamica. In de natuurk. de leer der
krachten en de beweging.
Dynamiet. Ontplof bare stof in 1867
door Nobel to Hamburg uitgevonden, bestaande uit een poreuze stof, doortrokken
met nitro-glycerine.
Dynamometer. Krachtmeter, werktuig tot het meten van krachten, vooral
van de spierkracht van menschen en dieren.
Dynastie. Machthebbend of Regeerend
vorstenhuis, een reeks heerschappijvoerders uit hetzelfde geslacht.
Dysenterie. Hevige, ontstekingachtige
aandoening van het slijmvlies van het
darmkanaal, vooral van den dikken darm.
Dyspepsie. Gebrekkige spijsvertering.
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E.
E. Vijfde letter van het alphabet en
tweede klinker. Als afkortingsteeken in
Rom. opschriften: Ennius, (is), emeritus
(uitgediend), evocatus (uitgeroepen), equus
(paard), enz. In de scheikunde beteekent
E Erbium; in de kruid- en dierkunde beteekent e voor een bijv. n.w. juist het verstoken zijn van de eigenschap door dat
woord aangeduid, b.v. Ecaudatus (zonder
staart), Edentatus (zon der tanden).
Earl. Graaf, adellijke titel in Eng. Een
earl is tevens viscount (baron), en deze
wordt uit beleefdheid ook aan den oudsten
zoon toegekend, de jongste zonen voeren
het praedieaat honourable, de dochters
dat van lady voor hun doopnaam Een
earl wordt betiteld als right-honourable
en is lid van het Hoogerhuis.
Eau. Water, in verbinding met andere,
gegeven aan reukwatertjes, b.v. eau de
cologne, eau des Carmes enz.
Ebbe en vloed. Het regelmatig rijzen
en dalen der zee, dat in ruim 1 etmaal
2 keer geschiedt.
Ebbenhout. Zeer harde, zwarte houtsoort, voorkomende in 0. en W. India,
Afrika, enz.
Ebers. (Georg Moritz). Bekend onderzoeker der Oostersche- vooral Egyptische
oudheid, geb. 1837, overl. 1898.
Ebro. Voornaamste rivier van Spanje,
ontspr. in Santander, loopt in Z. richting
door Oud-Castilie, Arragon en Catalonia,
en stort zich omstreeks Amposta in de
Midd. zee.
Eburonen. Germaansche volksstam,
die zich omstreeks 55 v. C. tusschen Rijn
en Maas in de streek bij Tongeren vestigde. Hun hoofdst. was Aduatica.
Eebatana. Bij de oude Grieken de
hoofdst. van Media. Ecce home. Ziet den mensch! De
woorden door Pilatus gesproken, toen hij,
na de geeseling, Jezus aan het yolk voorstelde, om het tot medelijden te brengen.
Eene dergelijke voorstelling van Jezus
noemde men zoo.
Eccentriek of exentriek. Met betrekking tot personen, iemand die zonderling
is; op het gebied der werktuigkunde een
toestel, waardoor een draaiende beweging
in een rechtlijnige verandert wordt.
Eehappement. Zie: Uurwerk.
Echee. Schaak, stoot, slag, nederlaag.
Echidna. Monster der fabelen, half
slang, half maagd.
Echo. Terugkaatsing van het geluid
tegen vaste voorwerpen.
Eckstein. (Ernst). Duitsch dichter en
journalist, 1845-1900.
Eclaireurs. Manschappen of troepen,
die het terrein verkennen.
Electicus. Uitlezer. iemand die uit
alles het beste neemt. Electa, bloemlezing.
Ecstase of Extase. Beteekent buiten
zich zelf zijn, eentoestand van hooge
geestdrift, die, als zii blijvend is, tot waanzin leidt.

Ecuador. Een der 3 uit de vroegere
republiek Columbia in Z. Amer. gevormde
vrijstaten, aldus genoemd, omdat het zich
aan beide zijden van den equator uitstrekt,
hoofdst. Quito met 80,000 inw., -2900 M.
hoog gelegen. Het land voert veal cacao
uit, bevolking ongev. 1.204.200. Sedert 1901
is president Plaza.
Edam. Stadje in N. Holl. omstr. 6500
inw., beroemd om de voortrffel. kaas.
Edda. Stammoeder, titel van 2 verschill.
oud-Germaansche boeken, van groot belang voor de dicht- fabel- en oudheidk.
Edele metalen. Goud- en zilver.
Edelgesteenten. Delfstoffen, welke
zich onderscheiden door hardheid, glans,
fraaie kleur of kleurloosheid,onveranderlijkheid in de lucht, doorzichtigheid en zeldzaamheid. Edele noemt men: diamant,
robijn, saffier, chrysoberyl, spinel, zirkoon,
smaragd, beryl, topaas, toermalijn, granaat, pyroop, edele opaal, cordieriet,
chrysoliet en turkoois. Tot de half edele
rekent men: bergkristal, amethyst, aventurien, katoog, rozenkwarts, chalcedoon,
agaat, carneool, chrysopaas, heliotroop,
jaspis, yuuropaal, cacholong, vesuviaan,
cyaniet, pistociet, adular, amazonensteen,
labrador, lazuursteen, vloeispaat, barnsteen en malachiet.
EdelgesteentenslUpertj. Een reeks
van bewerkingen, waardoor een ruwe
steen in een meer kostbare wordt veranderd (kloven, facetteeren en polijsten).
Edelvink. Gewone oink.
Edelweis. Alpenplant.
Eden. Zie Paradijs.
Edinburgh. Hootdstad v. Schotland,
303294 inwoners
Edison. (Thomas Alva). Amerik. natuurkundige, van vaderszijde van Nederl.
afkomst, was eerst courantenjongen aan
een spoorwegstation, kwam vervolgens
bij de telegraphic en toonde zOOveel lust
en geest, dat hij de uitvinding deed om
langs denzelfden draad naar beide zijden
te gelijk te telegrafeeren. Nadat hij door
een aantal uitvindingen voldoende geldmiddelen had verkregen, liet hij zijn betrekking varen en stichtte een laboratorium,waar hij weldra tal van uitvindingen
deed op het gebied der electriciteit enz.
E. ward geb. in 1847. (Zie pl 24).
Edrisi. (El).Een der meest beroemde
Arabische aardrijkskund. 1099-1175 of 1180.
Eduard. Onder daze naa,m vermelden
wij de volg. Eng.vorsten: Eduard I, 1272—
1307. — Eduard 1I, 1307--1327. — Eduard III,
1327-77. —Eduard IV, 1461 —1483 — Eduard
V (ward als kind door zijn oom, den hertog
van Gloucester, onder bedden gesmoord).
— Eduard VI, 1547-1153 — Eduard VII,
geb. 1841, de reg. aanvaard 22 Jan. 1901,
— Eduard, prins van Wales, zoon v. kon.
Eduard III, bijgenaamd den Zwarten Prins,
dapper legerhoofd, die in Frankrijk streed,
later vorst van Aquitanie, 1330-1376. —
Eduard (Karel), kleinzoon van Jacobus II,
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bijgenaamd de Pretendent, laatste spruit
van het Huis der Stuarts, deed vergeefsche
pogingen om de Eng. troon te herwinnen
en overleed 1788 te Rome.
Een koning van Portugal, Ed. 1433 -1438.
Een hertog van Gelder, Eduard, 2de zoon
van Reinoud II, 1336-1371.
Edw. In de nat. histor. afkorting voor
Milne Edwards.
Eeden. (Frederik van). Nederl. dichter,
geb. 1860, behoot t tot de dichters der nieuwe
letterkundige richting, verwierf vooral
naam door z. boek:,,De Kleine Johannes".
Eekhoorn. Knaagdier, vierteenige
voor- en vijfteenige achterpooten, lange
behaarde staart, viugge, op boomen levende, dieren, welke zich voeden met
vruchten. De gewone eekhoorn (Sciuris
vulgaris), is vrij menigvuldig in de bosschen van Gelderland en Overijssel. In
0. Europa. Azle en Amerika vindt men
de vliegende eekhoorn, gekenmerkt door
tusschen de romp en de pooten uitgespannen vliezen, die hem als valscherm dienen
bi.i zijn sprongen.
Eekhoorn-aap. Een soort v. springaap uit de N, Wereld, met een breed
n eustusschenschot.
Eekhoorn-buideldier.Plantenetend
klimmend buideldier (Petanrus sciureus).
Eelco. Twaalfde abt v, het vermaarde
Friesche klooster Lidlum, 1270-1332, werd
door de monniken van Boxum, die hij
bestrafte wegens hun slechte levenswandel
met knodsen doodgeslagen, Hij werd later
heilig verklaard.
Fem. (De), Een riviertje in Utrecht, bij
Amersfoort.
Eems. (De). Rivier aan de N. W. grens
van Duitschland, nabij de Oostel. grens
van ons land.
Eend. (Anal). Groep uit de orde der
zwemvogels, gekenmerkt door een platten,
breeden bek, dunnen, korten, gebogen
hats, korte, ver naar achteren geplaatste
zwempooten, waggelenden gang, korte
vleugels en veelal bonte vederen Komen
in alle streken voor, zijn bekwame zwemmers en duikers, zeer vraatzuchtig, voeden
zich met dierlijk en plantaardig voedsel.
Men heeft een menigte soorten, waarvan
onze wilde eend het meest bekend is, die
de stammoeder van onze tamme eend is.
Een kleinere soort is de taling; verder
noemen wij de bergeend, de slobeend, de
muskuseend, de Mandarijn-eend enz.
Eendagsvlieger. Zie: Haft.
Eendenkooi. lnrichting om , wilde
eenden te vangen, die in slootjes worden
gelokt en in netten gedreven.
Eendenmossel. Schaaldier, in zee
levend.
Eendrachtslan(l. Ged. der westkust
v. Australia.
Eenhoevigen. (Solidungula). Noemt
men van hoeven voorziene zoogdieren, ook
wel Onevenvingerigen (Perissodactyla), bij
ons vertegenwoordigd door het paard en
den ezel. Men rekent tot doze orde de
paarden, de ezels, de zebra's en quagga's,
de tapir, de neushoorns en de khpdassen.
Eenhoorn. Het fabelachtige dier uit
het Eng. wapen, een paard met een langen
rechten hoorn op den kop.

Eenknoop. Plantengesl. uit de fam.
der grasser'.
Eerelman. (Otto). Ned. schilder, geb.
Gron. 1830, vooral bekend als sehilder v.
paarden en honden.
Eerens. (Dominique Jacques de). Geb.
Alkmaar 1781, begon zijn loepbaan als
soldaat in ons leger, klom snel op, word
op 't slagveld luit. enz. na tot generaal to
zijn gestegen, word hij in 1834 gouv.-gen.
van Ned.-Indio, overl. aldaar 1840.
Eenw. Een tijdperk van 100 jaren.
Effect. In 't algemeen een werking en
vooral eon verbazingwekkende werking,
die de aandacht trekt, op allerlei wijzen
te bereiken.
Effeeten. Goederen, vermogen, wissels,
staat ssehuldbri even.
Eden, (Justus van). Ned. letterkundige,
1684 1735
Effendi. Turksche eeretitel
beer.
Egels. (De). Fanatic van inseetenetende
zoogdieren, zich onderscheidend door een
spitsen snuit, met stekels of borstels bezet
lichaam en korten of geen staart. De gew.
egel, ook wel stekelvarken genoemd, komt
overal in ons land voor.
Egelviseh. (Diodon). Met stekels gowapende viseh van de familie der naakttandigen, die ook de eigenschap bezitten
zich to kunnen opblazen.
Egge. Houten rooster met ijzeren pennon bezet, wordt gebruikt om na het ploegen het land gelijk to waken; men sleept
het over den bodem, waardoor de grond
geeffend wordt, de kluiten verbroken, het
onkruid losgerukt en de grond open gemaakt wordt.
Eginhard of Einhard. Sehrijver der
levensgesch. v. Karel den Grooten, overl. 847.
Egmond. Leer oud en aanzienl. Holl.
geslacht, opklimmend tot den tijd der Fr
koning Radbout De voorn. laden waren:
Berwoud, Beroald of Beerwald, de eerste
van w : en de gesch. melding maakt, 9de
hoer van Egmond, sneuv. 1114 te gen de
W. Fri ezen. — Albrecht, die met zijn brooder Dodo tot driemaal de W. Fr. het land
liet ruimen, zoodat graaf Floris hem tot
stadh Holl. benoemde, sneuv 1168 tegen
de W. Fr. — Wouter, z. v. d. voorg , overl.
1208.— Willem, belegerde het slot to Muiden
en Kronenberg, waar de moordenaars v.
Floris V gevlueht waren, overl. 1304. —
Arend, streed tegen de W. Fr en bet een
vaart graven v. Egmond naar Alkmaar,
overl. 1409. — Gerrit, admiraal der Holl.
vloot in 1398. — Jan, vijand van graaf
Willem VI, Ruwaard van Gelder, overl.
1451. — Willem, gunsteling v. Jan v. Brab.,
overl. 1451 — Willem, geb. 1412 of 1415,
in 1473 stadh. T. Geld., overl. 1483. — Jan,
bijren. Manke Jan, 1438 of 41, ,aadsheer
v. Maria v. Bourgondie, over]. 1516. — Jan,
1499-1528, kamerheer v. Keizer Karel V. —
Karel, z. v. d voorg., idem, overt. 1541. —
Lamoraal, geb. 1522, gunstel, en bevelhebb.
in het leger van Karel V, verzette zich
tegen kardinaal Granville, doeh bleef trouw
aan zijn vorst, werd niettemin door Alva
ter dood gebraeht, to gelijk met den graaf
v. Hoorne, 5 Juni 1568. — Zinn zoon Filips
koos de zijde van Spanje, overl. 1590. —
Lamoraal, z. v, Lamoraal, word besehuld.
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van samenzwering tegen den Prins van
Oranje, overt. behoeftig en kinder1.1617.—
Zijn broeders Karel en Procopius Francois
dienden Spanje. Frederik diende Maximiliaan van Oosteniijk, overl. 1500.— Floris,
gunsteling van Maximiliaan, stadh. van
Friesland, overt. 1539. —
kapt.-gen. der Nederl., stadh. v. Friesland,
overt. 1548. — Otto, onderteekenaar van
het Verbond der Edelen, overt. 1585. —
Frederik, idem, overt. 1615. — Albrecht,
bevelh. der watergeuzen, overt 1596. —
Dirk, 1537-1596, geleerd man. — Thomas,
burgem. van Alkmaar en afgev. voor de
Staten-Generaal, geb. 1590 — Johannes
Aegidius, gezant der Staten, overt. 1747.
Egmond op den Hoeve. Kasteel der
Heeren en Graven v. Egmond, in 1307 gebouwd, in d. Spaansch. tijd geh. verwoest.
Egmond binnen. Vroeger aanzienlijk
dorp in N.-Hon. met een abdij.
Egmond buiten. Dorp in de nabijheid van het vorige.
Egmond. (De Abdij van). Klooster in
889 gesticht door Dirk I graaf v. Holld. in
1576 verbrand.
EgoIsmus. Zelfzucht, eigenbelang.
Egypte. Land in N. 0. v. Afrika grenz.
ten N. a. d. Midd. zee, ten 0. aan Azie
(landengte van Suez) en de Roode-zee; ten
Z. aan Nubie en ten W. aan de Lybische
woestijn. In de oudheid een zelfst. rijk,
thans een onderkoninkrijk, onderworpen
aan Turkije, als vasalstaat. Bevolking
hoofdz. fellahs, nakomelingen der oude
Egyptenaren en Arabieren, Arabische taal,
Mahomed. godsdienst Voorn. steden Alexandria, (Nij1 delta) met 208000 en Cairo
met 368000 inw. De can Turkije schatplichtige vorst de Khedive, heeft een uitgestrekte macht en regeert met een kamer
van vertegenwoordigers. Sedert 1885 is het
land door Engeland bezet, tengevolge van
opstanden, die de veiligheid van het Suezkanaal in gevaar brachten.
Ehrh. In de nat. hist. afkorting voor
Ehrhart.
El. Het ei is in de wetenschap de blaasvormige kiem, waaruit zich alle dieren
ontwikkelen. Het bestaat uit een bolvormige dooier, bestaande uit een korrelige,
taai-vloeibare en vethoudende massa, welke
het kiemblaasje omgeeft. Zij zijn gewoonlijk microscopisch klein, d. w. z. van de
zoogdieren. Bij reptielen en vogels zijn zij
groot en zeer samengesteld. Het eigenlijke
ei is daar omsloten door een dooier, eiwit
en een schaal. De eieren ontstaan in de
eierstokken, komen van hier in den eileider,
waarna zij onmiddellijk gelegd worden,
zooals bij de vogels of komen op een
plaats in het lichaam, waar zij verder ontwikkelen zooals bij de zoogdieren.
Eidereend. (Arras Molissima) of eidergans. Noordsche eend, die bekend is door
zijn talrijke donsvederen. Zij bewonen het
hooge Noorden, maar komen zuidelijker,
broeden o.a. op de Schotsche eilanden,
IJsland, Noorwegen, Groenland enz. waar
zij met dik dons bekleede nesten maken.
De bewoners nemen dat dons 2 maal weg
en laten ze de 3de maal broeden. De
eidereend verlaat onder die behandeling
het nest niet.

Eierkunde. 08logie, hulpwetenschap
der vogelkunde, welke zich bezighoudt
met het on derzoek van kleur, vorm, grootte
en aantal der vogeleieren.
Eierplant. Plantensoorten van het
geslacht Solonum.
Eierstok. Bij planten en dieren dat
orgaan, waarin de eieren ontstaan.
Eifel. (De). Bergstreek tusschen de Moezel en de Rijn, de Roer en de Pruiss.rijnprovincie gelegen.
Elffeltoren. Een door den ingenieur
Eiffel voor de Parijsche wereldtentoonstelling van 1889 opgerichte toren van 300
M. hoog, geheel uit ijzer bestaande.
Eigeel. Een in den handel gebracht
vogelvoeder, bestaande uit gekookt en gedroogd eidooier.
Eigendom is diefstal. Een door
socialisten veel gebruikte uitdrukking,
ontleend aan een werk van Proudhon
„Qu'est ce quo la 13ropriete".
Eik. (Quereus L.) Bekende boom uit de
fam. der Napjesdragenden (Cupuliferen).
Groot aantal soorten, meestal woudboorr, en
over alle wereldd. verspreid. De vrucht
(de bekende eikel) komt bij sommige soorten eerst in den 2den herfst tot rijpheid.
Deze worden gebruikt als varkensvoeder
en tot het bereiden van eikelkoffie, het
hout is vast, stork en duurzaam, taai en
Lang bestand tegen de invloeden van het
weer ; de bast is een uitmuntende looistof.
Eikelkotile. Een aftreksel van gebrande of geroosterde eikels. Deze koffie
is volgens deskundigen zeer gezond en
versterkend voor de zenuwen.
Eikenbladrollers. Insect tot de
schubvleugeligen behoorend; de jonge
rupsen rollen zich in de punt van een
eikenblad om te verpoppen.
Eikengalwesp. Insect uit de fam.
der Galwespen. Met zijn legboor doet het
een steek op eikenbladeren en doet daardoor de bekende galnoot ontstaan.
Eiland. Een klein, boven den waterspiegel uitstekend god. der aardkorst, aan
alle zijden door water omgeven.
Eindhoven. Arr. hoofdstad in N. Brab.
aan de Dommel, plm. 5000 inw.
dst. v. het voormalig
Eisenach. floof
vorstendom Eisenach, thans distr. van het
groothertogdom Saxen-Weimar-Eisenach,
65767 inwoners.
Eisinga. (Eire). Een Friesch beoefenaar
der sterrekunde, die te Franeker word
geb. 1744 en bekend is door een „Planetarium" door hem vervaardigd n.l. eon
voorstelling van ons zonnestelsel met de
verschillende planeten, die zich aan den
zolder van het vertrek met hare natuurlijke omloopstijden rondom de zon bewogen. Het Rijk kocht het aan en benoemde
E. tot broeder der Orde v. d. Ned. Leeuw.
Eiwitstoffen. ProteInestoffen of albuminaten, hoogst samengestelde, gemakkelijk ontleedbare en voor rotting vatbare
stollen, welke in hoofdtrekken met het
gewone eiwit der eieren overeenkomt. Zij
vormen een hoofdbestanddeel van het
dierlijk lichaam en ontbreken in planten
niet.
Ekster. Tot de kraaivogels behoorende
zeer fraaie, bekende vogel, maar zeer
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schadelijk door het rooven van eieren en
jonge vogels, zelfs kuikens.
El. Lengtemaat; vroeger in gebruik.
Daar deze ove, al niet even lang was, nam
men den meter aan als cenheid. Ned. el=
0.70 M.
Eland. Herkauwend dier, tot het gesl.
Hert behoorend, grootste hertensoort van
Europa, stompe dikke snuit en breede
schopvormige horens.
Elandslaagte. Plaats aan de spoorl.
Durban—Lady-Smith—Johannesburg,waar
de Boeren 21 October 1899 een nederlaag
leden en zij die zich wilden overgeven,
door de E. lanciers worden neergestoken.
Elakriet of Veerkrachtig aardpek.
Een soort van aardhars.
Elba. Ital. oil. in de Middell. zee, waar
Napoleon I gevangen werd gehouden en
vanwaar hij weder ontvluchtte.
Elbe (De). Een der voorn. rivieren in
Duitschland, oorspr. in Bohemen, nabij
de grenzen van Silezie, loopt door Oostenrijk en het Duitsche keizerrijk en stort
zich bij Cuxhaven nabij Hamburg in zee.
Elberfeld, Belangr. Duitsche fabriekstad a. d. Wupper, 156966 inw.
Elberfelder systeem. Een bizondere regeling van het armwezen to Elberfeld.
Eldorado (,,Het gouden''). Naam voor
een goudland dat in Z. Amerika moest
maar nooit gevonden is.
Electie. Keus, verkiezing, keur.
Electriciteit. Natuurkraeht, door
wrijving, temperatuursverandering of aanraking met andere stoffen opgewekt en
zich openbarend door aantrekking en afstooting, in licht- en geluidverschijnselen
of in physiologische werkingen. Er bestaan twee electrische vloeistoffen : de
positieve wordt door wrijving in glas opgewekt, de negatieve in hars. Lichamen
met gelijkmatige of dezelfde electr. vloeistof, stooten elkander af, met ongelijkm.
of verschillende, trekken elkander aan.
Eleetrisehe atmosfeer. De in
electrische toestand verkeerende ruimte
rondom een met electriciteit beladen
voorwerp.

Eleetrisehe klokken, schellen

en uurwerken. Door een galvanische
stroom in beweging gebrachte klokken,
schellen en uurwerken.
Eleetriseh lieht. Licht door een
electrischen stroom opgewekt in twee
tegenover elkander geplaatste koolspitsen,
zooals in het bekende booglicht of in een
gebogen kooldraad, in een luchtledige
glazen bol geplaatst, wat men gloeilicht
noemt.
Eleetrobiologie. Raadselachtig verschijnsel op het gebied van het zenuwleven, hetwelk d. velen beschouwd worden
als bedriegerij, n.l. het aan iemands wil
onderwerpen van eons anders wil.
Eleetro-magnetismus. Door electriciteit opgewekt magnetismus.
Eleetroteehniek. Het toepassen der
electriciteit op de nijverheid.
Eleetrotherapie. De toepassing der
electriciteit in de geneeskunde.
Elegie. Klaaglied, treurdicht.
Elementen. Beginselen of grondstofGEILL. ENCYCL OP AEDIE.

fen. Voorheen noemde men 4 elementen,
n.l. aarde, water, lucht en vuur; tegenwoordig noemt men elementen enkelvoudige stoffen, welke men uit ongelijksoortige
heeft kunnen opbouwen, neeh in ongelijksoortige ontleden kan. Men telt er ruim 60,
b.v metalen en niet-metalen of metalloIden.
In de seheikunde wordt elk element aangeduidt door een teeken, bestaande uit de
eerste letter of letters van zijn Lat. naam,
b.v. Aluminium
Al.
Elephantiasis of olifantshuid, naam
eener huidziekte, die zich onderscheidt d.
harde, geel- of bruirikleurige huidlnobbels, het uitvallen der haren en mindere
gevoeligheid der huid
Men noemt ook de Lazarusziekte of
melaatsheid (lepra tuberenlosa) a'dus.
Elevator. Toestel om granen enz.
op hooggelegen zolders van pakhuizen to
brengen. Huschtoestel met keten zonder
Bind en Bakken.
Elfen. Volgens het Germaansch-Heidensche geloof goddelijke wezens van
ondergeschikte rang, die nog in de sagen
en volksoverleveringen voortleven.
Lift. Groote op een zalm gelijkende
Tisch uit het geslacht der haringen, wordt
op onze rivieren veel gevangen als zij die
opzwemmen op kuit to schieten. Wordt
versch en gerookt in den handel gebracht.
Elisabeth. Onder dozen naam vermelden wij:
Elisabeth, de Heilige van Thuringen,
1207 -1231, stammoeder v. h. vorstel. HUN
v. Hessen, in 1235 heilig verklaard om haar
deugdzaam leven — Elisabeth, koningin
van Engeland, 1533— 603. — Elisabeth,
Koningin v. Spanje, 1545-1568, — id. id.,
1692-4766. — Elisabeth, keizerin van Rusland, 1709-1762. -- Elisabeth Christine,
gemalin v. Frederik II, kon, v. Pruissen,
als edele vrouw hoog geroemd. — Elisabeth, kon. v. Pruisen, 1801-1873. -- Elisabeth, zuster v. Lodew. XVI, geguillotineerd
1794 — Paulina Louisa Elisabeth. koningin
van Roemenie, als dichteres bekend onder
den naam Carmen Sylva, dochter v. Herman, prins von Wied, gob. 1843 — Elisabeth, keizerin v. Oostenrijk, gemalin van
keizer Frans Jozef, 10 Sept. 1898 door een
anarchist to Geneve door een dolksteek
vermoord.
Elite (Corps d') of keurbende. ITitgelezen troop, lijfwacht, ten onzent het regiment grenadiers en jagers.
Elixer. Geneesmiddel, verkregen door
het trekken v. bepaalde zelfstandigheden
op alcohol; ook bitter-extracten.
Eljen. Hongaarsche uitroep: hij love!
Ellips. Op 't gebied der taal, de weglating v. een woord uit een volzin; zoodat
men d. woord er bij moetvoegen om d. zin
to volmaken ; in de meetkun de eon kromme
lijn van den tweeden graad, die in zichzelven terugkeert en tot de kegelsnede
behoort.
Elmusvuur (St.). Een eleetrisch verschijnsel, dat zich bij een stork geelectriseerden dampkting op hooge, vooral metalon, toppen vertoont, b.v. masten van
schepen en torenspitsen, het heeft den
vorm van een vlammetje.
Elont (Cornelis Theodorus). Afstamme9
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ling van een Fransch geslacht, door vervolging verdreven, geb. te Haarlem 1767,
werd advokaat te Amsterdam en vervolgens : raadsheer Hof v. Holland, proc.-gen.,
gouv.-gen. v Ned.-Indie, lid d. comm. tot
ontw. v. de staatsregeling van 1813, nam
in 1815 de 0.-I. bezitt. van de Engelschen
over, minister v fin , nijverheid, kolonien
en marine, min. v. staat, overt. 3 Mei 1841.
(Cornelis Pieter Jacob z. v. d. room.,
off. v. het Ned.-Ind. leger, onderscheidde
zich herhaaldelijk zeer, resident v. Riouw,
milit.-comm. v. Sumatra's Westkust, gen.majoor, overt. 1843.
Elven (Tetar van): (Henri Louis).
1782-1856. Anibtenaar bij het dept. van
Binnenl. Zaken, die de stenografie bij ons
invoerde en de eerste stenografen opleidde.
(Johan baptist): Verdienstel. Ned. kunstschilder en graveur, geb. 1810.
(Paul Constantin Dominique). Id. id.,
gets. 1823.
Elysee. Oud-adellijk kasteel te Parijs,
nabij de Champs Elysees, in 1718 gebouwd,
het grenst met zijn sicrlijke tuinen aan
het park, de Champs Elysees, dat reeds
ten tijde van Lodewijk XV is aangelegd.
Elzas (De). Vruchtbare landstreek aan
den linker Rijnoever tusschen Lotharingen,
Fransche Comte en de grenzen van Zwitserland en Duitschland, voor 1870 Fransch
gebied, na den oorlog van 1870 —71 bij
Duitschland gevoegd als Rijksland met
een ged. van Lotharingen.
Elzeboom. Boom mt de familie der
Berkachtigen, komt in ons land veel voor
op moerassi ge gronden, waar geen ander
hout wil groeien, levert goed hout voor
waterwerken, daar het onder water bijna
onveranderd-blijft.
Elzevier. Een Ned. geslacht, dat zich
jegens de boekdrukkunst zeer verdienstelijk heeft gemaakt, van Lodewijk, die in
1540 geb. werd, tot Abraham in 1681, in het
drukkersgilde ingeschreven.
Email. Glasachtige gesmolten massa,
waarmede men metalen voorwerpen bedekt.
Emancipatie. Vrijmaking van iemand
nit een afhankelijke toestand.
Emants (Marcellus). Ned. schrijver,
geb. 1848 te Voorburg, woonachtig te
's-Gravenhage, studeerde te Leiden in de
rechten maar koos weldra de literarische
loopbaan. Bekend door zijn reisbeschrijvingeti en novellen.
Emballage. De omhulling, de verpakking van goederen, zooals kisten, manden,
zakken enz.
Embargo. Beslag in tijd van oorlog
gelegd op koopvaardijschepen van den
vijand.
Embarkeeren. Inscheping, inlading.
Embleem. Zinnebeeld, versiersel dat
een bepaalde beteekenis heeft.
Embonpoint. Lijvigheid, gezetheid.
Embryo. Zie Kienz en Vrucht.
Embryologie, De leer der ontwikkeline van de kiem of vrucht.
Emden of Embden, belangrijkste zeeen handelsstad in het Pruiss. gewest Hanover, nabij de Eems.
Emeritus. Uitgediend, gewezen.
Emigranten. Zij die in getalen hun

vaderland om godsd. of staatk. redenen
verlaten.
Eminentie. Ecretitel van aartsbisschoppen en kardinalen.
Emir. Eeretite van Arabische stamhoofden en van de erkende nakomelingen
van Mahomed
Emma. Volgens de overlevering heette
aldus een dochter v. Karel den Groote,
beminde van den geheimschrijver Eginhard. Opdat, na een samenkomst met hem,
Coen het gesneeuwd had, zijn voetstappen
met zouden worden gezien, droeg zij hem
door de sneeuw. De keizer, die dit zag,
liet hen huwen.
Emma Adelaide Wilhelmine Therese,
Koningin-Moeder der Nederlanden, dochter
van den prins v. Waldeck en Pyrmont,
geb. 2 Aug. 1858, huwde 7 Jan. 1879 met
koning Willem III. Uit dit huwelijk werd
geb. de tegenw. Koningin der Nederlanden.
Emmerik. Stad in het arrt. Rees,
Pruiss. district Dusseldorp, rechter Rijnoever, niet ver van de Ned. grens, door
e. stoomtr. in verb. met Zutphen, 10529 inw.
Emmius (Ubbo). Een uitstekend Ned.
geschiedschrijver, geb. 1547. hoogl. te Gron.,
overt. 1625.
Emo. Ned. kroni.Ischrijver, abt van
het klooster Bloemhof te Wittenierum
eind 12de en begin 13de eeuw.
Emoe. Groote loopvogel tot de fam.
der struisvogels beh en voorkomend op
Nieuw-Holland (Australia).
Emotie. Gemoedsbeweging.
Empiric. Ervaring, de kennis welke
door juiste zintuigelijke waarneming wordt
verkregen.
Ems. Gewoonl. Bad-Ems, beroemde
Duitsche badplaats,. 1 1 /2 u. gaans van
Coblenz.
En bloc. In zijn geheel.
Encyclopaedie. Samengest. Grieksch
woord, een samenvatting van alle wetenschappen beteekenend.
Endossement. Het overdragen van
de betaling van een wissel aan een ander.
Endl. In de nat. hist. of korting voor
Endlicher.
Endymion. Een zoon v. Zeus (Jupiter)
herder of jager. Wegens zijn braafheid
mocht hij een wensch doen en vroeg:
onsterfelijkheid, een altijd durende slaap
en eon eeuwige jeugd. Volgens anderen
dompelde Helene hem in een altijd durende
slaap om hem ongestoord te kunnen
kussen.
Energie. Geestkracht.
En face. Van voren.
Enfant terrible. Ondeugend kind,
of liever een kind dat er ap es uitflapt,
tegenover niet-huisgenooten.
Engadin. Zwits. dal, Grauwbunderland,
Teel door reizigers bezocht.
Engeland. Het grootste der Europ.
eilanden, vormt het zuid. deel van het
eiland Brittannia, hetwelk bovendien Wales
en Schotland bevat, door de Rom. Albion
geheeten, ontving zijn naam van de Angelen, die or zich met de Jutten, Saksen
en Friezen in de 5de eeuw van meester
maakten en er verschill.koninkr. stichtten.
Men raadplege verder het artikel : Groot
Brittanje en Ierland.
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Engelberts (Engelbertus Matthias).
Ned. geschiedkundige, geb. te Noordlaren
(Gr.) 1731, predikant te Kolhorn en Hoorn
waar hij in 1807 overleed.
Engelbrechtsen (Cornelis). Ned.
schilder, leermeester van Lucas van Leyden
1486-1533.
Engelmakerid. Het in groote steden
meermalen voorgekomen bedrijf om kleine
kinderen, meestal buiten echt geborenen,
door slechte behandeling (besteed,ters)
een spoedize flood te bezorgen.
Engelsburg (De) of Engelenburg.
Kast. te Rome, op den rechter oever van
de Tiber.
Engelsch rood. IJzeroxyde, dat als
roode- of bruinachtig roode water-, olieof emailverf of als polijstmiddel wordt
gebruikt.
Engelsche ziekte. (rachitis). Kinderziekte, zich openbarend door zwelling
van de gewrichtseinden der onderste ledematen en vervolgens van die van alle
beenderenverbindingen.
Engelsehe pleister. Taf, aan eene
zijde met vischlijm bestreken.
Engelsch tout of bitterzout. Eigenl.
zwavelzuur magnesium, bestanddeel van
het zeewater, laxeermiddel.
Engelzoet. (Polypodium vulgare E.).
Soort van varenplant, in ons land veel op
knotwilgen to vinden. De zoetachtige wortelstok wordt in de apotheek gebruikt.
Engerling. Rups van den meikever,
zeer schadelijk in tuinen
Enkhuizen. Stadje in Noord Holland,
plm. 6000 inw.
Enquete. Onderzoek.
Enschede. Haarlemsch geslacht, dat
zich sedert het midden der voorg. eeuw
zeer verdienstelijk heeft gemaakt jegens
de drukkunst. Bizonder verdienstelijk was
Johannes, geb. 1785, die zich met de zorg
voor de Oprechte Haarl. Ct. belastte en
deze tot bloei bracht, in een tijd dat een
courant een zeldzaamheid in ons land was.
Overl. 1866
Enschede. Stad in Overijssel, Twenthe,
hoofdzetel van de katoenweverij en spinnerij in ons land, in 1862 bijna geheel aoor
brand vernield, 24000 inw
Enten. Het overbrengen van een loot
op een andere stam ten erode deze daarop
to doen groeien en de boom to veredelen
Enteren. Het aan boord klampen van
een vijandelijk schip en het overklimmen
daarop.
Enthusiasmus. Geestdrift.
Entomolieten. Versteende insecten,
fos ,iele schaaldieren.
Entomologie. Insectenkunde, kennis
der gekorven dieren.
EntrepOt. In het algemeen goederenmagazijn, in 't bizonder belastingvrij goederenmagazijn. Een magazijn waar de
handelaar zijn goederen kan opbergen, tot
hij ze aflevert en gedurende lien tijd vrij
is van het betalen der rechten.
Epaule tten. Sehouderbedekkingen v.
soldaten en officieren, van gekleurd katoen, zilver- of gouddraad.
Epée (Charles Michel, abbe de 1'). De
grondlegger van het doofstommen-onderwijs, 1742-1789.

Epidemie of epidemische ziekte, Een
ziekte die zich opeens openbaart, zich
overal verspreidt en weer verdwijnt zooals
pokken, cholera,_,pest, influenza enz.
Epigonen. Nakornelingen ; naam gegeven aan de zonen der zeven Helden die
tegen Theben ten strijde trokken. In de
letterkunde noemt men epigonen hen die
andere volgen en dus niet oorspronk. zijn.
Epigram. Puntdicht.
Epilepsie. Vallende ziekte.
Epiloog. Slot van een treurspel of een
redevoering.
Epaminondas. De grootste burger,
staatQtnan en veldheer van Theben.
Epirus. Landschap in Noord-Griekenland..
Episeopius of Bisschop. Beroemd godgeleerde der Remonstrantsche broed.erschap in Nederland, 1588-1643.
Epkema (Ecco). Friesch taalkundige
1759-1812.
Epo (Boetius). Eigenlijk Bote Ypes, een
Friesch letterkundige, 1529-1599, hoogleeraar to Dover.
Epoque. Een tijdstip in de geschiedenist waarin een nieuwe reeks van gebeurtentssen een aanvang noemt.
Epos. Heldendieht.
Erard (Sebastien). Beroemd pianofabrikant 1752-1831.
Erasmus (Desiderius). Beroemd Ned.
geleerde 1467-1536, die door zijn geschriften grooten invloed had op de hervorming.
Te Rotterdam zijn gehoorteplaats,bevindt
zich zijn standbeeld. (Zie pl. 25),
Erekman-Chatrian. Emile Erckman
en Alexandre Chatrian, twee Fransche
romanschrijvers die samen hunne boeken
schreven, hist. romans uit den tijd der
revolutie.
Erfdienstbaarheid of Servituut. Een
bepaalde last waarmede een erf is bezwaard ten dienste van eon ander erf
Erfelijke ziekten. Het overgaan
van ziekten der ouders op de kinderen.
Erfpaeht. Het recht om van een onroerend goed, aan een ander behoorend,
het voile genot te hebben, tegen betaling
van een jaarl pacht, een recht dat op de
erfgenamen van den pachter overgaat en
zelfs eeuwigdurend kan zijn en dus bijna
eigendomsrecht.
Erfurt. Hoofdstad van het gelijkn. distr.
in de Pr. prov Saksen, vesting aan den
voet van het Thiiringerwald.
Ericsson (John). Zweedsch ingenieur,
die (1811) de eerste schroefstoomboot
bouwde, waardoor hij in dat vak een volslagen omwenteling teweegbracht. Later
bouwde hij ook de monitors of di ijvende
batterijen
Ernstvuurwerken. In de artilleriewetenschap alle vuurwerken bestemd voor
oorlogsgebruik.
Erotiseh. Datgene wat op de liefde
betrekking heeft. Erotische poezie -= minnezangen.
Erotomanie. Ziekelijke gemoedstoestand, waarbij de lijder een voortdurende
zucht naar het schoone geslaeht heeft.
Erpenius (Thomas) of van Erpen. Ned.
geleerde, vooral kenner der Oostersche
talen, hoogleeraar, 1584-1624.

Plaat XXV.
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Erts. Delfstoffen, die zooveel metaal
bevatten, dat de bereiding van metaal er
uit loonend is, zooals loodglans, zinkblende,
koperkies, fahlerts, vermiljoen, enz.
Erwt. Plantengesl. uit de fam. d. vlinderbloemigen, bekend als versche groente en
gedroogd, in moestuinen en op het land
algemeen verbouwd.
Erwtenworst. Worst bestaande uit
erwtenmeel, rundvet en varkensvleesch.
Erythrea. Ital. kolonie a. d. Roode
zee in Oost Afrika.
Erzeroem. Versterkte hoofdstad van
Turksch Armenia.
Erz- of Ertsgebergte. Bergketen,
die veel erts oplevert, loopt v. de grenzen
v. Saksen en Bohemen tot a. h. Fichtelgeb.
Esch. Bekende boom van onze wegen
en plantsoenen, in tal van soorten over de
geheele wereld verbreid. Onze gewone
esch kan zeer hoog worden en levert goed
timmerhout.
Esehs. In de natuurl. hist. afkorting
voor Eschsholz.
Escorial (El) of het Escuriaal. Groot
en pracht. klooster in Spanje, nabij Madrid.
Eseorte. Geleide, troepenafdeeling ter
beveiliging van goederen of personen.
Eseouade. Het kleinste onderdeel van
een compagnie, 15 a 20 man, gecommandeerd door een korporaal.
Eskader of smaldeel. Eenige schepen
met een gemeenschapp. Joel of bestemming , onder bevel van een vlag-officier.
Eskadron. Afdeeling kavalerie, 120 a
150 ruiters.
Eskimo's. De onbeschaafde bewoners
der Noordpoollanden, langs de kusten van
Europa, Azie en Amerika.
Esplanade. Open plain voor aanzienlijke gebouwen in Spanje en tusschen een
vesting en stad.
Esprit. Geest, geestigheid.
Essay (Proeve). In Eng. gebruikt als
naam voor beknopte verhandelingen over
wetenschappelijke of letterkundige onderwerpen.
Essen. Bloeiende am-hoofdstad in het
Pruiss. distr. Dusseldorf, 120000 inw.
Essence. Aftreksel van een plantenstof; aetherische of vluchtige °lien; in
wijngeest opgeloste welriek. stoffen enz.
Essex. Een der rijkste graafschappen
in het oosten van Engeland.
Esthiand. De meest noordelijke der
Russ. Oostzeeprovincien.
Ethiek. Zedeleer, deugdenleer.
Ethnografie. Volkenkunde.
Etiquette. De gebruikelijke beleefdheidsvormen in het verkeer. Hof-etiquette,
vormen in acht te nemen bij het naderen
van vorstelijke personen.
Etsen. Een manier van graveren op
koper e. a. stoffen met etsnaalden door
een laag was, waarna de plant aan de
inwerking van verdund zuur worth blootgesteld.
Etter. Een voortbrengsel dat bij ontsteking van lichaamsdeelen ontstaat.
Ettergezwel. Een gevolg van ontsteking, wordt gevormd door het uitstorten
van etter in eon besloten ruimte. Bezit
zulk een gezwel kanalen waardoor de
etter zich ontlast, dan noemt men bet fistel.

Etudes. In de muziek, stukken welke
dienen tot ontwikkeling der technische
vaardigheid van den speler.
Eucalyptus. Plantengeslacht uit de
fam. der Myrtaeeen.
Eugenie. Eugenie Maria de Montyo,
keizerin van Frankrijk, gemalin van Napoleon III, geb. 1826 te Grenada in Spanje.
dochter van graaf de Montyo. Na hare
vlueht uit Frankrijk, toen N. v. den troon
vervallen verklaard was, woonde zij op
het kasteel Chislehurst (Eng.) alwaar zip in
1904 overleed.
Eugenius (Prins). Eigenlijk Frans Eugenius van Savoye, maar onder eerstgen.
naam Europ. vermaard Verliet Frankrijk
om de slechte behandeling zijn moeder
aangedaan en trok naar Oostenrijk, waar
hij juist aankwam toen de Turken oprukten om Weenen te belegeren. Hier streed
hij zoo dapper, dat men hem aanvoerder
van een regiment dragonders maakte. Hij
klom hu snel op tot de hoogste rangen en
wordt de dapperste veldheer van Oostenrijk genoemd, 1663-1736.
Eunuchen of gesnedenen. Opzieners
en bedienden in de harems v. het Oosten,
door in hun jeugd ondergane operatic v.
bun voortplantingswerkt. beroofd.
Euphrat (De). De grootste rivier van
VOOr-Azie, ontspringt in het binnenl. van
Armenia en stort zich, na zich met de riv.
de Tigris to hebben vereenigd, in de Perzisehe Golf in zee.
Europa. Het kleinste der 3 werelddeelen, welke de oude wereld vormen, kan
beschouwd worden als een schiereiland v.
Azie, oppervlakte 9695000 KW, 391400000
inw., per KW. 40 inw. Grenzen : in het 0.
het Oeralgeb en de Casp. zee, in het N.
de N. IJszee, in het W. de Oceaan en in
het Z. de Middell. zee. Is door de smalste
zeestraten van den Bosporus en den Hellespont en die van Gibraltar van Azie en
Afrika gescheiden.
„Euryanthe". Opera van Karl Maria
von Weber, Duitsch componist, 1786-1826.
Eustatius (Sint). Een der aan ons
bah. Caralbische eilanden (West-Indic).
Everlasting of Everlest. Irijfknoopig
atlasweefsel.
Evertsen. Zeeuwsch geslacht, dat een
reeks van beroemde zeehelden heeft voortgebracht, de een met nog meer roam in
onze geschiedenis bekend dan de andere.
\Yij vermelden alleen enkele namen en
jaartallen van geboorte en overlijden:
(Johan), in 1600 kap., 1617 gesn.; (Johan),
2e z. v. voorg., streed roemrijk met Piet
Hein, Tromp en de Ruyter,geb.1600,gesn.
1666; (Cornelis), 1610, streed met de Ruyter
en Wassenaar, in 1666 in den 4 daagschen
zeeslag doormidden gesehoten; Cornelis
Evertsen de Jonge, 1628, streed met Tromp
en de Ruijter, overl. 1679 ; Cornelis Evertsen
de Jongste, 1642-1706.
Evolutie. Ontwikkeling.
Examen. Onderzoek, meer bepaald
onderzoek van bekwaamheden.
Excavator. Uitholler, werktuig om
bij ontgravingen groote hoeveelheden
aarde to verplaatsen.
Executie. ITitvoering v. een vonnis.
Exlibris. Bibliotheek-teeken, teeken
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van eigendom, merk om boeken te merken:
een op een los blaadje aangebrachte teekening met naam, welke men op de binnenzijde v. d. omslag van zijn boeken plakt
als merkteeken.
Exotisehe gewassen. Planten uit
vreemde lan den.
Exploratie. Onderzoek.
Explotie. Ontplotfing.
Exportatie. Uitvoer.
Extempore. Een rede of gedicht, voor
de vuist uitgesproken, naar de omstandigheden van het oogenblik (extempore).
Extensieve en intensieve landbouw. Extensieve landbouw is de natuurlijke hulpmiddelen gebruiken zonder meer;
intensieve, gebruikmaking van de wetenschap en ervaring; de eerste zal b.v. een
stuk grond bebouwen tot het uitgeput is;
de tweede bewerkt het geregeld, zoodat
het nimmer wordt uitgeput.
Extract. Uittreksel.
Extineteur. Brandspuit, die door
drukking van saamgeperste gassers, water
geeft.
Eyck (Hubrecht en Jan van). Twee
broeders, waren met hun zuster Margeretha de roem der Oud-Nederl. schilaerschool. Geb. te Eyck in Limb. Omstr. 1520
woonden zij te Gent, waar zij groote altaarstukken vervaardigden.
Eysinga. Aanzienl. Friesch geslacht,
dat vele merkw. mannen opleverde van
1439 tot nu, waarv. wij slechts vermelden:
(Fhilippus Pieter Roorda van). Uitstek.
Ned. gel., Ind. ambten. en hoogleeraar,
overt. 1856.
Ezel (De), behoort tot de orde der eenhoevige zoogdieren, bekend als het paard
van den armen. Waarschijnlijk of k. uit
M.-Azie,
Engelsch-Centraal-Afrika. Eng.
bezittingen (sinds 1892) tusschen de Shire

en het Nyassa-meer in het 0., het Tanganika- en Moero-meer in het N. en den
Luapula en Zambesi in het W. en Z.
Engelsch leder. Een zeer dichte gekeperde katoenen stof, waarvan men, naar
de bewerking, dare en goedk. soort. heeft.
Engelsehe volbloed. Naam van een
paardenras.
English spoken. Opschrift bij winkels, hotels enz. beteekent: Hier wordt
Engelsch gesprok en.
En gros. In het groot, in tegenstelling
met en detail, in het klein.
En-tout-cas. In ieder geval; ook naam
voor een parasol, die te gelijk voor parapluie kan worden gebruikt.
Erker. Een uitstekend gedeelte aan
een huffs, torentje of iets dergelijks, van
onderen niet ondersteund en van binnen
deel uitmakend van een kamer.
Erlkiinig. In de Duitsche poezie en
muziek de koning der woudgeesten.
Eruptie. Uitbarsting, b.v. van een vulkaan.
Erythracea. Italiaansche kolonie aan
de 0.kust van Afrika, aan de Roode zee.
Eschstruth (Natalie van). Eigenlijk
Natalie van Knobelsdorff-Brenkenhoff,
Duitsch romanschrijfster
Esterhazy (Graaf Walsin) Majoor v.
het Fransche Leger, afstammeling uit een
zijlinie van het Hongaarsche geslacht van
dien naam, berucht door zijn knoeierijen
en valsche getuigenis in het proces Dreyfus,
ten nadeele van laatstgenoemde Vluchtte,
om zijne gevangenneming te ontkomen,
naar Engeland.
Etat-maj oor-generaal. Zie: Generale etaf.
Exhibition. Tentoonstelling.
Ex officio. Van ambtswege, volgens
plieht.
Ex voto, Volgens gelofte.

F.
F. Zesde letter v. het alphabeth. 4de in
de rij der medeklinkers; als Rom. cijfer 40
en E. 40000. Bij verkorting filius en fecit.
op den thermom. Farentheit; Fo beteekent
folio, bladzijde of formaat; f = gulden.
Fa. Vierde toon der toonladder.
Faassen (Pieter Jacobus). Zich nocmende Rosier Faassen, bekend Ned. tooneelspeler en tooneeld., geb. 's Hage 1833.
Fabel. Verdicht verhaal; sneer bepaald
een dichtsoort, die in allegorische vorm
een les of waarheid verkondigt.
Fabian Society. Eng. vereeniging
tot verbreiding van de soc. democratische
beginselen, vooral door middel v, boeken.
Fabius (Gerhardus). Vice-admiraal in
Ned. dienst, begon als kajuitsjongen en
licht matroos, 1821-23, werd in '24 adelborst en klom zeer snel op tot admiraal,
van 1873-77 lid van de 2de Kamer.
(Mr. D. P. D.) Hoogleeraar te Amsterd

Fabr. In de nat. hist afkorting voor
J. C. Fabricius.
Fabricatiemunten. Handelsmunten,
negotiemunten op bestelling en voor rek;
v. partic. aangemunt.
Fabriek. Nijverheidsinrichting, waar
gelegenheid tot productie op gr. schaal
bestaat.
Fabrieksmerken. Merken of teekens, waarmede de fabriekanten hunne
goederen voorzien als kenmerk, dat zij
daar gemaakt zijn.
Fabrieksscholen. Inrichtingen van
lager onderwijs door eigenaars van groote
fabrieken op de fabrieksterreinen gesticht
om de kinderen van het dikwijls talrijke
personeel onderwijs te verstrekken.
Fabriekswetgeving. Wetgeving
regelende de werktijden enz. in fabrieken,
vooral in betrekking tot vrouwen en kinderen.
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Façade. De buitenzijde v. e. gebouw,
gewoonlijk de Bevel of voorzijde.
Facetten. Yeelhoeken, verkregen door
het aislijpen van een bolvormige oppervlakte; ook de veelhoeken op het hoornvlies van het oog der insecten.
Facsimile. Juiste nabootsing van een
handschrift.
Factorij. Magazijn van koopwaren
d. handelaars in vreemde lan gen gesticht.
Factotum. Iemand die in dienst van
een ander alles voor doze bezorgt, die
voor alles te gebruiken is.
Factuur. Geleidebrief en inkoopsrekening van goederen, bevattende den aard,
gewicht, waarde, merken enz. der verzonden goederen.
Faculteit. Een der hoofdafdeelingen
van de gezamenlijke hoofdwetenschappen :
godgeleerdheid, geneesk,, rechtsgeleerdheid, wijsbegeerte en letteren; ook de
gezamenl. tot zoo'n afd. beh. hoogleeraars,
Facultatief. Bevoegd makend, bevoegdheid gevend.
Faessen (Jan). Een van de 4 matrozen,
die den 26 Febr. 1623 aan Prins Maurits
den aanslag van Oldenbarneveldts jongsten zoon en van eenige anderen op het
leven van lien vorst bekend maakten.
Fagel. Aanzienl. Ned. gesl., waarvan
wij vermelden:
(Gaspar) geb. 1618, raadpensionaris en
opvolger van Johan de Witt, overt. 1688.
(Henrie) griffier der Staten, geb. 1706
overt. 1790.
(Hendrik baron) Kleinz. v. d. voorg., idem
1765-1838.
(Jacob). Gezant, lid v. d. Staatsraad,
1767-1835.
(Fi ancois Nicolaas). Generaal in Ned.
dienst, 1645-1718, streed dapper in vele
slagen. In den slag bij Ekkeren liet hij bij
gebrek aan kogels zijn soldaten de knoo'
pen van hun jas snijden en deze als kogels
gebruiken.
Fagot. Houten blaasinstrument.
Fahlerts. Delfstof tot de koperertsen
beho.orend.
Fahrenheit (Gabriel Daniel). Duitsch
natuurkundige, die inzonderheid den thermometer verbeterd heeft.
Faidherbe (Lotus Leon Cesar). Fransch
generaal uit den Fr.-D. oorlog, bekend
door zijn vergeefsche pogingen om het
belegerde Parijs te ontzetten, 1818-1889.
Faille (Jacob Baart de la). Geb. 1757
promoveerde op 17-jarigen leeftijd tot
meester in de vrije kunsten en dokter in
de wijsbegeerte. Werd in 1790 prof. te
Groningen, overt. 1823.
Faillissement. Bankroet, ontsta at
door een toestand in het dag. leven dat
iemand zijn verplichtingen niet kan nakomen. De wet heeft daartoe een rechtsinstelling in het leven geroepen om te
zorgen dat de crediteuren of schuldeischers
zooveel mogelijk voldaan worden uit de
opbrengst van de gefailleerde zaak.
Fait accompli. Volbrachte zaak.
Fakir. Indische bedelmonnik.
Falb (Rudolf). Duitsch gel. stud. eerst
in de godgel , was priester, ging later
tot het Protestantisme over en studeerde
in de geologic en astronomic, mathem. en

phys., deed ook een reis naar Z.-Amer.
voor onderz. betreff. vulkanisehe werkingen
Bij zijn terugkomst stichtte hij een astronom. tUdschr., schreef een werk over aardbevingen en begon het weer te voorspellen. Door dit laatste word hij o veral
bekend.
Falklands eilanden. E ilanden-ar chipel in den A.t1. Oceaan 54 geogr.mulen
v. Patogonie (Z.-Amer.)
Falmouth. Stad in Engeland aan de
Zuidkust van het graafsch. Cornwales.
Falset of Faucet, keelstem, door de
zangers gebruikt oa,a,r waar de toonhoogte
buiten bereik van hun borstgeluid ligt.
Fama. De godin van het gerucht.
Familieraad. Vergad. v. bloedverwanten om over de belangen van minderjarige personen te beraadslagen.
Fanatismus. Dweepzieke godsdienstijver.
Fancy. Fantasie, luim, smaak, modeartikel; fancy-fair, bazar
voorveen weldadig doel; fancy-dress, maskerade-costuum.
Fandango. Oudste en meest gevierde
nationale tans der Spanjaarden.
Fanfare. Klein muziekstuk bij feestelijke gelegenheden gespeeld om bijval te
betuigen of stilte te verkrijgen.
Fanttime. Kunstmatig vrouwelijk bekken, bij het onderwijs in de verloskunde
gebruikt,
Faradayine. Vluchtig product der
destillatie van kaoetsjoek.
Farce. Een grap, aardigheid.
Farm. Boerenhoeve.
Faro. Hazardspel, gespeeld met een
vol spel, 52 kaarten en naam van een
Belgische biersoort.
Faroer. Eilandengroep in den Atlant.
Oceaan ten Z. van IJsland gelegen en aan
Denemark en beh.
Fasant. Vogelgesl. van de orde der
Hoenderachtige vogels. Slanke sierlijke
vogels ter grootte van een een hoes,
meestal met (als versierselen der hanen)
kuif en zeer langen staart, schitterende
kleuren. In het wild levend komt in ons
land voor de gewone- of boschtasant, ingevoerd als huisdier: de goud- en de zilverlakensche faisant en verscheid. andere
De meeste soorten behooren te huis in 0.
en Z. 0. Azie.
Faschoda. Plaatsje in Soedan aan de
westoever, op een eiland in den Bahr-elAbsad dat in 1898 door de Franschen ond.
Marchand, bezet werd, die er de vlag
heesch. Twee maanden daarna bereikte
Kitchener het, na den Mandi te hebben
verslagen en heesch er eveneens zijn vlag.
Deze zaak dreigde tot een oorlog to leiden
tusschen Fr. en Eng., toen Fr. zich terugtrok.
Fashion. Eng. woord, dat wij 't best
vertalen door ons fatsoen.
Fata Morgana. Zie: Luchtspiegeling,
Fatum of Noodlot. Is de blinde, onvermijdelijk voorbeschikte toekomst. Vooral
de Mahomedanen gelooven aan een fatuni
waartegen niets en niemand iets vermag.
Faunen of Saters. De veld- of boschgoden der oude Grieken en Romeinen,
mannenlichaam met bokspooten, boksooren
en krommeh neus.
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Fauna. De gezamenlijke dieren in een
land of een streek voorkomend, de fauna
van Nederland omvat dus alle in ons land
voorkomende dieren.
Faure (Felix). Zesde president der Fr.
republ , geb. 30 Jan. 1841, overl. 16 Febr
1899.
Faust (Dokter Johann). Volgens de
sage een berucht toovenaar of duivelskunstenaar, leefde in de 2de helft 15de
en in den aanvang 16de eeuw, inderdaad
een slimme vogel, die zich in een waas
van geheimzinnLgheid wist te Volgens de sage sloot hij, na een groot vermogen te hebben verbrasd, een verbond
met den duivel voor den tijd van 24 jaar.
Satan stelde nu een geest, Mephistopheles,
tot zijne besehikking, met wien Faust een
vroolijk leven leidde, totdat hij in het
dorp Rusilich bij Wittenberg des nachts
tusschen 12 en 1 door den duivel op
vreeselijke wijze werd onigebracht.Doktor
Faust is het onderwerp van tal van yolksboeken en gedichten.
„Faust". Opera van Charles Francois
Gounod, Fransch componist, geb. 1818.
Favoriet. Gunsteling.
Favre (Gabriel Claude Jules). Fransch
rechtsgeleerde en staatsman geb. 1808,
overl. 1880.
Fawkes (Guy). Dweepziek katholiek,
die het plan smeedde em bij de opening
van het parlement 1605 den koning, de
ministers en het parlement in de lucht te
laten vliegen; hij werd met de lont in de
hand gevat en ter dood gebracht. Men
noemde dit feit-het buskrurtverraad.
Februari. Tweede maand v. h. jaar,
Sprokkelmaand 28 dagen, in schrikkeljaren 29.
Februari - revolutie. Revolutie in
Frankrijk 24 Febr. 1648 tegen Louis Philips,
welke den val van de Juli-regeering ten
gevolge had.
Fee. In de nat. hist. afkorting voor Ant.
Laur. Ap. Fee.
Fen. Bovennatuurlijke vrouwelijke
wezens, welke aau de menschen verschijnen
en hen behulpzaarn zijn, zij leetden volgens het bijgeloof meest in veld en bosch.
Er waren ook booze feeen.
Feerie. Comedievoorstelling waarin
fear' handelend optreden en waarin de
grootste rut gespeeld wordt door de costumes en machinerien.
Felicitas. Romeinsche godin d. gelukzaligheid.
Fellah. Egypt. boor, of landbouwer.
Fellows. Eng. woord, makkers of medeleden beteekenend, naarn voor de bestuurders der geleerde genootsch, a. d. univ. te
Oxford en Cambridge; Old Fellow = ouwe
jongen, kameraad enz.
n
Fen6lo
(Francois de Salignoc de Lamothe) Beroemd
schrijver, 1651-1715.
Fenians. Iersch-Amerikaansche omwentehngsgezinden, die Ierland onafhankelijk wilden maken v. Engel. 1815-1885.
Feodoor. Naam van 3 Russ. Czaren,
n.l. Feodoor I, z v. Iwan de Wreede, 1557—
1598. Feodoor II regeerde slechts kort en
werd 1605 vermoord. Feodoor III, 1665 gob.,
stichtte de eerste hoogeschool to Moskou.
Ferdinand. Onder dozen naam ver-

melden wij in de eerste plaats eenige
Duitsche keizers : Ford. br. v. Karel V,
1503-1564. — Ferd. II, geb. 1578, opvolger
v. Matthias. — Ferd. 1608-1648, sloot
den vrede van Munster. — Ferd. I, keizer
v Oostenr., 1793-1875. Ferd. I, koning v.
Napels, 1494 overl. Ferd. II, idem, 14691496. — Ferd. III, koning v. Spanje. veroveraar van Andalusia, gest. 1252, bijgen.
de Heilige. — Ferd. V, de Katholieke, koning v. Aragon. — Ford. VII werd in 1828
verdreven door Bonaparte. — Ferdinand,
vorst v. Bulgarije, geb. 1861, z. v. prins
Aug. v. Saksen-Koburg-Kohary, in 1837
tot vorst gekozen, geh m. Maria Louisa
v. Parma, liet zijn noon in de Gr. Kerk
doopen om de gunst van Rusland to winnen
en werd dan ook d. R. erkend.
Ferman of firman, bevelschrift op last
van den sultan v, Turkije uitgevaardigd.
Fernambuco of Pernambuco, Braziliaansche prov. waar veel suiker, katoen,
tabak, oranje-appelen en Brazilie- of
Pernambukhout wordt verbouwd. Het
laatste wordt als verfstof gebruikt.
Fernandez (Prospero). Pres. d. republ.
Costarica geb. 1834, dapper soldaat, tot
pre;. gek. 1882
Ferrand (J. IL). Een uitstekend Ned.
waterbouwkundige, die van 1808, toen hij
als landmeter begon, snel promotre maakte
en het in 1849 gebracht had tot inspecteur
v. d. wat. Overl. 1866,
Ferry kJules Francois Camille). Fransch
staatsman, 1832-1893, was achtereenvolgens volksvertegenwoordiger, minister en
minister-pros.
Fes of Fez. Hoofddeksel in Griekenland
en Turkije, N. Afrika enz. Kapje v. roode,
blauwe of witte stof zonder klep met een
kwast er aan.
In de muziek f, door b-mol een halve
toon verlaagd of de 5de diatonisch-chromatische toon van ons toonsysteem.
Hoofdstad v. Marokko. residentie van
den sultan.
Fessan. Zuidelijke prov. v. Tripoli in
Afrika, een oase, bestaande uit een 100tal
dorpen, bewoond d. plm. 43000 Arabieren.
Feston. Een versiering, bestaande uit
een slinger of snoer van aan elkaar verbonden bloemen of vruchten. In de bouwk.
hetzelfde gebeeldhouwd als versiering.
Fejjenoord. Tegenover Rotterdam, gedeelte v. h. ell. IJsselmonde, waarop zich
o a. bevindt een der beste machinefabr. v.
Europa, behoort bij de gem. Rotterdam.
Fiacre. Huurrijtuig in groote steden
op bepaalde standplaatsen aanwezig.
Fiasco. Ital. woord, dat flesch beteekent.
De uitdrukking „fiasco maken'', staat in
ons spraak gebruik gelijk met een dater
maken, een belachelijke vergissing, ofschoon het eigenlijk beteekent op de flesch
gaan.
Fichte (Johann Gottlieb). Vermaard
Duitsch wijsgeer. 1762-1814.
Fichtelgebergte (Het). -Een der belangr. geb. van Duitschland in het Beiersche
distr. Oberfranken
Fictie. Verdichting, een feit dat in
werkelijkheid niet bestaat.
„Fidelio". Opera van Ludwig van
Beethoven, Duitsch componist 1770-1827.
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Fidibus. Saamgevouwen papiertje tot
het aansteken van een pijp gebruikt.
Fidsji-eilanden (De). Archipel ten.
N. O. v. N. Caledonia tusschen de N. Hebiden en de Geselschapseil. de belangr. en
vruchtb. ell. van Polynesia (Australia).
„Figaro". Opera van Wolfgang Amadeus Mozart, Duitsch componist 1756-1792.
Figuier (Louis). Fransch geleerde geb.
1819, hoogleer. te Parijs, schrijver van verschill. wetensch. werken betreff. de nat.
hist. overt. 1894.
Figuraalgezang. De oorspr. ruwe
vorm van zingen waarbij eenstemmig een
melodie ten gehoore werd gebracht.
Figuranten. In het ballet de personen
die groepsgewijs dansen en als het ware
tot achtergrond dienen van de solo-dansers
en in tooneelstukken personen die niet
behoeven te spreken maar slechts optreden als aanvulling.
Fijnje (Wybo). Ned. staatsman, geb.
1750, voorz. v. h. Uitv. bewind der Bat.
republ., 1809 overt. als directeur der Staatscourant. — (H. F.) z. v. d. voorg. uitstek.
waterstaatkundige.
Flit. Vingerlid ontsteking, of verzwering, meestal veroorzaakt door verwonding
met naalden en spelden, splinters, kneuzing enz.
Filiaal. Een tweede zaak van denzelfden aard als de hoofdzaak, die de goederen betrekt van de hoofdzaak en alleen
voor den verkoop zorgt
Filigraanarbeid. Versierselen van
goad- en zilverdraad vervaardigd in den
vorm van arabesken, ornamenten enz.
„Fine du Regiment". (La) Opera
van Gaetono Donizetti, Italiaansch componist 1798-1848.
Filtreeren. Eene bewerking dienende
om troebele vloeistoffen helder te maken,
door de vaste stoffen welke er in zijn of
te seheiden.
Financier. De geldsommen welke in
de huishouding van den Staat worden
ontvangen en uitgegeven, noemt men
de financien van den staat en de man, die
dit beheert, beet minister van financien.
Fingal. Volgens de overlevering een
Schotsch koning uit de 13e eeuw. In Ierland
en Schotland vindt men tal van naar hem
genoemde bouwvallen, ook de Fingalsgrot
op het eiland Staffa is naar hem genoemd.
Fingalsgrot. Grot op het eiland Staffa,
bezit wanden van bazattzuilen, die het
grotgewelf dragen; de bodem is onder het
zeewater bedolven.
Fin de sieele. Een omstreeks 1890 te
Parijs in de mode gekomen uitdrukking
voor het allernieuwste, het allermodernste,
overdrevene kleederdracht en zeden.
Fingeeren. Jets verzinn., voorwenden.
Finis. Het einde.
Finistere. Dept. in het meest westelged. van Frankrijk.
Finland. N.W. deel van Rusland aan
de Oostzee, vroeger een alzonderhjk grootvorstendorn, sinds 1809 met Rusland vereenigd; het heeft een eigen constitutie,
welke in den laatsten tijd echter door keizer,
Nicolaas, ondanks de bid zijne troonsbestijging gedane belofte, dat hid de grondwet zou eerbiedigen, hoe langer hoe weer

is en wordt besnoeid. Deze pogingen om
het land te Russificeeren, leidden in Juli
1904 tot den aanslag op den gouverneur
Bobrikow, welke er het slachtoffer van
werd.
Moerassig, waterrijk land, 34 steden,
landbouw en veeteelt, uitvoer: teer en hout,
2.673.200 inw., 6.844 0 geogr. mijl oppervl.
Finmarken. Het. N. ged. van Noorwegen
Finseh. (Friedrich Hermann Otto).
Duitsch zoOloog, geb. 1839, schreef vele
interessante werken over de vogels, thans
conservator aan het Leidscri museum.
Finsteraarhorn. Hoogste berg der
Berner-Alpen (Zw.).
Fiore della Neve. Pseudoniem van
den beer Mr. van Loghem, seer. v. h. Ned,
Tooneel.
Firmament. Uitspansel.
Fiscaal. Vroegere titel v. het tegenw.
offieier v. justitie.
Fiscus. Privaatkas van een vorst, ook
schatkist.
Fistel. Een onnatuurlijke opening, gang
of kanaal, waarlangs zich stoffen, zooals
etter, urine, drekstof ontlasten naar buiten
of in eene andere holte.
Fitz. In de nat. hist. afkorting voor
Fitzinger.
Fiume. Koninkl. Hongaarsche vrij- en
havenstad aan het uiteinde der Golf van
Quarnero.
Five o'clock tea. Theeuurtje des
namiddags voor den maaltijd, om bezoeken
te ontvangen.
Fix. Afkomstig van fixus = vast. Een
idee fire in een vastgewortelde waan, waartegen geen redeneeren heipt.
Fixeeren. Bepalen,bestemmen,iemand
seherp aanzien.
Fjord. Een smalle insnijding der zee
in rotsachtig strand in Noorwegen.
Flageolet. Kleine fluit met mondstuk,
kleinste fluitinstrument.
Flamingo. Zwemvogel met langen
hals, sterken snavel, lange pooten en teenen die verbonden zijn door een geheel
zwemvlies. Roode kleur.
Flammarion. (Camille). Fr. sterrenkundige, geb. 1842, schreef verschill. populair wetensch. werken.
Flanel. Van lampenwol vervaardigde
stof, effen of gekeperd, vooral voor onderkleeren gebruikt onmiddelijk op h. lichaam
gedragen, omdat deze stof te sterke afkoeling der huid belet. Een grove soort is
baai.
Flatteeren. Vleien; van een portret
dat een mooier beeld geeft dan de werkelijkheid, zegt men dat het geflatteerd is.
Flaubert. (Gustave). Fransch r omanschrij ver 1821-1880.
Flevo. Meer, volgens de Romeinen
gelegen op de plaats der tegenw. Zuiderzee.
.,Fliegende Hollander" (Der).
Opera van Richard Wagner, Duitsch componist 1813-1883
Flibustiers. Zeeroovers, die in de 2de
heeft der 17de eeuw de West-Indische
wateren onveilig maakten, in 1625 het
eiland St. Christoffel namen en in 1630
zich op St. Domingo vestigden, waarna zij
den naam van Boekaniers ontvangen.
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Flink. (Gov°, t). Ned. schildtr, geb. Cleef
1614, leerling v. Rembrandt, over!. 1660.
Flintglas. Verbinding van kiezelzuur,
kali en loodoxyde.
Flora. De gezamenlijke plantenwereld
van een land, streek of werelddeel.
Florence. Een der voorn. steden van
Italie aan de Arno.
Florentijnsch lak. Ook wel Karmijnlak, eene verbind. v. aluminium hydroxyde
met de roode kleurstof der cochenille.
Flores. Eiland in den Oost.-Indischen
Archipel tot onze bezitt. behoorend, het
4e in de rij eil. ten 0. v. Java.
Floret. In de eerste plaats een schermdegen, wiens punt van een knop is voorzien, in de tweede plaats het spinsel van
zijdewormen voor zip den draad spinnen.
Florian. (Jean Pierre Claris de). Fr.
sehrijver 1755-1794.
Florida. De Zuid. der V. St. v. NoordAmerika, ten deele schiereiland tusschen
den Atlant. Oceaan en de golf v. Mexico.
Florideen. of Ruperwieren, orde der
Wieren of Algen.
Florian. (louden munt uit de 14de
eeuw, waaruit later de goudgulden en de
gewone gulden is ontstaan, om die reden
schrijft men nog het woord gulden met f,
ook wel fl.
Floris. Onder dezen naam vermelden
wij 5 graven v. Holland: Floris I bekend
door zijn oorlog met den bissch. v. Utr.,
in 1061 vermoord door Herman I graaf v.
Cuyck, die hem slapend onder een boom
vond; Floris II de Vette 1091-1122; Floris
III streed tegen de Vlamingen, de Friezen
en maakte 2 kruistochten merle, stierf aan
de pest in 1190; Florio IV overleed door
een steekspel te Corbie in Beauvais 1234;
Floris V onderwierp de Friezen en fnuikte
de hoogmoed der Hon. edelen, werd echter
door ontevreden edelen gevangen genomen
en vermoord.
Floris en Blanchefloer. Oud-Fr.
dichterlijke roman van een Moorsche koningszoon en christelijk meisje dat gevangen genomen is en met den koningszoon
opgroeit. Daar zij elkander lief krijgen,
verkoopt den varier het meisje den Emir
v. Babylon voor diens harem. Floris zoekt
en vindt haar, maar wordt ontdekt waarna
beide sterven moeten. De een tracht echter
den andere te redden en den Emir wordt
hierdoor zoo geroerd, dat hij hen vergiffenis schenkt en laat huwen.
Florisz. (Pieter). Dapper Ned. viceadmiraal geb. te Hoorn (1605-1610) dekte
met groot beleid na Tromp's dood de terugtocht der vloot en bracht veel bij tot
de overwinning van v. Wassenaar op de
Zweden 1657, waar hij sneuvelde.
Floriszoon. (Adriaan). Zoon van een
Utrechtsch handwerksman, die tot Paus
opklom. (Zie Adriaan).
Florus. (Lucius Annaeus). Romeinsch
geschiedschrijver le of 2e eeuw n C.
Flourens. (Gustave) Sociaal-democr.
schrijver en strijder (soldaat), geb. 1838,
streed met de opstandelingen op Candia,
bestookte met de pen het ministerie Menebrea in Italie, nam aan tal van opstanden
deel en was tijdens de Commune te Parijs
generaal van een legioen en lid van de

Commune. Sneuvelde bij een naval uit
Parijs in April 1871.
Fluit. Een der oudste, misschien het
oudste, muziekinstrument.
Fluweel. Zachtharige katoen of zijden
stof.
Fl. Wett. In de natuurl. hist. afkorting
voor Florader Wetterau.
F-mol. Een der 24 toonsoorten van ons
modern toonsysteem met den grondtoon
(tonika) F, en waarin de tonen b, e, a en
d, door een mol een halven toon verlaagd
worden en alzoo bes, es, as en des zijn.
Fo. Eigenlijk hetzelfde als Boeddha, in
China de stichter van een godsdienst die
door velen beleden wordt.
Fockema. (Daam). Friesch rechtsgel.
en geschiedkundige 1771-1855.
Fodor. (Museum). Karel Joseph Fodor
Amsterd. koopman, ald. overl. 1860, liet
aan de stall na zijn schilderijenverzameling met huis om er een museum te stichten, met bepaling dat de opbrengst der
entrees voor de algemeene armen zou zijn.
Foekoeshima. Japansch generaal, de
held van den Jap.-Chin. oorlog, bijgen.
de Japansche Moltke.
Foelie. Het vleezige vertakte omhulsel
Spievan de muskaatnoot, de zaadzak.
bladtin.
gelfoelie
Foeselolie. De hoogere alcoholen,
welke bij alcoholische gisting ontstaan en
aan den wijngeest een onaatigename reuk
en smaak geven.
Foesyama. De Heilige berg v. Japan,
waarheen geregeld pelgrimstochten worden ondernomen
Foetus. De in het moederlichaam aanwezige door de natuurlijke eibekleedsels
omhulde vrucht.
Fokke. (Arend) Simonsz. EPn van onze
beste dichters; geleerden en wijsgeeren,
geb. Amst. 1755. Aanvank. graveur werd
hij later uitgever en vervolgens ambten.
a. d. secretarie. Overl. in hoogst bekromp.
omst. 1812.
Fokker. (Gerrit Adriaan). Verdienstel.
vrijzinnig Ned. staathuishoudk., lid van de
2e Kamer en van Ged. Stat. van Zeeland
1811-1878.
„Folkiinger". (Die). Opera van Edmond K retschmar, Duitsch komponist geb.
1830.
Folklore. Door de Engelschen in gebruik gebracht woord voor de kennis van
volksoverleveringen, sagen, sprookjes, liedjes en rijmen, spreekwoorden en raadsels„
bijgeloof, zeden en gebruiken enz.
Fondants. Gevuld suiker- en chocoladewerk,
Fondeering ook fundeering, kunstmatige stevige grondslag of bodem waarop
gebouwen, bruggen, viaducten, bluizen enz.
worden opgetrokken.
Fondsen. De inkomsten van zedelijke
lichamen, stichtingen. vereenigingen noemt
men fondsen. — Betrekk. het uitgeven
noemt men de gezamenlijke werken, welke
eon uitgever uitgeeft, zijn fonds, en de
werken zelf fondsartikelen.
Fontainebleau. Stad en arr. hoofdpl.
in het Fr. dept. Seine-Marne ten Z. van
Parijs.
Fontanel. Een kunstmatige opening
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in de huid, welke als afleidend geneesmiddel client.
Fontein. De natuurlijke ontstaat wanneer water op een berg in den bodem
zinkt, langs een waterdichte laag naar den
voet v. d. berg stroomt en daar een naar
boven gekeerde opening vindt. Tengevolge van de drukking der waterkolom
spuit dan een waterstraal naar boven.
Hetzelfde wordt kunstmatig verkregen
door uit een hooger gepl. vergaderbak
pijpen of buizen naar een lagere plek te
leiden en daar in opwaartsche richting te
doen uitmonden.
Forb. In de nat. hist. afkorting van
E Forbes.
Foreign office. Eng. miuisterie van
buitenl. zaken.
Forel. Visschen tot de familie der zalmen behoorend. Komen veel in rivieren
en beken voor, in ons land o.a. in de Geul
bij Valkenburg.
Formosa. Eiland in den Chin. zee
vroeger beh. aan Japan, daarna aan ons
In 1621 werd de bezetting van de 0. I
compagnie aangevallen door den Chineeschen zeeroover Coxinga, die het eil. veroverde. In den Chin.-Jap. oorlog van 1895
kwam het weer aan Japan.
Formule. (Een). In de wiskunde een
in letters gegeven uitdrukking your de
waarde eener grootheid.
Formulier. Opstel of voorschrift.
Forsete of Forseti (Vergetelheid) de
god des vredes, der eendraeht, der verdraagzaamheid en der vriendschap.
Forsk. In de natuurl. hist. afkorting
voor Forskal.
Fort. Verdedigingswerk van geringere
omvang dan een vesting en alleen een
militaire bezetting hebbend; geen burgerbevolking.
Forteman. (Magnus). Eerste door de
bevolking gekozen Potestaat van Friesland 809. Sneuvelde in den strijd met zijn
Friezen tegen de Saraceenen.
Fortschrittpartei of partij van den
vooruitgang. Naam van een staatkundige
partij in Duitschland.
Fortuna. De godin van het toeval
Forum. (Het). Marktplein bij de Romeinen.
Fouche. (Joseph). Hertog van Otranto,
zoon van een scheepskapitein, geb. te
Nantes 1763, werd leeraar en lid der Nat.
conventie, daarna minister v. politie. In
dit ambt onderscheidde hii zich zoo dat
hij het vertrouwen genoot van Napoleon I.
Laatstelijk gezant te Dresden werd hij
verdacht gemaakt en vluchtte naar Triest,
waar hij 1820 overleed,
Fouguer-Tinville.(A.ntoine Quentin)
de beruchte openbare aanklager ten tijde
der Fr. revolutie, die over duizenden het
doodvonnis uitsprak. Toen men hem op
een verwisseling van personen opmerkzaam maakte, gaf hij ten antwoord : „Het
doet er niet toe, vandaag of morgen moeten zij toch sterven." Hij werd zelf ten
slotte geguillotineerd, 1795.
Fourageeren. Het bijeenbrengen, verzamelen, van levensmiddelen voor troepen.
Fr. In de nat. hist. of korting voor Fries
„Fra Diavolo". Opera van Daniel

Francois Esprit Auber, Fransch componist
1784-1871.
Framboos. (De). Een struikachtig gewas, dat de trambozen levert.
Franc. Fransche zilyeren munt =
f 047'/2.
Franciscanen. Minorieten of Minderbroeders ; geestel. orde door de heil. Franciscus gesticht.
Franciscus van Assisi. (De Heilige)
stichter van de orde der Franciskanen.
1184-1226.
Franciscus van Paula. Stichter
van de orde der Minimen (de minsten in
het koninkrijk Gods) 1416-1507.
Franc-tireurs. Vrijwilligers in den
Fransch-Duitschen oorlog van 1870-71,
niet tot het Fr. leger behoorend, die een
guerilla-oorlog voerden tegen de Duitschers.
Franeker. Stad in Friesland, voormal.
academie-stad plm. 7000 inw.
Franken. Naam van de verbonden
Germaansche stammen, waaronder ook de
Batayieren en Caninefaten, die in de 3de
eeuw zich tegen Rowe keerden en allengs
de Romeinsche gewesten veroverden. Zij
nawen de plaats der Romeinen in en een
van hun koningen, Merovech, gaf zijn naam
aan het stamhuis der Merovingers.
Frankfort aid Main. Stad in Wiesbaden, door handel, rijkdom en bevolking
een der belangr. steden v. Duitschland
288.989 inw.
id. aid Oder, hoofdst. v. het evenzoo gen.
regeeringsdistrict 61852 inw. levendige
handel en industrie,
Franklin. (Benjamin). Een der opmerkel. mannen zijner eeuw, geb. 1706
nabij Boston (Amer.), begon bij zijn vader
in diens bedrijf van zeepzieder, leerde
vervolgens de boekdrukkunst, richtte een
dagblad op en een almanak, stichtte een
wijsgeerig genootschap en nam proeven
met electriciteit zoodat hij den bliksemafleider uitvond. Vervolgens werd hij
postmeester-generaal; als afgezant van
Pensylvanie te Londen verdedigde hij met
vrijmoedigheid de belangen der kolonie
maar zag zich daardoor met gevangenneming bedreigd. Knoopte geheime onderhandelingen aan met Lodewijk XVI en
toen deze de onafh. van Amerika erkend
had, werd hij gevolmachtigd minister a. h.
Hof te Versailles. Overt. 1790 als voorzitter van het congres te Pensylvanie.
(John). Britsch zeeman en bekend als
Noordpoolvaarder. Diende afwisselend bij
de oorlogsmarine (laatstelijk als bevelhebber over een linieschip) en deed tochten naar de Pool. Van de laatste (1845)
keerde hij niet terug. Verschillende expedities om hem op te sporen, gaven geen
resultaat; men vond slechts yoorwerpen
aan de expel. behoord hebbende.
Frankrijk. De republiek Frankrijk,
meest westelijk gelegen land van Europa's
vasteland, met de eilanden groot 9.5991/2
0 geogr.mijl en eene bevolking van
38.961.945 zielen. Een door de natuur meest
gezegende landen, uitstekend klimaat
bodem: vlakten en heuvels, vele rivieren.
Gematigd, zacht, aangenaam klimaat
3 plantengordels zuidel., middelsten en
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noordel. Voortbrengselen: granen, wijn,
en zuidel vruchten, landbouw, veeteelt,
fabrieksnijverheid, handel. Algem. godsdienst Katholiek. Uitgestr. kolonien (Algiers, Tunis, Senegambia, Guinea, Reunion,
Madagaskar, Tonkin, Guyana). President
Loubet.
Frans. Onder dezen naam vermelden
wij : Twee Roomsch Duitsche Keizers,
Frans I 1745-1765 en Frans II (1792-1806);
Een keizer v. Oostenrijk n.l. Frans Joseph I
geb. te Weenen 1830, thans regeerend.
Twee koningon v. Frankrijk n.l. Frans I
(1515-1547) en Frans 11(1559-60) —Frans
van Assisi, Maria Ferdinand koning van
Spanje 1822-1902.
Fransch-Congo-gebied. Fransche
kolonie aan de W. trust v. Afrika, de vroegere kolonie Gabon.
Fransch-Duitsche-oorlog x.18701871. Oorlog in 1870 ontstaan, doordat de
erfprins Leopold van Hohenzollern in 1870
candidaat werd gesteld voor de Spaansche
troon. De Fransche reg., die een voorwendsel zocht voor een oorlog, eischte dat
koning Wilhelm zich tegen die candidatuur
zou verklaren, hetwelk deze weigerde.
Daarop verklaarde Fr. den oorlog, die zeer
ongelukkig voor hen afliep. De verbonden
Duitschers rukten Parijs binnen en schreven daar den vrede voor. De voorn. mannen van dien oorlog waren Bismarck,
Moltke en von Roon. De Franschen moesten Elzas en Lotharingen afstaan en 5 milliard francs oorlogskosten betalen.
Fransch-Indo-China. Fransche bezitt. in Achter-India n.l. Cochin-China,
Tonkin, Annam Laos en Kambodja.
Frans-Jozef-land. Groep van ongeveer 60 eilanden in de N.-IJszee ten N.
van Nova-Zembla.
Fransch-West-Afrika. Sedert 1895
naam voor de Fr. bezitt. in Senegambia
en aan den Niger, West-Soedan, Guinea
en de Ivoorkust met Dahomei.
Fransch-Zwitserland. Het westel.
ged. van Zwitserland, alwaar de Fr. taal
overheerschend is, n.l. de kantons Neuenberg, Waadt, Genf, Neder-Wallis, het gr.
ged. v. Freiburg en de Berner Jura.
Franzos. (Karl Emil). -Uitst. Oostenrijksch schrijver. 1848
Frascati. Stadje in Italie, voormalige
Kerk. Staat, beroemd wegens zijn bekoorlijke ligging en als zomerverblijf voor
stedelingen. Vandaar dat men dien naam
wel geeft aan buitenverblijven.
Fraserrivier. Voorn. riv. v. BritschColumbia (N.-Amerika).
Fraterhuizen. Huizen der ,,Broederschapdes Gemeenen levens", in de 14de
eeuw in ons land gesticht d. Geert Groote
(zie alwaar).
Frederik. Onder dezen naam vermelden wij:
Eenige Roomsch-Duitsche Keizers:
Frederik I, Barbarossa (Roodbaard),
1121-1190; id. II 1194-1250; id. III 12861330; id. IV, V 1415-1493.
Eentge Koningen v. Denemarken:
Frederik I 1471-1533; id. II 1534-1588;
id. III 1709-1770; id. IV 1617-1730; id. V
1723-66; id. VI 1768 —1839; id, VII 1808-1863.
Keurvorsten v. Brandenburg:

Frederik I 1372-1450; Frederik Wilhelm
do Groote Keurvorst 1620-1688.
Koningen van Pruissen :
Frederik I 1647-1713; Fred. Wilhelm I
1688-1710; id. II de Groote 1712 -1786;
Fr. Wilh. II 1744-1797; id. III 1670-1840;
id. IV 1795-1861.
Frederik Willem Nicolaas Karel, Keizer
Frederik I v. Duitschland, geb. 1831, gekr.
1887, gest 1887, na een reg. v. 99 dagen.
Frederik Hendrik, pries v. Oranje, zoon
van Prins Willem I, Stadhouder der Ned.
gewesten, geb. Delft 1584, overl. 1647
Frederik Willem Karel. zoon v. Koning
Willem I, geb. 1797, overl. 1881 te 's Gravenhage.
Frederik Hendrik-eiland. Ned.
eiland beh. bij N.-Guinea. 0. I. aan de
westkust van het Taste land, gescheiden
door de Prins Marianna straat.
Frederika Sophia Wilhelmina, prinses
van Pruissen en echtgen. v. d. Er fstadh.
Willem V, het voorwerp van den haat der
Patriotten, die bij Goejanverwellesluis werd
aangehouden toen zij van Nijmegen naar
's Gravenhage reisde, welke beleediging
een inval der Pruissen in ons land ten
gevolge had.
Fregat. Vierkant getuigd oorlogschip
met 3 masten.
Fregatvogel. Een der grootste zwemvogels, Tachypetes Aquilus, met kolossale
vlucht, men zegt sommigen van wel 4 M.,
bewoont de ail. v. d. Atl oceaan en leeft
van visschen en schidpadden. Grootte van
een gaps.
Freia. In de Noordsche fabelleer de
godin der Heide.
Freir. In de Noordsche fabell. broeder
van Freia, wijze en weldad. godheid, die
over zee en lucht gebood en de aarde en
menschen met vruchtbaarh. zegende.
Frere. (Sir Henry Bartle). Eng. staatsman, geb. 1815, bekend omdat onder zijn
bestuur de annexatie v. Transvaal in 1877
plaats had, welke later vernietigd werd,
overl. 1884
Frere-Orban. (Hubert Joseph Walther). Belgisch staatsman, geb. 1812-1896.
Fresco's. Schilderingen op een met
kalk bepleisterde muur.
Fret. (Mustelu faro L.), Klein, wezelaehtig zoogdier, zeer bloeddorstig, een
albino van de bunsing, in tammen staat
gehouden ten gebruike van de de konijnenjacht.
Freycinet. (Charles Louis de Saulees
de). Fransch staatsman 1828. Sedert 1891
lid der Academie.
„Freischiitz". Opera van Karl Maria
von Weber, Duitsch componist 1786-1826.
Freytag. (Gustav). Beroemd Duitsch
schrijver 1816.
Fricassee. Een ragout van kalfvleesch,
gevogelte of konijn met een lichtgekleurde
ietwat zuurachtige sans overgoten.
Fries. Een lakenachtige, grove, dikke
wollen stof.
Friesland. Ned. provincie, bijna 60 0
geogr. mijlen 330000 inw., ten W. van de
provincie Groningen. Hoofdst. Leeuwarden, voorn. steden: Dokkum, Franeker,
Harlingen, Sneek, Bolsward, Stavoren.
Eilanden : Ameland en Schiermonnikoog.
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Bodem laag en moerassig met vele meren
en plassen. Aanz. veeteelt, veenderijen.
Frigga. Gemalinvan Odin, van haar
ontving de Vrijdag zijn naam.
Friseeren. Het haar doen krullen.
Friso. Stamvader der Friezen. Indisch
pries in het leger v. Alex. de Gr.. stevende
met een vloot Noordwaarts en kwam a. d.
mond van den Fliestroom waar hij Stavoren stichtte.
Frithiofsage. Verhaal der lotgevallen
v. den Noordschen held Frithiof de Stoute.
Frobel. (Fridrioh). Duitsch opvoedkundige 1782-1852. Hij vormde een stelselmatige inrichting van het kinderspel en is de
stichter der kindertuinen. De tegenwoord.
inrichting van het onderwijs voor kleine
kinderen is naar hem genoemd.
Fronde. (La). Naam der partij die ged.
de minderjarigheid van Lodewijk XIV in
verzet kwam tegen het Hof en de staatk.
van Mazarin.
Front. Voorzijde van een gebouw. —
front van een troep is die zijde waarheen
de manschappen het gelaat gericht hebben — half voorhemdje — terrein van den
oorlog.
Fructidor. Vruchtmaand in den Republikeinschen kalender van Frankrijk,
de maand van 18 Aug.-16 Sept.
Fruin. (Robert). Ned. geschiedkundige
geb. 1823. Hoogleeraar to Leiden.

Fuchsia. Plantengesl. uit de fam. der
Onagrareen, bekende potbloemen, in den
volksmond foksia genoemd met hangende
klokvormige bloemen.
Fulton. (Robert). Amerik. werktuigkundige die het eerste stoomschip maakte
verder een molen om marmer to snijden
en to polijsten, een onderzeesche boot en
een torpedo, geb. 1815.
Funchal. Hoofdstad van Madeira.
Functie. Verrichting, werkzaamheid;
in de wiskunde een vorm, die aangeeft op
welke wijze een afhankelijke veranderlijke
grootheid afhangt van een onveranderlijke
grootheid.
Funen. Na Seeland het grootste der
Deensche eilanden, hoofdst. Odense.
Funkia. Plantengesl. uit de fam. der
Liliaceen, bekende tuinpiant.
Furor. Woede, razernij.
Furore. Furore maken, bijval verwerven.
Fusan. Havenstad in Korea.
Fusie. Vermenging, samensmelting.
Fusiliers of fuseliers. Naam, vroeger
toen de vuurwapenen nog weinig in gebruik waren, gegeven aan soldaten, die
met schietgeweer (fusil) gewapend waren;
tegenwoordig lichte infanterie.
Fusilleeren of tot den kogel veroordeeld. Het doodschieten, volgens vonnis,
van militairen in oorlogstijd.

G.
G. Zevende letter van ons alphabeth
en 5de in de rij der medeklinkers; in de
muziek de 5de diatonische klanktrap en
van haar ontleend de G-sleutel, ook vioolsleutel geheeten, zijn naam; als Rom.
cijfer 400, 71 400000; bij verkorting: Gens,
Gajus enz.
Gaas. Zeer dunne geweven stof.
Gabbema. (Simon Abes). Friesch geschiedschr en dichter geb. 1628, 1659 door
de Staten ben. tot geschiedschr. des lands,
overl. 1688.
Gabriel. (Man Gods). Volg. de Israel.
mythologic een der 7 aartsengelen.
Gaertn. In de nat. hist. afkorting yoor
Gaertner.
Gaffel. Tweetandige hooivork ; onderste
balk a. b. van comm. schepen, waaraan
het zeil aan den achtersten mast wordt
bevestigd.
Gal. Een vloeistof, welke in het dierlijk
lichaatn door de lever wordt algescheiden,
in de galblaas verzameld en door een afzonderl. buis in den 12-vingerigen darm
wordt uitgestort. Geelachtig- groen of
bruin-gele kleur, bitter, walgelijke reuk,
vervult een belangrijke rol bij de spijsvertering.
Gala. Bepaalde kleeding bij Hoffeesten
to dragen.
Galaktometer. Instrument tot beproeving der melk wat de onvervalschtheid
en het vetgehalte betreft.
Galama. Aanzienl. Fr. geslacht waar-

van wij noemen: Igo Galama 5de potestaat
V. Friesland, overl. 886 i (Gale Igez) bekend
omdat hij graaf Flom II in het Kreilerbosch aanviel, omdat deze eenige bedienden van G. had laten gevangen nemen;
(Seerp) 1525-81, ijverig strijder tegen
Spanje; (Hartman) idem, 1568 onthoofd;
Taco, idem, over!. 1568; (AusonIcus) proost
van Northausen.
Galanterie. Hoffelijkheid, beleefdheid
jegens het schoone geslacht.
Galanterie-degen. Pronkdegen, behoorend bij het gala-tenue.
Galanterie-waren. Allerlei artikelen
worden onder dezen naam begrepen; versterselen, handschoenen, waaiers, doosjes,
portemennaies, armbamden, broches, oorknoppen, en allerlei kleine versierselen
en huisraad.
Galapagos-eilanden.Eilandengroep
bij de kust van Equador (Z. Amer.) aan
beide zijden van den evenaar, ook schilpad den- eil.
Galata. Voorstad van Constantinopel.
Galba. (Servius Sulpicius). Rom.keizer
68 - 69 n. C.
Galei. Open roeivaartuig, door roeiers
(galeislaven) in beweging gebracht.
Galeislaven. Misdadigers, gebruikt
tot het voortroeien van oorlogsehepen
(galeien). Menig eerl. zeeman werd echter,
als hij krijgsgevangen word, eveneen galeislaaf gemaakt en niet minder menschen
welke hooggepl. pers. in d. weg stonden.
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Galen. (Jan van). Ned. vlootvoogd geb.
1604,nam als 13-jar. jongen dienst en was
13 jaar later beveihebber. Werd overal
beroemd door zijn strijd tegen de Duinkerker- en liarbarijsche kapers. Gewond in
een geveoht met de Engelschen 14 Maart
1653 nabij Livorno, alwaar daze geslagen
werden, overleed hij te Livorno 23 Maart
ten huize van den consul van de Staten.
Gedenkteeken N. Kerk te Amsterdam.
Galertj.' of gaanderij, Lang, smal vertrek 3 x langer dan breed. Meestal plaatst
men in zulke galerijen schilderijen en
daardoor is de naam galerij voor een verzameling sehilderstukken ook toegepast
al zijn ze in eenige ineenloopende zalen
geplaatst.
Galg. Toestel tot voltrekken der doodstraf door ophangen, meestal 2 loodrechte
palen verbonden door een dwarsbalk,
waarvan een touw met strop.
Galicia. N W. ged. van Spanje ten N.
v. Portugal Een Kroonland der Oostenr.Hong. monarchie in het N.O. v.Hongarije.
Galilaea. Het N. ged. v. Palestina.
Galilei. Beroemd natuurk., geb. Pisa
1564, die de wetten der slingerbewegingen
bepaalde, ontdekk. omtrent den val der
lichamen deed en de leer van Copernicus
verdedigde, alsmede de beweging d. Aarde
om de Zon. Door de kerk vervolgd, werd
hij als Ketter voor de Inquisitie gedaagd
en veroord, zijn dwalingen of te zweeren.
Overt. 1642.
Galjoen. Groote oorlogsschepen der
Spanjaarden en Portugeezen, voornamel.
dienende om de schatten uit Amerika en
India over te voeren.
Galjoot. Kleine galei — kleine snelloopende Oorlogsvaartuigen.
Galkoorts. Koortsachtige ongesteldheid met geel of bruin beslagen tong, bittere smaak, misselijkheid, gebrek aan eetlust enz.
Gall. (Frans Joseph). Grondlegger der
Schedelleer, geb. 1758-1828.
Galls. (Francisca Jacoba). Ned. schrijfster, geb. 1840.
Galilee. (Johan Hendrik). Ned. letterk.,
geb. Vorden 1847, Hooeleeraar te Utrecht.
Gallicaansehe Kerk. Naam der
R. K. Kerk in Frankrijk. Het verschil tusschen haar en de R.K. Kerk in het algem.
bestaat alleen in een zekere nationals
zelfstandigheid tegenover den Paus.
Gallia. De Romeinen gaven den naam
Gallia aan geheel de streek van Europa
tusschen de Pyrenean en den Rijn en aan
het noordel. ged. v. Italie ten Z. van de
Alpen. Een deel van ons land behoorde
er dus ook toe.
Gallienus. (Publicus Lucinius). Keizer
v. Rome. Van 259-268.
Gallipoli. Eenigsz. versterkte havenen koopstad in Italie (prov. Lecce). Zeeen koopstad in het Turksche district
Adrianopel.
Gallomanie. Overdreven ingenomenheid met alles wat Frankrijk oplevert,
inzonderheid Fr. taal en zeden.
Gallon. Eenheid der Eng. maat voor
droge en natte waren
10 Eng. ponden
gedistill. water __---_= 4.543 Ned. kan.
Galmei. Zinkerts.

Galnoten of galappels. Ziekelijke uitwassen op plantendeelen, voortgebracht
door den steek van de galwesp. Een kleine
soort van eik in Klein-Azie levert voorn.
de galnoten, die tot bereiding v. looizuur
dienen en op spiritus getrokken galnotentinctuur, een geneeamiddel. Men gebruikt
ze ook voor het maken van inkt.
Galoenggoeng. Nog niet geheel uitgebrande vulkaan op Java (Preanger).
Galon. Weefsel van katoen en zijde,
doorwerkt met goud- of zilverdraad.
Galsteenen. Deze ontstaan in de galblaas, een neerslag van vet en kleurstof,
die kleine slijmpropjes vormen. Geraakt
zoo'n steen in de galbuis, die naar het
darmkanaal loopt, dan ontstaat galsteenkoliek.
Galvani. Ontdekker van het naar hem
genoemde Galvanismus, 1737-1798.
Galvanismus. Zie: Electriciteit:
Galvano. Koperen cliché, waarvan
men platen drukt.
Galvanometer. Instrument om de
sterkte v. een galvan. stroom te meten.
Galvanoplastiek. De kunst om door
middel der electriciteit uit een metaaloplossing het hierin aanwezige metaal in
samenhangenden toestand op voorwerpen
to doer .neerslaan, om alzoo een nieuw
vast lichaam of een metaalbedekking te
verkrijgen, vergulden en verzilveren.
Galveston. Hooldst. v. e. evenzoo genoemd district in Texas (N. Amer.) en
voorn. zee- en koopstad v. dien staat.
Galwespen. (Cynipida). Insectenfamilie van de orde der vliesvleugeligen
(Hymenoptera), die met hun legboor een
gaatje boren in plantendeelen en daarin
een eitje leggen. De aldus ontstane wond
op of aan de plant zwelt tot een uitwas
met het weefsel waarvan het uit het eitje
voortgekomen jong zich voedt. Deze uitwassen zijn de galnoten.
Gauia. (Vasco da). Portugeesch ontdekkingsreiziger, geb. 1469, die het eerst
den weg naar India om de Kaap de Goede
Hoop vend; overt, 1524.
Gambetta. (Leon). Fransch rechtsgel.
en staatsman, geb. 1838, die na den val
van Sedan de republiek uitriep, to Parijs,
toen dit belegerd werd in een luchtballon
ontsnapte en in het zuiden Frankrijk to
wapen riep voor een strijd op levee en
dood teen de Duitschers. Oefende tot zijn
dood 1882 grooten invloed uit op de regeering als journalist, minister enz.
Gambia. Na de Senegal de grootste
rivier van Senegambie (W. Afrika).
Gambir. Verdikt, gedroogd afkooksel
van de bladeren van een heestergewas in
India, in Europa bekend als catechu, katsjoe, acaion enz., gebruikt bij het betelkouwen.
Gambrinus of Cambrinus, een
Vlaamsch koning uit het gebied der sagen,
voor de uitvinder van het bier wordt
gehouden.
Gamin. Type van den Parijschen
straatjongen.
Gamme of gamma. De toonomvang van
een of ander instrument of van een stem
of de plastische voorstelling daarvan in
noten uitgedrukt.
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Gaud. In de nat. hist. afkorting voor
Gaudin.
Ganges. , De). Hoofdrivier v. VOOrIndie, de Heilige stroom der Hindoe's.
Gangspil. Een soort van windas, op
groote schepen gebruikt tot het lichten
van het anker.
Gans. Tot de zwemvogels behoorende
vogel, veel in tammen staat, als huisdier
gehouden.
Gappon. Russisch priester, bestuurder
van arbeidersvereenigingen te St. Petersburg, die bij de opstootjes van Jan. 1905
aan het hoofd van de arbeidersbeweging
stond. Werd gewond, gevangen genomen
en ontvluchtte naar Londen
Gardafui. Kaap a d. Oostkust van
Afrika, de oostel. plek v. d. eiland.
Garde. Vroeger de lijfwacht der vorsten, tegenwoordig meer een keurtroep.
Garde du Corps. Bereden lijfwacht
van vorsten.
Gardenia. Plantengesl, uit de fain.
der Rubiaceen.
Garderobe. Kleederdracht of vertrek
waar de kleederen van iemand bewaard
worden; de kleederen zelf; de ruimte in
een komedie, alwaar de tooneelisten zich
verklee.den.
Garfield. (James Abraham). Pres. der
Ver Stat. van N.-Amer. 1831, werd in 1881
vermoord door een man, die vergeefsche
moeite had gedaan een betrekking te verkrijgen.
Garibaldi. (Guiseppe). Italiaansch generaal en bekend vrijheidsheld; ijveraar
voor de vrijheid en eenheid van Italie,
geb. 1807 te Nizza, overl. 1882 op het eiland
Caprera, waar hij zijn laatste levensjaren
doorbracht.
Garnaal (De). (Crangon vulgaris).
Behoort tot de tienpootige schaaldieren,
evenals de Kreeften. Wordt in ons land
in menigte gevangen, en gekookt als lekkernij beschouwd.
Garnalenbrood. Broodjes opgevuld
met gekookte of gestoofde garnalen.
elkaar beh. kunstvoorGarnituur.
werpen, b.v. pendule met coupes of met
candelabres, en byouterien, broche en oorhangers, enz.
Garnizoen. Open of versterkte plaats
waar troepen in garnizoen liggen; die
troepen zelf.
Garonne. Voornaamste rivier in het
Z.W. van Frankrijk.
Garotte of strop. Een aan een pawl
bevestigd halsijzer, dat men door het dichtschroeven kan vernauwen ten einde den
misdadiger aldus te worden.
Gas. Luchtvormige, veerkrachtige vloeistof, welke ook bij een sterke drukvermeerdering en verlaging v. temperatuur
in denzelfden luehtv. toestand blijft. Alle
soorten kan men onzer een aanmerkelijke
drukking en sterke afkoeling in vloeistof
smelten. Gas is doorzichtig en meest kleurl.
Gasanalyse. Chemisch onderzoek van
gas en gasmengsels
Gasbronnen. Uitstrooming van gas
door kloven en spleten van de oppervl.
onzer aarde.
Gascogne. Een voormalig gewest in
Frankr., het tegenw. dept. Landes, Hautes-

Pyrenees en Gers. De bewoners hebben in
taal en zeden veel eigenaardigs. Vele jonge
edelen dienden vroeger in vreemde legers,
waren roekeloos dapper en vermetel, maar
bluften steeds op hun land en bezittingen,
ofschoon zij inderdaad arm zijn. Vandaar
dat men van bluffen spreekt als van een
Gasconnade.
Gasfabriek. Fabriek waar uit steenkool gas wordt gefabriceerd en vervolgens
voor de openbare en particuliere verlichting en verwarming, tegen betaling, wordt
verstrekt
Gasgloeilicht. Uitvinding om gaslicht sterker lichtvermogen te geven. Inpleats dat, zooals gewoonlijk, de in bet
gas voorhanden koolstof in de vlam tot
gloeien wordt gebracht, waardoor het licht
ontstaat, werkt bij het gasgloeilicht de
door voldoende toevoer van lucht gevoedde
vlam slechts als verhittingsapparaat; het
lichten ontstaat door het .over de vlam
aangebrachte gloeilichaam, hetwelk daar
tot gloeien en tot lichten wordt gebracht.
Gaskachel, Kachel door gas verbit.
G-aslicht. Elk met een vlam brandend
licht is eigenlijk gaslicht, maar meer bepaald verstaat men daaronder het licht,
dat ontstaat als men gas aansteekt, dat
door de gasfabriek wordt geleverd.
Gasmeter. Toestel om de hoeveelheid
verbruikt gas in woning of werkplaats te
bepalen
Gasmotor. Krachtmachine inplaats
van met stoom, door brandend gas in beweging gebracht.
Gasolie. Olie bij de distilatie van
bruinkolen-teer ter verkrijging van parefine, verkregen en die na gezuiverd te
zijn als lichtstof kan dienen.
Gastrol. Optreden van een tooneelspeler aan een tooneel, waaraan hij niet
verbonden is, dus als gast.
Gastrisch..A.anduiding voor ongesteldheden ontstaan door storingen in de spijsvertering
Gastronomie. De hoogere kookkunst.
Gattling. (Richard Jorda). Amerik.
werkuigkundige, vooral bekend door de
uitvinding van het Gattlingkanon.
Gaucho's. In de La Plata-staten van
Z. Amerika, veedrijvers koeherders.
Gay et Noun. In de nut hist. afkort.
voor Gay en Monnier.
G-azellen-stroom. Bahr-el-t-lhazal,een
der nevenstroomen van den Nijl.
Gazette. In Belgie naam yoor een
courant.
Gebergte. Groe g bergen, minstens 300
M. Iloog. Vormen zij een geheel dan noemt
men het een Gebergtestelsel, en near de
gedaante van hun grondvlak onderscheidt
men ook Berggroepen en Bergketens.
Gecko. Soort van hagedis, in de keerkringlanden, die hun naam danken aan
het geluid dat zij maken. Zij loopen tegen
de muren en de zolderingen om de vliegen
te vangen.
Gede. Gebergte op Java op de grens
van de residentien Batavia en Preanger
Regentschappen.
Gedegen. Gedegen metalen zijn de
zoodanigen die men als delfstof onvermengd met andere aantreft.
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Gedenkpenningen. Medailles of
munten, geslagen ter herinnering aan de
een of andere gebeurtenis.
Gedelegeerde rechters. ReAters,
die voor een bizonder geval benoemd zijn.
Gedeputeerde Staten. Zie: Provincie en Provinciale Staten.
Geel. Een der kleuren v, het spectrum
van het zonlicht. Men ontleent deze verfstof aan het geelhout, den ververseik, de
geelbessen, safraan, kurkuma, oker enz.
Geelbessen. Lage gedoornde heester
met donker kastanjebruine bast, met groenachtige bloemen en zwarte bessen, die tot
het bereiden van gele verf dienen.
Geelkoper. Legeering of mengsel van
koper en zink.
Geelvinkbaal. Groote baai aan de
N. kust van N. Guinea in 0. I.
Geelzucht. Ongesteldheid bij welke
de huid een gele kleur verkrijgt; het eerst
bemerkt men den ongest. aan het geel
worden van het wit der oogen.
Geen (Joseph Jacobus, baron van).
Nederl. krijgsman, die een roemrijke militaire loopbaan, eerst in Nederland en
Belgie daarna in Indie had en ten slotte
weer in Nederl. en Belgie en tot generaal
opklom en in den adelstand werd verheven.
Geb. 1776 gediend van 1789-1845, over].
1846.
Geep. Visch, palingvormig met langen
bek als een vogelsnavel. Wordt aan onze
kosten in massa gevangen en ingezouten
gebruikt als aas bij de zeevisscherij. De
graat is grasgroen.
Geer. (De). Oud-adellijk Ned. gesl.
waarvan wij vermelden : Louis, wapenhandelaar en wapenfabriekant te Amsterdam, die veel voor onzen handel deed en
v. Zweden, waar men hem in de riddersch.
opnam. Hid schoot geld voor aan Zweden
en rustte voor dat land hier een vloot uit
enz. Over]. 1652. Bewoonde te Amsterdam
het bek. huis met de Hoofden. Van zijn
kinderen vestigden zich sommigen in Zweden en vervulden aldaar hooge ambten,
evenals de in Nederland gebleven afstammelingen van dit geslacht.
Geeseling. Lijfstraf, toebrengen van
slagen met stok, riet, touw enz.
Geest of Goost, langs de kust der Noordzee in ons land en Duitschland gronden,
die zandig en niet vruehtbaar zijn, slechts
hier en daar met boomgewas begroeid,
geestgronden.
Geestemiinde. Havenplaats a. d. mond
der Geeste en der Weser bij Bremerhaven.
Geestriike dranken. Noemt men
alle dranken welke acttrylalkohol be vatten.
Geeuwhonger. Een toestand, waarbij
men door behoefte aan voedsel, onder
voortdurend geeuwen, in onmacht valt.
Geheime fondsen. Gelden door de
regeering aan een minister verstrekt ter
bestrijding van de kosten van geheime
zaken, welke gelden hij niet behoeft te
verantwoorden.
Geheime genootsehappen. Onwettige, geheime vereenigingen.
Geheimschrift. Noemt men schrift
dat de oningewijde niet kan lezen. Men
stelt het eenvoudigste geheimschrift samen
door de cijfers inplaats van de letters te

stellen b.v. 1 voor a enz. Dit noemt men
dan cijferschrift
Gegevens. In de wisk. noemt men gegevens de bekende grootheden, uit weer
verbinding men de onbekende moet bepalen. In het algemeen noemt men gegevens
de grondstof waaruit men iets kan opbouwen. Een schrijver spreekt b.v. van de
gegevens voor een roman, een novelle,
een artikel.
Gehalte. Het betrekkelijk bedrag van
een of ander bestanddeel in een mengsel,
b.v. hoeveel deelen van een of andere stof
bevat zijn in honderd deelen van het
mengsel.
Geheime middelen. Zoogenaamde
geneesmiddelen doch beter gezegd kwakzalversmiddelen, waarvan de samenstelling
geheim. wordt gehouden. Het onderzoek
van deskundigen heeft intussehen herhaaldelijk aangetoond, dat dergelijke in de
couranten met grooten ophef als uitmuntend geprezen middelen, gewoonlijk geen
geneesmiddelen zijn en dat men zich de
ingredienten waaruit zij zijn samengesteld
voor enkele centen kan aanschaffen. Onnoodig hierbij te voegen dat zij ook dikwijls schadelijk zijn.
Geheimschrijver. Een vroeger gebruikelijke titel voor secretaris.
Gelatine-dynamiet. Een der hevigste
ontplofbare stoffen.
Gehemelte. Bovenwand der mondholte, het voorste ged. noemt men het
harde gehemelte. het bestaat uit een met
een slijmvlies bedekte beenplaat; het achterste noemt men het zachte gehemelte,
het wordt gevormd door het slijmvlies en
eenige kleine spieren. Het geheel vormt
de scheidswand tusschen de mond en de
neusholte. Het gehemelte doet dienst bij
het gebruik van voedsel, als orgaan van
den smaak en behoort tevens tot de spraakwerktuigen.
Geiser (De). Groote springbron van
heet water op IJsland.
Geit. (Capra L.). Gesl. v. herkauwende
of Tweehoevige dieren uit de familie der
Holhoornigen. Algem. bekend zeer nuttig
melkgevend dier.
Geitenbaard. (Spirae Ulmaria L.).
Plant, die op moerassige plaatsen ook in
ons land overal voorkomt.
Geitenmelker (De). Vogel beh. tot
de fam. der Nachtzwaluwen, zeer nuttige
en in ons land zeldzame vogel.
Gelauwerde dichter. De Romeinen
hadden de gewoonte groote dichters met
een lauwerkrans te versieren, een eer, die
maar weinigen te beurt viol. In de 12de
eeuw vend dit navolging in Duitschland;
maar teen men er vrijgeviger mede wend,
verloor allengs zijn waarde. In Eng. bestaat nog de gelauwerde dichter (Poeta
laureatus), die een jaargeld trekt en op
feesten gelegenheidsgedicht. moet leveren.
Geld. Onmisbaar ruilmiddel in het maatschappelijk levee. Aanvankelijk werd vee
als geld gebruikt, in andere werelddeelen
zout, schelpen enz. In West-Europa werd
het 't eerst gebracht door de Romeinen.
Gelder of Gelre. Oorspr. een Duitsch
Hertogdom tusschen Friesland, Westfalen,
Brabant, Holland en de Zuiderzee, door
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Keizer Hendrik IV tot een graafschap
verheven. Eerste graaf Otto I. Tijdens de
80-jarige oorlog ontstond een scheuring,
het noordel. ged. voegde zich onder den
naam v. Gelderland bij de Unie v. Utrecht,
het zuidel. ged. bleef Spanje getrouw.
Gelder. (Jacob de). Uitstek. Ned. wiskundige 1765-1848.
acob).
Jacob).Verdienstel, letterkundige,
geb. 1802.
Gelderland. Ned. prov., 92.7 0 geogr.
mijlen oppervl., bevolk. 476,000, hoofdst.
Arnhem, voorn. plaatsen : Hattem, Harderwijk, Elburg, Apeldoorn met het Loo,
buitenverblijf van H M, de koningin, Zutphen, Dieren, Doesburg, Doetinchem, Nijmegen, Tiel en Zalt-Bommel. Wat natuurschoon betreft de schoonste streek van
Nederland.
Geldmarkt. Noemt men in het algem.
de handel in geld, d. w. z. de beschikking
over aangenomen of aangevraagde Belden,
waarbij de een (kapitalist) door middel
van tusschenpersonen (kassiers, banken)
zijn geld uitleent aan anderen (gebruikers)
tegen bepaalde renten
Gelede dieren. (Articulata, Arthoropoda) eene groote afdeeling van on gewerv. dieren, wier lichaam tweezijdelings
symetrisch, uit ongelijksoortige rangen is
samengesteld, welke gelede aanhangsels
dragen.
Geleding. In het dierlijk lichaam een
min of meer beweegbare verbinding van
2 beenderen.
Gelei. Dierlijke gelei is lijm met zooveel water vermengd, dat de door verwarming vloeibaar geworden massa bij afkoeling een halfvaste trillende massa vormt.
Alle dierl. zelfst. welke met water gekookt
lijm opleveren, zooals: vieesch, beenderen,
hertshoorn, vischlijm enz., kunnen tot het
maken van gelei gebezigd worden.
Plantengelei is afkomstig van wier- of
korstmossen, bestaat uit plantenslijm en
water en wordt in de geneesk gebruikt.
Men heeft ook gelei van vruchten en
vruchtensap met suiker gekookt.
Gele koorts. (febris flora) zeer gevaarlijke, meestal spoedig met den dood
eindigende ziekte, welke haar naam ontleend aan de gele huidkleur v. den lijder.
Geloof. Noemt men het voor waar
houden van lets op subjectief voldoende
gronden,
bij ons zelven gevestigde overtuiging, zonder dat daarvoor algemeen geldige bewijzen kunnen aangewend worden.
Geloofsbelfddenis. Het geheel der
leerstellingen, die door de leden van een
kerkgenootschap als waar worden erkend
en aangenomen.
Geloofseed. (professio fidei). In de
R. K. kerk de geloofsbelijdenis, welke alle
geestelijke en academische leeraren bij het
aanvaarden van hun ambt moeten afleggen
en bij overgaan tot de kerk eveneens.
Geloofsvervolgingen. Hadden in
de Christel. kerk overal plaats ged. de
3 eerste eeuwen van hun bestaan.
Geluid. Trillingen van lichamen welke
golfsgewijze voortgeplant worden, tot ons
oor doordringen en door ooze gehoorzenuwen worden waargenomen.
GEILL. ENCYCLOPAEDIE.

Geltikenissen. Verdichte verhalen,
ten doel hebbend een belangrijke waarheid of een ernstige zedeles duidelijk te
maken.
Gember. Plantengesl. uit de fam. der
Zingiberaceen, waarvan de wortelstok
wordt geconfijt en tot bevordering der
spijsvertering wordt gebruikt. Bij maaghoest bewijst gemberstroop goede diensten ;
ook bij het bereiden van gemberbier wordt
gember gebruikt.
Gemeenplaats. Algemeen sinds lang
bekende zegswijze.
Gemeenteverordening. Verordening, bevel, wet, uitgevaardigd door de
raad eener gemeente in het belang der
openb. orde, zedelijkheid en gezondheid
vereischt en betreffende de huishouding
der gemeente; deze verordeningen mogen
niet treden in hetgeen van algemeen Rijksof provinciaal belang is.
Gemeenteraad. Het bestuur van
eene gemeente bestaat uit een raad en
burgemeester en wethouders. De leden
van den raad worden gekozen uit de ingezetenen, de wethouders uit de raadsleden. Naar de grootte der gem. bestaat die
raad uit 7 tot 45 leden.
Gems. (Antilope rupicapra). Soort van
antilope, in de Zwitzersche Alpen leveed,
met korte rechtopstaande horens met
haakvormig naar achteren omgebogen
punten.
Gendt. (Johannes Gerrit Willem Merkus van). Verdienstel. Ned. hoofdofficier
der genie, 1798-1859.
(Johan Godard van). Ned. waterbouwkundige 1803-1875.
Genealogie. Geslachtsrekenkunde of
de kennis van de oorsprong, opvolging en
onderlinge betrekking der verschillende
familien.
Generaal. Hoogste militaire rang in
ons land, bij de verschillende wapens der
landmacht. Men heeft twee rangen, n.l.
generaal-majoor en luit.-generaat De opperbevelhebber van het leger is veldmaarschalk of generaal-en-chef, doch deze rang
wordt in ons land alleen bekleed door
leden van het vorstel. Huis.
Generaal pardon. Algemeene vergiffenis; wordt soms bij de troonsbestijging
van een vorst uitgevaardigd voor politieke
misdrijven enz.
Generale star. Een keurtroep van
zeer bekwame officieren van alle wapens,
onder een chef vereenigd en toegevoegd
aan den legeraanvoerder, om hem met
raad en daad bij te staan en voor te
lichten.
Generailteitslanden. Ten tijde van
de republ. d. Ver. Ned. de landsehappen
welke buiten hare eigenl. grenzen gelegen
maar aan haar onderworpen waren.
Generale Staten. Zie: Staten-generaal.
General Steam Navigation Company. Algemeene stoomscheepvaartmaatschappij te Londen, die een geregelde
dienst uitoefent in de wateren v. Europa.
Generatie. Geslacht.
Genesis. (Wording). Naam v. eerste
boek van Mozes, waarin de wording der
wereld is opgeteekend.
10
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Genestet. (Petrus Augustus de). Een
der geestigste Ned. dichters, geb. te Amsterdam 1829, overl. 1861.
Geneve. Een der kantons v. Zwitserland in het Z.W. ged. des lands, hoofdstad
Geneve aan het meer van dien naam.
Genesareth. (Het Meer) of Meer van
Tiberias, Meer van Gallilaea. Fraai bergmeer in het N. v Palestina.
Gengis-Khan- Vermaard Mongoolsch
veroveraar, geb. 1164; eigenl. Temoedsjen
met den eeretitel ,,groot opperhoofd"
(Gengi,Khan). Veroverde Mongolie, China,
Khiwa en breidde zijn macht uit van Peking tot aan den Dnieper. Overleed op
een zijner veroveringstochten aan het
Meer Kokonoor, 1227.
Genie. Het scheppend vermogen, dat
den mensch instaat stelt lets nieuws voort
te brengen.
Btj het leger de soldaten welke zich
bezighouden met maken van versterkingen,
bruggen enz.
Genoveva. De Heilige Genoveva, gob.
424 te Nanterre bij Parijs, die de belofte
van eeuwige kuischheid had afgelegd en
bij den inval van Attila ieder volkomen
veiligheid verzekerde, indien men slechts
bad. De nederlaag van Attila te Chalons
bezorgde haar den roep v. heiligheid, welke
nog klom toen zij bij hongersnood 12
schepen met graan schonk. Overl. 512,
naamdag 3 Jan.
Genoveva, hertogin v. Braband, gemalin
v. d. Paltzgraaf Siegfried, omstr. 750.
Lasterlijk v. overspel beschuldigd, werd zij
ter dood veroordeeld, doch de knecht met
de uitvoering belast, liet haar ontsnappen
en zij leefde 6 jaar in de Ardennen, waar
zij zich met kruiden voedde en een ree
haar melk voor haar kind verschafte, tot
haar gemaal, van haar onschuld overtuigd,
haar op de yacht wedervond en weer
aannam.
„Genoveva". Opera van Robert Schumann, Duitsch componist, 1810-1856.
Gent. Hoofdstad der Belg prov. OostVlaander en.
Gentiaan. Een aan soorten rijk plantengeslacht, waarvan de wortels van vele
soorten in de geneesk. gebruikt worden.
Genoa. Hoofdstad van de Ital. prov. v.
dien naam.
Geocentrisch. Betrekking hebbende
op het middelpunt der aarde.
Geocyclus. Toestel, dienend om den
stand en den omloop der Aarde met betrekk tot de zon begrijpelijk to maken en
alzoo de afwisseling der jaargetijden duidelijk voor to stellen.
Geoffr. In de nat. hist. afkorting voor
Geoffrey.
Geoffroy Sint-Hilaire. Uitstekend
fransch natuurk. 1772-1849, die reeds op
21 jar leeft hoogleeraar in de dierk. was
to Parijs.
Geogenie of geogonie, aardwording.
Geographie. Aardrijkskunde.
Geologie. Kennis van den bouw en
samenstelling der aarde.
Geometrie. Meetkunde; dat ged. der
wisk un de, oat over uitgebreidheden handelt.
George. Onder dezen naam vermelden
wij : Een Heilige, nl. de ridder Sint-George,

een prins uit Cappadocia, omstr. midden
8ste eeuw, bekend, doordat hij een draak
versloeg die 's Koning dochter wilde verslinden. Tijdens de geloofsvervolging stierf
hij den marteldood. De kruisvaarders
brachten dit verhaal over naar het Westen
en men plaatste de Heilige George of
Sint Joris met den draak op vaandels, de
draak voorstellend als de verslagen Turken. Kerk. gedenkdag 13 April.
Koningen v. Gr. Brittanje: George I,
tevens Keurv. v. Hannover, 1660-1727;
George II 1683-1760 ; George III 1738—
1820, tot 1815 keurv. v. H. later koning en
van 1760-1800 kon. v. Gr. Brittanje en
Ierland ; George IV, regent v. Hann. en
kon. v. Gr. Br. en L 1762-1830.
Een koning v. Hannover, n.l. George
Friederich Alex. Karl. Ernst Aug. 18191878, bekend als de blinde koning v. Hanfoyer. In 1866 werd Hannover door
Pruissen veroverd en ingelijfd bij dat rijk.
Een kon. v. Griekenland, n.l. George I,
geb. 1845, officieel: Koning der Hellenen,
Deensche prins, zoon v. koning Christiaan
Ix v. Denem., in 1863 door de Grieken
tot koning verkozen, thans regeerend vorst.
George, Grieksche prins, 2e z. v. d. kon.
v. Griekenl. geb. 1869. Opper-commissaris
van het eiland Creta.
George Eliot. Pseudoniem der Eng.
schrijfster M. Evans.
George Sand. Pseudoniem der fransche schrijfster Dudevant.
Georgetown. Stad in de N. Amerik.
staat Columbia; hoofdst. v. Br. Guyana;
hoofdst. v. het Br. eiland Granada (W. I.);
id. v. d. Pinang (A.chter-India).
Georgia. Een der Ver. Stat. v. N. Amerika.
Georgic. Het voorn. ged. v. Russ.
Trans-Caucasie.
Georgina. Dahlia, plantengesl. tot de
fam. der saamgesteldbloem. beh. bekende
bloem in onze tuin.
Geraamte. (Het). Het geheel der vaste
deelen (beenderen) van het lichaam, in
dezelfde volgorde als zij daarin voorkomen.
Geranium. L of Ooievaarsbek. Plantengesl. uit de fam. der G-eraniaceen, zeer
algemeene potplant.
Gerard. Onder dezen naam vertu. wij:
Eenige graven v. gelderland, n.l. Gerard
I, reg. 1105 1117; G. II 1118-1131; G. III
1206-1229.
Balthazar Gerard, moordenaar van Prins
Willem den Zwijger.
Gerdes. (Eduard). Ned. schrijver, geb.
Cleef 1821.
Gereformeerde Kerk. (De Christelijke). Naam der vereeniging v. gemeenten, die zich in en na 1834 hebben afgescheiden van het Ned. Herv. Kerkbest.
(Afgescheidenen).
Gerlach. I en II. Geldersche vorsten
904 of 910-936 en 1076.
Germain. (St.) Eigenl. St. Germain-enhaye, stad in het Fr. dept. Seine et Oise
nabij P rijs.
Germain. (De Graaf van St.). Berucht
gelukzoeker, alchimist en duivelbanner,
gaf voor dat hij 2000 a 3000 jaar oud was
en persoonlijke omgang had gehad met
Jezus en de apostelen. Wist zich in de
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hoogste kringen in te dringen en verkeerde
aan verschillende hoven. Hij voorspelde
de dood van Lodewijk XV. Overl. 1780.
Germanen. Oorspr. naam door de
Romeinen (volgens anderen door de Kelten) gegeven aan de Noord-Europeesche
volkeren die uit W.Azie gekomen, het
geheele N. en midden v. Europa bevolkten.
Tot hen beheorden b.v. de Cimbren en.
Teutonen, de Friezen, Batavieren, Canninefaten, Katten, Saksen, Franken, Gothen,
Alamanen enz. enz. Thans geeft men den
naam Germanen nog aan de Duitschers,
Nederlanders, Eng. en Skandinaviers
Germania. Bij de Romeinen het land
ten N. van den Donau en ten 0. van den
Rijn, bewoond door de Germanen.
Germaniseeren. Duitsch maken, verduitschen.
Germaansch Museum. Museum te
Nurnberg, alwaar alles wordt verzameld
wat betrekking heeft op de geschied- en
oudheidkunde der Germanen, Het bestaat
uit 3 afd. de bibliotheek, het archief en
de verzameling; 70000 deelen, 7000 oorkonden op pergament en 2500 op papier, 250
oorkondenboeken,1000 bundels akten enz.;
prachtige verzameling.
Germanicus. Rom. veldheer, die langen tijd streed tegen de Germanen in..
Duitschland. Overleed in het Oosten waarheen hij gezonden was door Tiberius die
naijverig was op zijn roem. 15 v. C.-19 n. C.
Germanismns. Het bezigen, (bij het
vertalen van een Duitsch bock in een
andere taal), van woorden, welke in die
beteekenis in het D. niet gebruikelijk zijn.
Gertime. (Jean Leon). Verdienstelijk
Fransch schilder 1824.
Gerst. Hordeum L). Plantengesl. uit
de fam. der grassen, hetwelk de bekende
gerstkorrels oplevert.
Gerstacker. (Friedrich). Een uitstekend Duitsch reiziger en schr. 1816-1872.
Geschillen van Bestnur. Wanneer
onder gemeenten geschillen ontstaan,
trachten de Provinciale Staten die in der
minne te schikken. Gelukt dit niet, dan
beslist de koning (koningin), eveneens in
geschillen tusschen provincien.
Geschnt. Alle oorlogswerktuigen die
door meer dan een man moeten worden
bediend, meer bepaaldelijk kanonnen.
Geschutgietertj. Fabriek alwaar geschut of ksnonnen vervaardigd worden.
Geslacht. (Een). Een groep van min
of meer gelijkvormige wezens; het dierenen plantenrijk verdeelt men in : typen,
klassen, orden en familia en deze laatsten
hr geslachten en eindelijk in soorten. In
meer beperkte zin beteekent het mannelijk
of vrouwelijk geslacht. Ook in de taal
onderscheidt men geslachten.
Gestlehten. Inrichtingen in den regel
dienend tot verzorging en verpleging van
hulpbehoevenden.
Getah-pertsja. of Gutta-p ercha. Verdikt melksap uit boomen verkregen, veel
overeenkomst hebbende met kaoetsjoek.
Geste. Gebaar, handbeweging.
Genus. (Matthias van). Hoogleeraar,
geneeskundige, achtereenvolgens te Groningen, Harderwijk en Utrecht,1735-1817.
(Steven Jan. Te Utrecht hoogleeraar in de

plant- en kruidkunde, 1767-1795; (Jan),
Kleinz. van no. 1, verdienstel. Ned. geneesk.
hoogl. te Amsterdam, 1808-1881.
Geuzen. Scheldnaam, in den aanvang
van onzen strijd tegen Spanje aan de
Protestanten gegeven.
Gevarenklasse. Bij de verzekering
tegen de gevolgen van ongelukken worden de verzekerden naar het gevaar dat
aan de uitoefening van hun beroep is
verbonden, in klassen verdeeld.
Gevaert. (Francois Auguste). Verdienstel. Belgisch componist, 1828.
Gevel. Dat ged. van de smalle zijde
van een langw. vierk. geb. hetwelk door
het dak is begrensd, zoodat het een gelijkbeenige driehoek vormt. Gewoonlijk
noemt men Bevel het naar de straat of
weg gekeerde gedeelte, terwijl men ook
wel van achter- en zijgevel spreekt.
Gevers van Endegeest. (Jhr. Mr.
Daniel Theodore). Ned. staatsman 17931877, lid der 2e Kamer, minist. v. Buitenl.
Zak en. 1856-58.
Gevolgschap. Instelling bij de Germanen waar de vorsten zich omringden
met een gevolg van strijders. Deze weken
nooit, het was een schande zijn vorst als
deze sneuvelde, te overleven.
Gewei- Zie: Horens.
Gewelf. (Een). Een stelsel van wigvormige lichamen tusschen 2 vaste punten
geplaatst, met hunne zijvlakken zoodanig
samengevoegd, dat zip niet alleen een vrije
ruimte overdekken, maar in staat zijn
lasten te dragen. Zij zijn meestal van
steen of v an ijzer.
Gewetensvridheid. Het recht om
naar eigen overtuiging te spreken en te
handelen.
Gewieht. De drukking welke een voorwerpuitoefent op een ander voorwerp,

dat zijn val verhindert. Voorwerp van

een bepaald gewicht dienend om de zwaarte
van een ander voorwerp, stof enz. te
bepalen.
Gewoonterecht. Zoodanige rechtsbepalingen, die niet door de wetgevende
Macht maar door de rechtsbewustheid des
yolks zijn te voorschijn geroepen, m. a. w.
een gewoonte die recht is geworden.
Geyerstam. (Gustav af) Zweedsch
schrijver, geb. 1858.
Gezant. Openbaar ambtenaar die door
de Regeering van zijii land of door den
vorst als vertegenwoordiger wordt afgevaardigd.
Gezelschaps- of Societeitseilanden. Eilandengroep in Australia.
Gezindheid. Bepaalde richting van
den wil, ook als gezindte, kerkelijke richting of godsdienstige secte.
Gezworenen. Zie : Jurie.
Ghetto. (Het). In Italiaansche en Oostenr. steden het jodenkwartier.
Ghibelljjnen. In de middeleeuwen de
jartijnaam an de aanhangers des Keizers,
in tegenstelling met die van den Paus, die

Guelfen of We fen werden genoemd
Gibraltar. Voorgebergte, zuidel. punt

v. Spanje, rotsVesting ; sedert 1704 aan Eng.
beh. in de Sp. prov. Cadix in Andalusia.
Ged. d. Spaanschen successie-oorlog door
de Eng. met hehulp der Ned. op de Sp.
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veroverd en bij den vrede v. Utrecht door
de Eng. behouden.
Gibus. Cilinderhoed of hooge hoed,
welke door middel van een veer in elkaar
kan gevouwen worden.
aids. Wegwijzer. Naam van verschill.
Ned. tijdschriften als „De Gids", Indische
Gids, Nieuwe Gids enz.
Gier. Vloeibare meststof, ook salt genoemd, urine met water gemengd.
Gieren. Familie van de orde der roofvogels, meestal grooter dan arenden, sterke
vogels met zoo scherp ontwikkeld gezicht,
dat zij 7000 M. boven den grond het aas
ontdekken. In vele warme landen zijn zij
de openbare reinigers die alle afval verslinden, waarom zij aldaar beschermd
worden.
Gierst. In het Eng. millet, graansoorten
van het gesl. Panicum, tot de fam. der
grassen behoorend.
Gierstgras. (Panicum L.) Plantengesl.
uit de fam. der grassen, de gierst zooals
het yolk ze noemt.
Gietlizer en Gietstaal. Zie : IJzer.
Gif of Gift. Zie: Vergif.
Giffen. (Hubertus van). Ned. rechtsgel.
en letterk., geb. 1533 te Buren, werd referendaris v. Keizer Rudolf II, over]. 1604;
(David Flud van) Predik. te Knijpe en
Sneek, die het geheele gewest in opschudding bracht door zijn preeken, 1653-1701.
Giftmenging. Zie : Vergiffiging.
Giftplanten. Gewassen die bij inwendig gebruik een schadel. uitwerking hebben op het lichaam.
Giganten. (De). In de fabelleer een
reusachtig woest geslacht, bij de goden
gehaat en door deze verdeigd.
Gigerl. In den laatsten tijd in Weenen
ontstane naam voor kwast, modepop,
iemand die zich door overdreven nieuwmodische kleeding bespottelijk maakt.
Gysbert Japiks. Friesch dichter,
1603-1666.
Gijselaar. (Cornelis de). Ned. staatsman, republikein, burgem. en pensionaris
v. Gorkum en later v. Dordrecht. Verklaarde zich openlijk en onbewimpeld
tegen prins Willem V en stelde voor hem
te sehorsen. Overl Leiden 1815.
Gjjzelaars. Personen die als borg
strekken voor het nakomen eener overeenkomst en als zoodanig bij de partij met
wie de overeenkomst aangegaan in een
soort van draaglijke gevangenschap blijven.
Gild. Genootschap, Vereeniging, Corporatie. Vroeger bestonden deze vereenigingen onder alle vakken ten einde elkanders belangen te behartigen. Om lid te
worden moest men een proefstuk leveren
ten einde te bewijzen dat men zijn yak
verstond. Men had leden of gildebroeders,
en gezellen of leerlingen.
Gilead. Kalksteengeb. a. d. overzijde
der Jordaan in Palestina met uitmuntende
weiden.
Gil. of Gilib. In de nat. hist. afkorting voor Gilibert.
Gioletti. (Giovanni). Ital. staatsman,
min.-pres. en min. v. binnenl. zaken sedert
1903.
Gips. Een uit waterhoudende zwavelzuurkalk bestaand mineraal, dat tevens

als gesteente voorkomt. Wordt gemalen
gebruikt als west, voorts tot het maken
van vloeren, tot stukadoorwerk en tot het
vervaardigen van afgietsels van beelden.
Gipsverband. Een uit verbrande gips
en water gemaakt vast verband, dat vooral
bij het heelen van beenbreuken wordt aangelegd, om het been tijdelijk onbeweeglijk
te doen zijn.
Giraffe. Herkauwend tweehoevig zoogdier met haar langen hals, hooger dan de
olifant, komt in de binnenl v. Afrika voor.
Giratdin. (Emile de). Fr. journalist die
door de bladen welke hij redigeerde grooten invloed verwierf op den gang van
zaken. 1802-1881.
Girondijnen. Partij van gematigdc
republikeinen ten tijde der groote Fransche omwenteling.
Gisting. Ontleding van organisehe
stoffen veroorzaakt door een giststof (ferment).
Gistzwam. Plantengesl. uit de fam
der zwammen, het werkzame bestanddeel
van de gist.
Gist. Gist ontstaat in gistende vloeistoffen, zooals bier en alkohol, het verzamelt zich aan de oppervlakte en zinkt ten
deele op den bodem, wordt verzameld, geperst en gedroogd en dient tot het verwekken van gisting van het meel bij de
bakkers.
Gitanos. De Zigeuners in Spanje en
Portugal.
Glacis. Bij versterkingen een aarden
wal voor een bedekten weg gelegen en
met een flauwe helling in het voorterrein
overgaande.
Gladbaeh. Bloeiende fabrieksstad in
het arr. v. Benz. naam, in het Pruiss. distr.
Dusseldorf.
Gladiatoren. Zwaardvechters in de
kampspelen der oude Romeinen.
Gladstone. (William Ewart). Engelsch
staatsman 1809-1898, een van Engelands
grootste ministers, gewoonlijk aangeduid
als the grand old man, de groote oude
man.
Glasvernis. Een soort v. vernis welke
aan de daarmede overdekte voorwerpen
een ongewone glans verleent.
Glas. Een stof, die doorzichtig is en
een eigenaardige glans heeft; niet oplosbaar of nagenoeg onoplosbaar in water
en in bijna alle andere oplossingsmiddelen;
die bij een gewone warmtegraad hard en
bros is en toch gesmolten kan worden,
die amorph is; wordt vervaardigd van
kwarts, vuursteen of bergkristal, marmer
en krijt, potasch, soda en loodglit of menie.,
Deze grondstoffen worden gezuiverd, vermengd en gesmolten.
GlasblazerU. Fabrieken waar het glas
verwerkt wordt tot flesschen, glazen enz.
door middel van blazen in buizen.
Glasgow. Voorn. stad in Schotland
wat bevolking en handel betreft, in een
vruchtbaar dal aan de Clyde, 571569 inw.
Glaskrnid. Plantengesl. uit de fam.
der Netelplanten.
Glassehilderkunst. De kunst om
doorschijnende kleuren en omtrekken door
insmelting op glas te brengen of geheele
beelden van gekl, glas te vervaardigen,
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Was in de middeleeuwen een der belangrijkste schoone kunsten.
Glauber. (Johan Rudolf) Ultstekend
scheikundige, geneesheer te Amsterdam,
uitvinder van het Glauberzout, 1604-1668'
Glauberzout. Ook zwavelzuur natrium
genoemd, wordt als purgeermiddel gebruikt en tot bereiding van soda en ultramarijn. Inde natuur komt het voor en
men verkrijgt het bij de bereiding van
zoutzuur, van salpeterzuur uit Chilisalpeter
en van salmiak. Het werd uitgevonden
door Johan Rudolf Glauber.
Glazuur. of verglaassel. De glasachtige
bovenlaag van aardewerk, fijngewreven
loodglit met fijn zand of klei gesmolten.
Glencoe. Plaats in Natal (Z. Afr ) aan
den spoorweg Durban—Ladysmith—Johannesburg, alwaar 21 Oct. 1899 een gevecht plaats had tusschen de Eng. en de
Transvaalsche Boeren.
Gletscher. IJsmassa's der hooge bergen in de Alpen, welke, door bergkloyen van de massa afzakken en aldus
eigenlijk ijsrivieren vormen; op steile
heilingen komen zulke ijsmassa's soms in
beweging door hun eigen zwaarte.
Glimwormen. Insecten die in het
donker licht geven, kevertjes van het geslacht Lampyris.
Glit. Loodoxyde dat gesmolten is geweest en bij afkoeling tot een bladerige
kristallijne massa is gestold. Men verkrijgt
het bij het afscheiden van zilver uit zilverhoudend lood.
Globetrotter. Eng. uitdrukking. benaming voor menschen die de geheele
wereld bereizen, voornamelijk te voet of
per fiets enz.
Globe. Een draagbare bol welks oppervlakte een voorstelling geeft van die van
den aardbol (aardglobe) of van den hemel
(hemelglobe).
Glorie. Aureool, stralenkrans of nimbus lichtkring om het hoofd of het geheele
beeld, zooals men ziet bij afbeeldingen v.
Maria, Jezus enz. Ook roem en kerkelijk
lofgezang.
Gluck. (Christoph Wilibald). Beroemd
Duitsch componist, geb 1714, overl. 1787.
Gluck auf! Groet der mijnwerkers in
Duitschland bij het afdalen in de mijn.
Glucose. Druivensuiker.
Glycerine. of oliezoet. Komt in vetten
voor als zoogen. samengest. aether; wordt
voor verschill. doeleinden gebruikt.
Gm. of Gmel. In de nat. hist. afkort.
voor Gmelin.
Gneis. Gesteente, kristallijn schilferig
mengsel van veldspaat, glimmer en kwarts;
een der oudste gesteenten.
Gnoe. Antilopensoort uit midden Afrika,
zoo groot als een ezel en in voorkomen
het midden houdend tusschen een rund
en een paard.
Gnomen. Aard- en berggeesten die
schatten bewaken
Go. Het nationale spel der Japanners,
stamt van omstr. 2000 v. C., is een soort
van schaakspel
Goa. Portug. bezitt. W. kust v. VoorIn die.
Gobelins. Muurtapijten,aldus genoemd
naar Jean Gobelin, de uitvinder, die in

het midden der 15de eeuw nabij Parijs
leefde.
Gobi of Kobi. Ook woestijn Gobi, een
woeste hoogvlakte of steppe van MiddenAzie.
Goehn. In de nat. hist. afkorting voor
Gochnat.
Godenschemering. In de Noordsche
(Germaansche) mythologie de jongste dag
of het vergaan van de wereld en het ontstaan van een nieuwe.
Godr. In de nat. hist. afkorting voor
Godron.
God save the King (of the
Queen). Refrein van het Eng. volksiied
beteekent: God behoede den Koning of
de Koningin,
Goeje. (Mic'hael Jan de). Ned. beoefenaar der Oostersche letterkunde 1836.
Goelet. Een soort van Schooner.
Goenong-Api of Vuurberg. Naam
door inlanders in 0. I. gegeven aan vuurspuwende bergen, meer in het bizonder
de vuurspuwende berg op een eiland in
de Bandazee nabij Banda-Neira.
Goens. (Rijklof van). 1619-1682. Ambtenaar van de 0. I. compagnie die door
beleid en dapperheid opklom tot admiraal
en gouverneur v. Ceylon, raad v. Indie
enz. Sloeg herhaaldelijk in Indie de Portugeezen en Franschen ter zee.
' Goes. Stad in Zeeland, hoofdpl. v. h.
eil. Z.-Beveland. 7000 inw.
Goethe. (Johann Wolfgang von) of
&lithe, een der meest beroemde Duitsche
dichters, geb. 1749 te Frankf. ald M., overl.
te.Weimar 1832.
Goeverneur. (Johan Jacob Anthonie).
Ned. dichter en prozaschrijver, bekend als
Jan de Rijmer, vooral om zijn kindergedichtjes, geb. 1809.
Gog en Magog. Namen van een fabelachtig vorst en yolk uit den bijbel; ook
naam van 2 reusacht, steenen beelden te
Londen.
Gogel. (Izaak Jan Alexander). Ned.
Staatsm 1765 1821.
„Goldene Kreuz". (Das) Opera van
Ignaz Briill, Duitsch componist, geb. 1846.
Goldstream Guards. Eng. grenadiers-regement.
Golf. Het nationale balspel der Schotten, veel overeenkomst hebbende met ons
kolven.
Golfstroom. Een breede stroom warm
water in zee, loopend van de Golf van
Mexico nabij Florida en zich met groote
snelheid voortspoedend naar de Noordpoolzee, dus een breede geweldige stroom
warm water midden in zee.
Golgotha. of Hoofdschedelplaats. Gerechtsplaats der lsraelieten te Jeruzalem,
de plaats wear Jezus gekruizigd en begraven werd.
Gom. Kleverige stof in den stam van
sommige gewassen te vinden, zooals de
Arabische gom, afkomstig van den stam
en de takken van den Acasia Arabica.
Gondar. Vroeger hoofdstad van het
rijk Amhara in Abessiniö, thans van laatstgenoemd land.
Goniometrie. of hoekmeetkunst. Methode om hoeken te meten door middel
van rechte lijnen.
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Good. In de nat. hist. afkorting voor
Goodenough.
Goor. Stadje in Overijssel 2600 inw.
Gordeldier. Schildvarken, tatoer en
armadil, tandeloos zoogdier, wrens
ru beg
dekt is met een hard. schild, leven in de
tropen en voeden voornamel. met insecten.
Gordings. De touwen waarmede de
zeilen aan de ra's en gaffels ineengerold
worden gebonden.
Gordon. Naam V. e. oud Schotsch gesl.
waarvan wij vermelden:
(Charles George). Een dapper Eng. (lacier die een opstand in China dempte en
in Soedan doordrong om den slavenhandel
uit te roeien. In 1884 naar Khartoem gezonden om een eind te niaken aan de
heerschappij v. d. Mandi, werd hij in Khartoem opgesloten en vOOr de Eng. tot zijn
ontzet oprukten, viel de stall door verraad
en G. werd vermoord, 28 Jan. 1885.
Gorgonen. Monsters die de onderwereld bewoonden (fabelleer).
Gorilla. Grootste op den mensch gelijkende aap, woont in het binnenland van
W. Afrika, is buitengewoon woest en sterk.
Gorinehem. Stad in Z. Holl. rechter
Merwede-oever a. de mond v. de Linge,
10000 inw.
Gorki. (Maxim) Russ. schrijver, zeer
populair, werd Febr. 1905, tijd. tijdens de
troebelen te Petersburg, gevang genomen.
Gorssen. Kwelders, schorsen, aangeslibde en nog steeds aanslibbende gronden
a. de kust, nog niet ingepolderd, ook langs
rivieren.
Gort. De vrucht van granen en and.
gew. ontbolsterd, meestal gerst, haver en
en boekweit; fijnste soort de geparelde.
Gebroken boekw. en haver zijn grutjes.
Gorter. (Johannes de). lied. geneeskundige 1689-1762. Werd op aanbeveling
van Boerhave prof. en werd op 65-jarigen
leeft. lUfarts van keizerin Elisabeth van
Rusland.
(David de). Z. v. d. voorg. verdienstel.
kruidk., dokter in de geneesk. en wijsbeg.
hoogl. 1717-1784.
(Simon) Ned. letterk. predik. en hoofdred. N. v. d. D., geb. te Warns 1838, overl.
1871 te Grebbe.
Gota-elf, Rivier in het Z. W. van
Zweden.
Gota kanaal. Naam van een uitgebreid kanaalstelsel in het Z. v. Zweden.
Gotha. Hoofd- en resid.st. v. h. hertogdom Saksen Gotha, een der fraaiste steden
V. Thuringen.
Gothen. Germaansch yolk a. d. kusten
van de Oostzee, later aan den Donau vielen
zij in het Rom. rijk en Gallie. Zij waren
verdeeld in Oost- en West-Gothen.
„Giitterdlimmeriing." (Die). Opera
van Richard Wagner, Duitsch componist
1813-1883.
Gottfried. van Bouillon, hertog van
Neder-Lotharingen 1061-1100. 0 pperbevelhebber der kruisridders 1095, veroverde
Jerusalem en Palestina. De ridders boden
hem de kroon aan v. Jeruzalem, maar G.
weigerde een koningskroon te dragen waar
Jezus een doornenkroon had gehad.
Gotthard. (St ). Gebergte in de middelste rij der Centraal-Alpen. De St. Got-
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thard-pas is de oudste verbindingsweg
tusschen Zw. en Italie. Het St. G-hospitaal
bevindt zich iets lager dan het hoogste
ged. v. d. bergpas. Door den St.-Gotthard
loopt de spoorwegtunnel, die 60 millioen
francs heeft gekost.
Gou, Gouwe, Gou, vroegere benaming
voor gewest.
Gond. Edel metaal, delfstof, meestal
met andere metalen en altijd met zilver
verbonden, bijna over de geheele aarde te
vin den.
Gonda. Stad in Z.-Holland, 4 uur van
Rotterdam, 7 uur van Utrecht, plm. 20000
zielen, aanz. kaashandel,apierfabr. enz.
Gonden Brniloft. Het vieren v. een
50-jarige echtvereenigin g.
Gonden Bill. Een verzamel. wetten,
1356 door Keizer Karel IV te Nurnberg
uitgevaardigd, tot regeling der rechten en
plichten van de keurvorsten, v. de keus
en de kroning des keizers, v. de munt enz.
Louden eeuw. Noemt men een sagenachtige overlevering van een toestand der
aarde, waarin deze zonder arbeid van den
mensch vruchten voortbracht, de dieren in
vrede leefden en de mensch een on estoord geluk genoot: ook wel een of ander
tijdperk van bloei op allerlei gebied van
een land.
Goudhanen. Schildvl. insecten, kleine
kevertjes. (Chrysotnela fastuosa L.)
Goudhaantjes. Kleinste vogeltjes v.
ons land tot de Meezen behoorend.
Goudkust. Ged. der W.kust v. Afrika
op de kust v. Guinea, vroeger een Ned.
kolonie, aan Eng. verkocht.
Gondpnrper. Fraaie kleurstof, omstr.
midden 17e eeuw door Cassius ontdekt.
Goudsbloem. Zie : Calendula.
Goudsmederij. Het bewerken v. edele
metalen, in het bizonder goud.
Goudsmit. (Joel Emanuel). Verdienst.
Ned. rechtsgel., geb. Leiden 1813, de eerste
Israelitische hoogl. te Leiden, overl. 1883.
Gondvink. Vogel van de fam. der
vinken,woudbewoner, fraai bloedroode
borst, uitstekende kooivogel, die gemakkelijk wijsjes na leert fluiten.
Gondvisch. Visch van de fam. der
Harpers, in vijvers en aquaria's gehouden,
afkomstig uit China en Japan.
Goujon. (Jean). Beroemd Fran sch beeldhouwer der 16de eeuw.
Gounod. (Charles Francois). Beroemd
Fransch componist. geb. 1818 te Parijs.
Gouverneur. Vroegere naam voor de
Commissarissen der kon. in de provincies.
Men heeft ook de gouverneur v. Suriname
en de gouverneur-generaal v. Oost-Indie.
Dezelfde titel dragen ook wel directeuren
van scholen, opvoeders van kinderen bij
voorname lieden, enz.
Gouw. (Johannes ter). Verdienstel. Ned.
schrijver 1814.
Govent-Garden. Een plein te Londen
waar ooft-, bloemen- en groentenmarkt
wordt gehouden en een comedie van denzelfden naam is.
Graad. 360ste dell van den omtrek van
een cirkel. Daar de hoeken gemeten
worden door bogen uit het hoekpunt beschreven en tusschen de beenen van de
hoek besloten, wordt de grootte der hoe-
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ken ook in graden uitgedrukt. Verder
heeft men graden van de schaal van thermometer. barometer enz. — Academische
graden worden verkregen na goed afgelegd examen.
Graadmeting. Opm etingen v. breedtegraden of eigenl. van kleinere of grootere
bogen van een meridiaan der Aarde.
Graaf. In den Frankischen tijd ingestelde naam voor de bestuurder van een
Gouwe of provincie.
Graal. Schotel of drinkschaal, volgens
de saga de drinkschaal, welke Jezus bij
de instelling van het H. Avondmaal gebruikte.
Graanelevators. Door stoom in beweging gebrachte werktuigen tot het ontladen en laden van wagons en schepen,
waarmede het koren wordt aan- en weggevoerd.
Graanplanten. H almdragen de gewassen met meelhoudende korrels (graan
geschikt voor voedsel voor menschen en
dieren; behooren tot de lam. der grassen
n.l. tarwe, rogge, gerst, haver, mals, rijst
en gierst en boekweit.
Graanwetten. Wetten op den verkoop van granen als verbodsbepalingen
omtrent den invoer, beschermende rechten,
uitvoerpremi gn, belemmering van buitenlandsche concurrentie, bevordering en bescherming der binnenlandsche productie
enz.
Graechus. (Tiberius en Cajus Sempronius) twee broeders, die door zekere wetsontwerpen een belangrijke omwenteling
in den oud-Rom. staat poogden, tot stand
te brengen en daardoor aanleiding gaven
tot een strijd tusschen de aanzienlijken
en het yolk.
Gram. (Johan). Een verdienstel. Ned.
novellist geb 's Hage 1833, oud-stenograaf
bij de 2e Kamer, seer. van de Acad. van
Kunsten te 's-Hage.
Granaat. Delfstof die in ruitentwaalfvlakken kristalliseert en ook in korrels
en stukjes voorkomt.
Granaat. Holle ijzeren kogel gevuld
mot ontplof bare stoffen, uit geschut geschoten en ontploffend bij het doel. Vroeger had men ook handgranaten die men
aanstak en dan wegwierp. Ook een fraai
rood doorzichtig gesteente waarvan men
koralen en sieradeli maakt.
Granaatboom. In het Z. v. Europa
voorkdmende wilde en gekweekte boom
welke de granaatappels voortbrengt.
Granada. Hoofdstad van de provincie
van denzelfden naam in Spanje.76000 inw.
Gran Chaco. (El). Uitgestrekt gebied
in Zuid-Amerika, groote vlakten (Llanos)
waarop Indianenstammen rondzwerven.
Grandes. In Spanje in het Castiliaanache Rijk, sedert de 13de eeuw de voornaamsten uit den hoogen adel.
Grand Rapids. Hoofdst. v. h. graafschap Kent in den N. Amer. staat Michigan.
Graniet. Kristallijn korrelig mengsel
van veldspaat, kwarts en glimmer als gesteente veel voorkomend in de aardkorst.
Grant. (Ulysses Sidney). Amerik. veldheer en President der Ver. Stat. 1822.
Grannlatie. In de geneeskunde alle
korrelige vormsels in het menschelijk

lichaam, vooral bij zweren, bij een bep.
vorm van oogontsteking enz.
Granuleeren. Een smeltbaar metaal
veranderen in een grof korrelig poeder.
Granuliet. Witsteen of leptiniet, behoort tot de granietsoorten.
Granvelle. (Antoine Perrenot, cardinaal van) Minister v. Karel V en Filips II
1517-1586. de rechterhand v. Margaretha
van Parma, de landvoogdes over de Ned.
Graphic. Een te Londen verschijnende
Eng. illustratie (weekblad) alom in ons
land bekend.
Graphophoon. Een gewijzigde phonograaf.
Graslinnen. Het echte (want er bestaat veel namaak) wordt vervaardigd van
de glanzige vezels van den bast der in
Oost-Indic en China groeiende Urtica of
Boehmeria nivea of Chinagras.
Grassen. Hoogstbelangr. plantenfam.
uit de groep der Eenzaadlobbigen met
honderde geslachten en duizende soorten,
waartoe de granen en het gras behooren.
Gratie. Het recht van gratie is de geheele of gedeelteluke opheffing van de
gevolgen van een vonnis van den strafrechter. Het is een recht dat aan het hoofd
van den staat toekomt.
Gratilicatic. Gift waartoe de gener
niet gehouden is.
Gratien. (De drie). Bij de ouden waren
dit goddelijke wezens, die de bevalligheid,
schoonheid en vroolijkheid vertegenwoordigen. De beeldende kunst stelt ze gewoonlijk als een groep van 3 naakte
vrouwen voor.
Grauwak. Fijnkorrelige grijze zandsteen of een soort van zandige leisteen.
Grauwbunderland. Grootste kanton
van Zwitserland, bedekt met bergen die
reusachtige groepen of samenh. ketens
vormen; het geheele kanton vormt een
hooggebergte.
Gray. In de nat. hist. afkorting voor
Gravenhorst.
Grave. Stadje in N. Brab. 1. Maasoever,
6 u. v. 's Bosch, 3000 inw., vroeger vesting.
Graveerkunst. De kunst om in koperen of andere metalen platen voorstellin gen te griffelen, die men dan door middel
van den druk kan vermenigvuldigen. Hiertoe behooren : het graveeren in koper, het
etsen, graveeren op hout enz. enz.
Gravelotte. Dorp in Lotharingen,
vroeger Fransch, alwaar de slag van Gravelotte plaats had in den Fr.-D. oorlog 18
Aug. 1870. Thans is het plaatsje Duitsch.
's Gravenhage. hoofdst. van Z, Holl.
en residentie van H. M. de Koningin, zetel
v. h. algem. best. des rijks, woonpl. der
vreemde gezanten, vergaderpl. der Staten
gener., zetel v. d. Hooger Raad der Nederlanden en van het Hof v. arbitrage.
Vele bezienswaardigheden en historische
gebouwen 122477 inw.
Gray. (Jane). Koningin v. Engeland,
onthoofd op 17jarige leeftijd 1554, met
haar echtgenoot, lord Guilford Dudley.
hertog v. Northumberland.
Greke. In de nat. hist. afkorting voor
Garcke.
Great Eastern. Grootste stoomschip
der wereld, rngericht voor het vervoer v.

152
3000 gew. passagiers of 10000 soldaten.
Het heeft de verwachtingen, welke men
er in Eng. van had, niet verwezenlijkt.
Greenbacks. of groenruggen. Banknoten der Ver. Stat. v. N.-Amer. v. 1 dollar
en hooger.
Greenwich. Aanzienl. stad in het Eng.
graafschap Kent, zuidel. Theemsoever.
Greenaway. (Kate). Eng. teekenares,
in 1901 te Londen overleden. Bekend door
hare aardige teekeningen van kinderen
in de kleederdracht der zoogen. Queen
Anna stijl.
Gregarinen. Microscopische parasieten, in het darmkanaal v. ongewervelde
dieren, vooral insecten levend, maar ook
wel in andere deelen en bij gewerv. dieren.
Gregorius. Zestien Pausen droegen
den naam Gregorius, voor het bestek van
ons boekje te uitvoerig om op te noemen.
Verder vermelden wij:
Gregorius van Nazianze, Grieksch kerkvader, 328-390; Gregorius v. Nysja, idem,
overl. 394; Greg. Thaumaturgos of de
wonderdoener, Grieksch kerkleeraar, overl.
274; Gregorius van Tours, een Frankisch
geschiedschrijver geb. 529 overl. 584. Zijn
hoofdwerk is een gesch. der Franken in.
10 boeken; Greg. abt te Utrecht, geb. aany ang 8ste eeuw. droeg veel bij tot de verbreiding v. h. Christendom.
Gren. In de nat. hist. afkorting voor
Grenier.
Grenadiers. Aanvank. soldaten die
handgranaten naar den vijand wierpen,
later keurkorpsen.
Gretna-Green. Dorp in het schotsche
graafschap Drunfries op de grens v. Eng.
Toen in Eng. de wet werd afgeschaft
waarbij de verklaring van 2 pers. dat zij
wilden huwen, voldoende was om een
huwel. te sluiten, bleef dat in Schotland
in stand Het dorpje lag dus zeer gunstig
voor Engelschen, die zonder vergunning
v. familieleden wilden huwen en daar de
vreclierechter te toevallig grofsmid
was, ontstond de meening dat de smid
aldaar het bizonder privilegie had trouwlustigen aaneen te smeden. Een parlernentsacte van 1857 maakte er een einde a an.
Greve. (Antonie). Verdienstelijk Ned.
waterbouwkundige 1796-1857, een der oprichters v it. Kon. Inst. v. Ingenieurs.
Grevelink. (Dirk Bisschop). Ned. zeeofficier, tijdens de omwentel. v. 1813 met
BOO matrozen gevang. genomen en weggevoerd, riep zijn lotgen. toe hem te volgen, brak ongewa p end door de gelederen
heen en bracht hen behouden te Rotterdam aan.
(Arnoldus Hermanus Bisschop). Z. v. d.
voorg., was eerst zee-officier, later planter
en schrijver en dir. v. de Gouv. Ambachtsschool te Soerabaja. 1811 1882, Maakte
zich zeer verdienstel. betrekk. de zee,vaartkunde.
(Padro Wijnand Alstorphius) Verdienst.
Ned. rechtsgel., geb. 1808, gener.-inspekt
der gevangenissen in Nederl. Deed veel
tot zedel. verbet. der gevangenent
Grevy. Fransch staatsman, pres. der
Fr. republiek 1809.
Griekenland. Het oude Hellas,
(egenw. koninkrijk. 910 0 geogr. mijlen

oppervl. 1°/2 m. inw., waaronder Grieken,
Albaneezen, Turken, Israelieten. Italianen,
Zigeuners, enz, Constit. monarchic Koning
George I 30 Maart 1863 als Deensche prins
gekozen tot koning v. Griekenland. Religie
Grieksche kerk
Grieksche kerk. (De). De OosterschOrthodoxe kerk, naam van een vereenig.
v. Christenen, die in leer, kerk. inricht. en
gebruiken zich houdt aan de bepal. der
eerste 7 Occumenische concilien, terwijl
zij alle latere wijzigingen der Westersche
of R. K. kerk en bovenal de onfeilbaarheid van den Paus verwerpt.
Grieksche oudheden. Voorwerpen
uit het tijdperk van de zelfstandigheid der
oude Grieksche staten afkomstig.
Grieksche iv-linen. Waren vroeger
wereldberoemd doch hebben in den laatsten tijd hun roem verloren. Toch is de
wijnbouw er van groot belang.
Griekschewilsbegeerte. Noemt
men al de pogingen door Grieksche wijsgeeren aangewend om de vraagstukken
der wijsbeg. op te lossen en die wijsbeg.
zelf in een gtelselmatic kleed te steken.
Grieksch vuur, Callinicus uit Hellopolus had, volgens de overlevering, een
soort van vuur uitgevonden, dat onder
water nog brandde, doch het is onbekend,
waaruit het bestond. Bij het ontsteken
ontstond eerst een dikke rook, dan een
uitbarsting en daarna de vlam. Bij een
aanval der Arabieren op Constantinopel,
stak men er de schepen van den vijand
mede in brand
Griep of Influenza. Een epidemische
aandoening der ademhalingswerktuigen.
Gries. Fijn gemalen meel van spelt.
Griet. Een platvisch, soort van tarbot.
Grietenijen. Vroegere benaming voor
de gemeenten waarin Friesland verdeeld
was.
Griffel. Eigenlijk griffellei, is een soort
van leisteen waarvan de griffels worden
gemaakt.
Griftle. Inrichting bij rechterlijke, wetgevende- en administratieve staatscollegies
waar de archieven worden bewaard. De
ambtenaar die aan het hoofd staat heet
Griffier.
Griep. (De vogel). Fabelachtige Bier der
oudheid, reusachtige vogel, zoo groot en
sterk als een leeuw, 4 klauwen, 2 vleugels
en vogelsnavel.
Grim. (Jacob Ludwig). Uitstek. Duitsch
taal- en oudheidkundige, geb. 1785, vooral
beroemd door zijn werken over Germaansche oudheidkunde en Germ. mythologie.
Met zijn broeder Wilhelm gaf hij de alom
bekende Sprookjes uit en deze (Wilhelm
Karl) 1786 1859 volgde denzelfden weg
als zijn broeder. Een menigtc werken van
hem zijn ov. d. Germanentijd verschenen.
Grimsby. Havenstad in het Engel.
graafschap Lincoln.
Grimsel. Bergpas aan het Oostelijk
uiteinde der Berner-Alpen.
Grindewal. Een soort van Dolfijn.
Grinnel-land. Landstreek a. d. Isioordpool.
Grint. Kleine door stroomend water
aangevoerde steentjes in de rivieren. Men
delft ze op uit vroegere rivierbeddingen
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en behardt er de wegen merle. Grint
noemt men ook grof meel.
Griqua's. Een volkstam in Z.-Afrika,
nakomelingen van Hollandsche Boeren en
Hottentotsche slavinnen, door hun opperhoofd tot een klein staatje aan de Oranjerivier vereenigd.
Griseb. In de nat. hist. afkorting voor
Grisebach.
Griseldis. De heldin van een middeleeuwsch volksboek, dochter van een armen
kolenbrander, die de gemalin werd van.
den markgraaf Walter van Saluzzo, nadat
hij hare lijdzaamheid en onderworpenheid
op de hardste proeven had gesteld,welke
zij glansrijk overwon.
Grisette. Parijsche naaistertjes en
bloemenmeisjes, die met jongelieden van
betere standen leven en haar minnaar
voorbeeldig trouw zijn.
Grit. Een snort van grofkorrelig steenkool, zandsteen.
Groen. Een uit blauw en geel samengest. kleur. De zelfst. groene verfstof is
veelal een koperpreparaat.
Groen van Prinsterer. (Guillaume).
Ned. staatsman en geschiedschrijver, geb.
te Voorburg 1801, promov. 1823, en kwam
in 1849 in de Kamer als leader der antirevol. partij. HU was ook hoofdredacteur
van De Nederlander, overl. te 's Gravenhage 1876.
Groene Donderdag. Donderdag voor
Paschen, gedenkdag van de instelling van
het H. Avondmaal.
Groenhart. Hout afkomstig van een
boom uit Suriname Nectandra Rodiaei
Schomb. tot de fam. der Laurinan behoorend.
Groenland. Grootst bekende gewest
der Noordpoolstreek, groot eiland met een
sehrale plantengr. en weinig dieren, bewoond door Eskimo's.
Groensteen. Algem. benaming voor
een groep uitbarstings-gesteenten voorn.
bestaande uit veldspaat, albiet, oligoklas,
Labrador en hoornblende of augiet.
Grofkalk. Oorspr. naam van den
kalksteen in het bekken van Parijs.
Grog. Drank bestaande uit cognac,rum
of wijn, brandewijn of jenever met warm
of koud water aangemengd, met of zonder
suiker.
Grbndboeken. Registers van onroerende eigendommen.
Gronderediet. Het leenen van geld
met landerijen als onderpand (credit foncier).
Grondel. Een visschengesl. tot de fam.
der grondels en tot de atd. der Stekelvinnigen behoort.
Grondrente. Pacht, huur.
Grondtoon. In de muziek de laagste
toon van elk accoord, van een harmonie
of van een instrument, omdat hij den
grondsiag uitmaakt waarop het sarnenklinken en de volgorde van alle overige
toonen steunen.
Grondwet. Constitutie of staatsregeling, heet het samenstel der bepalingen,
waarnaar een land wordt geregeerd, tevens
de algem. staatswet, die tot grondsiag
moet dienen voor alle bizondere wetten.
Groningen. N. 0. prov. v. Ned. tus-

schen Pruissen, Drenthe, Friesland en de
Noordzee, oppervl. ruim 41 ^0 geogr.mijl.
Hoofdst. v. de gen, provincie aan de Aa
fraaie stad met een hoogeschool en vele
schoone gebouwen. 69479 inw.
Groot. (Hugo de). Een v. Ned. beroemdste mannen, geb. te Delft 10 April 1583,
vervaardigde reeds op zijn 8ste jaar elegien
in de Lat. taal en kwam nog geen 12 jr.
oud op de Leidsche academie, waar hij 3
jaar studeerde en voor zijn heengaan verscheidene wiskundige, wijsgeerige en
rechtsgel. stellingen met grooten roem
verdedigde. Wijdde zich aan de rechterl.
practijk, werd benoemd tot 's Lands historieschrijver en advokaat v. d. Hove v. Holl.
In kerkel. twisten betrokken werd hij gev.
gezet en te Loevestein vanwaar hij met
behulp van zijne dienstmaagd Elsje van
Houweningen west te ontsnappen. Woonde
daarna eerst in Frankrijk en later in
Duitschland, werd in 1685 gezant van.
Zweden te Parijs en overleed op een terugreis uit Zw. te Rostock 28 Augs. 1645.
Groot-Britanje en Ierland. Het
Engelsche koninkrijk omvattende Engeland, Schotland en Ierland, eilandenrijk in
den Atl. oceaan van het vaste land v.
Europa gescheiden door de Noordzee en
het Kanaal. Behoort tot de groote mogendheden. Geheele oppervl 5762 0 geogr.
mijlen, bey. ruim 35 millioen zielen. Staatsregeling constitutioneel-monarchaal, regd.
koning Edward VII, groot leger en kolossale vloot, grootste van alle landen.
Hoofdsteden v. Eng. Londen, van Scholl.
Edinburg, v. Ierland Dublin.
Groote. (Geert). Ned. godsdienstleeraar
stichter van een naar hem gen. broederschap te Deventer, trok als boetprediker
door het land tot de Kerk hem dot verbood. Overl. te Deventer aan de pest in
1434, toen hij een vriend verpleegde die
aan deze ziekte Teed.
Groote Beer. Een der meest bekende
sterrebeelden van het N. hemelhalfrond.
Groote Pier. Zie: Pier.
Groothertog. Rang van een vorst
tusschen den koning en de hertog geplaatst,
voert den titel van Koninkl. Hoogheid.
Grootmogoi. Noemde men den beheerscher der door Baboen (achterkleinzoon van Tamerlan) in 0. L gestichte
dynastie 1526.
Groot-Vizier. Eerste minister.
Grootvorst. Vroeger titel van den
beheerscher van Moscou en van andere
Russ vorsten. Thans titel van den Czaar
b.v. Grootve van Finland, bovendien ii het
een titel van alle prinsen en prinsessen
van het keizerlijk huis.
Groot-Zegelbewaarder. Zie: Zegelbewaarder.
Grosse. Afschrift van een vonnis of
authenthiek stuk dat in executorialen
vorm is afgegeven.
Grot. Hol of spelonk, noemt men een
door de natuur gevormde ruimte in de
aardkorst. Zoo vindt men in kalksteenvormingen reeksen van grotten die in
elkaar loopen en met de zonderlingste
druipsteenvormen zijn versierd.
Grotesk. De caricatuur van het verhevene, het laagkomieke in de kunst.
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Groth. (Klaus). Een dichter in de platDuitsche taal, geb. 1819 te Heide in Holstein.
Grouchy. (Emmanuel). Maarschalk v.
het Fransche keizerrijk, 1766-1837.
Grude. Bij de bereiding van parafine
als nevenproduct ontstaande fine kolen,
welke tot verhitting van broedmachines
in Duitschland worden gebruikt, daar het
lang gloeit zonder dat men er naar om
behoeft te zien,
Gruyere. Gewest in het Zwitsersche
canton Freiburg, waar men de beroemde
Gruyere-kaas maakt.
G•sleutel. (De). In de muziek een
teeken dat de noot van de een gestreepte
G zijn plaats aanwijst en wel in den
nieuweren tijd op de 2de linie v. o. van
den notebalk. Wordt gebruikt voor de
vioolstem, waarom hij ook vioolsleutel
heet. Verder dient hij voor de sopraan,
alt en tenorstem, bovenpartij v. d. piano
en verder voor tal van andere muzlekinstrumenten.
Guacharo. Vogel uit de fam, der
Nachtzwaluwen, zoo groot als een hen,
ook Vetvogel genoemd, nachtelijke levenswijs, leeft in holen.
Guadalqivir. Na de Ebro de belangr.
rivier v. Spanje.
Guadeloupe. Het grootste eiland der
Kleine Antilen in West-Indic.
Guano. Uitwerpselen van vogels, op
sommige eilanden sedert eeuwen opgehoopt en tot een steenachtige massa geworden, wordt voor melt gebruikt.
Guatemala. Een der staatjes van
Midden-Amerika ten Z. van Mexico.
Gudrun. Naam van een Midden-Hoogduitsch gedicht, hetwelk naast het Nibelingenlied een merkw. plaats bekleed.
Guerilla. Ongeregelde oorlog, meest
van niet-soldaten tegen geoefende legers.
„Guillaume Tell". Opera van Giachimo Rossini, Ital. componist 1792-1868.
Guillotine. Werktuig met een valbijl,
ingevoerd ged. de fransche omwenteling,
uitgevonden door den geneesheer Guillotin,
om de ter dood veroordeelde te onthoofden.
Guinea. Kustland van West-Afrika
van Kaap Verga a. d. z. grens v. Senegambia tot aan Kaap Negro.
Guinje of Guinea. Eng. gouden munt
van 1662-1816 geslagen, waarde 21 Eng.
shillings van 60 ct.
Guitarre. Een uit een either voortgesproten instrument met 6 snaren, met
de vingers der rechterhand getokkeld.

Guizot. (Francois Pierre Guillaume).
Fransch staatsman en schrijver 1787-1874.
Gulden. In het Latijn florenus, oorspr.
dezelfde als de flordn. De zilveren guldens kwamen in het midden der 17e eeuw
bier in gebruik.
Guldengetal of Maancirkel. Naam
eener periode van 19 jaar na wier verloop
de verschill. schijngestalten van de maan
juist weer op dezelfde dagen en tijdstippen van het zonnejaar vallen.
Giinth. In de nat. hist. afkorting voor
Gunther.
Guss. In de nat. hist. afkorting voor
Gussone.
Gustaaf. Gustaaf I Wasa of Erikson,
afstammeling der Zweedsche koningen,
die toen Christiaan II van Denemarken
Zweden onderworpen had, een opstand
uitlokte, het land van de Denen bevrijdde
en zelf koning werd, 1496-1560.
Gustaaf II Adolf koning v. Zweden,
kleinz. v. d. voorg., uitstekend veldheer,
overwon achtereenvolgens de Denen, de
Polen, de Russen en snelde vervolgens de
Protestanten in Duitschland te hulp. Zegevierend drong hij tot de Main- en Rijnstreken door, maar sneuvelde in den slag
bij LUtzen, 1632
Guttegom. Een gele gomhars uit 0. I.
en China, als verfstof gebruikt.
Guyana. N. 0. ged. v. Zuid-Amerika
omvattend : Britsch Guyana met de hoofdst.
Georgetown, Ned. Guyana of Suriname
met de hoofdst. Paramaribo, Fransch
Guyana of Cayenne met gelijknamige
hoofdst., Braziliaansch en Columbiaansch
Guyana.
Guyot. (Henri Daniel). De uitstekende
bevorderaar van het doofstommenonderwijs
in Nederland, 1753-1828
Gygus. Volgens de Grieksche sage een
herder, die in een grot een ring vond,
welke hem onzichtbaar kon waken. Hij
maakte daarvan gebruik om de schoone
koningin (de vrouw van Candaules) te bespieden toen zij ontkleed was, kreeg vertrouwel. omgang met haar, doodle den
koning en huwde haar.
Gymnasia. Scholen voor het aanleeren
der oude talen en daarmede verbonden
wetenschappen, waarom zij als inrichtingen van hooger onderwijs wordep beschouwd.
Gymnastiek. Stelselmatige lichaamsoefening ter bevordering van spierkracht,
behendigheid, gezondheid enz.

H.
H. Achtste letter v. h. alphabet; als
scheik. teeken hydrogenium (waterstof);
als Rom. cijfer 200; in Rom. opschriften
en munten: Honestus, Hie, Heeres, Hora,
Hadrianus enz. Op geneesk. recepten herba
of Nora; in de muziek de 7de dictonische
trap van ons toonstelsel of de 12de snaar
van den dial.-chromat. toonladder.

Haafner. (Jacob). Een beambte der
0.-I. Compagnie, die uitgestrekte voetreizen deed over Ceylon en andere deelen
van Eng.-Indie en zijne avonturen op
buitengew. boeiende wijze beschreef, geb.
1755, overl. 1809. Bekend zijn zijn werken
,,Reizen te voet door het eiland Ceylon",
,,Reizen in een palanquin" enz.
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Haagbeuk. (Casperius Batulus L.)
Boom in Eur. en ook in ons land voorkomend, vooral gebruikt voor heggen.
Haagdoorn. Doornige heester, veel
gebruikt voor heggen; men heeft ze met
witte en met rozenroode bloemen.
Haagseh Genootsehap. Het Haagsche Genootschap ter verdediging van den
Christelijken godsdienst, ontstond 1785,
schreef jaarl een of meer prijsyragen uit,
waaraan wij menige belangr. verhand te
danken hebben.
Haai. Familie van visschen uit de orde
der Selaehiers, waartoe ookde roggen
behooren. Vele zijn gewaarlijk voor den
mensch, zooals de menschenhaai.
Haakbus. Oudste kleine vuurwapen,
een zwaar snort geweer, hetwelk men op
een haak steunde.
Haamstede. Dorpje in Zeeland op
Schouwen.
Naam van een der oudste heerlijkheden
v. Zeeland, waarvan Witte v. Haamstede
de grondlegger was. Deze was een onwett.
broeder van graaf Jan, zoon v. Floris V.
Witte v. H. verdreef de vlamingen uit
Holland na ze nabij Haarl. aan het Manpad
te hebben geslagen.
Haan. (David Breseni de). Ned. wiskundie, hoogleeraar te Leiden, geb. 1822.
A.nneus Frederik Eilarts de). Ned.letterk.
ge . 1834.
Haar. Huidbedekking van vele dieren
en v. d. mensch op sommige deelen v. h.
lichaam; hoornachtige stof, hol, met kleurstof gevuld, zeer veerkrachtig en sterk.
Haar. (Bernard ter). Ned. dichter en
prozaschrijver, hooglereaar. 1806-1880.
Haarballen. Ontstaan dikwijls in den
maag van zoogdieren door het belikken
v. hun eigen huid of die v. andere dieren,
waardoor Karen naar binnen gaan, die zich
in den maag tot ballen vormen.
Haarbalsem. Kwakzalversmiddel ter
bevord. v. d. haargroei.
Haargras. Plantengesl. uit de fam. d.
Grassen.
Haarkies. Ook Nikkelkies en Milleriet
en Zwavelnikkel genoemd, delfstof voorkomend bij gneis en grauwak, bestaat uit
nikkel en zwavel.
Haarlem. Hoofdst. der prov. N. Holl.
a. h. Spaarne, 3 u. gaans v. Amsterdam
5 u. g. v. Leiden, in de nabijheid van de
bevallige duinstreek Overveen-Bloemendaal; fraaie stad plm. 64000 inw. In de
omstreken worden veel tulpen geteeld.
rh. een meer,
Haarlemmermeer. Voo
gelegen tusschen Amsterdam, Haarlem en
Leiden, 18000 bunders groot; v. 1848-1852
drooggemalen door 3 groote stoomgemalen
de Leegwater, de Cruquies en de Lynden.
Deze droogmaking kostte 9 millioen, loch
de verkregen grond bracht 8 millioen op;
het is uitmuntende bouwgrond geworden.
Haarlemmer olle. Bekend kwakzalversmiddel, bestaat uit lijnolie en terpentijn.
Haarmuts. Plantengesl. uit de fam.
der Bladmossen.
Haarsteng. Plantengesl. uit de fam.
der Callitrichiên.
Haarvaten. Fijne bloedvaten die de
aderen met de slagaderen verbinden.

Haarverf. Kwakzalversmiddel om aan
het haar een andere kleur te geven dan
de gewone. In vele gevallen zijn deze
kleurstuffen zeer schadelijk dear zij dikwijls vergif bevatten.
Haas. (De). Familie uit de orde der
knaagdieren, komt overal in ons land voor;
zeer geschat wild.
Haas. (Johannes Hubertus Leonardus
de). Ned dierenschilder, 1832-1880.
Habeas-corpus-aete. De bij de
grondwet gegeven waarborg voor de persoonlijke vrijheid, in 't bizonder de vrijheid van beweging, met bedoeling ongeoorloofde inhechtentsnemingte voorkomen.
Habitué. Geregelde bezoeker.
Habitus. In de geneesk. het uitwendig
voorkomen v. d. lichaamsbouw.
Habsburg. Eigenlijk Habichtsburg,
stamslot v. h. Oostenr. keizershuis op den
rechteroeyer van de Aar, in het Zw. canton Aargau.
HaehO. Een Fransch gerecht bestaande
uit de overschotjes van vleesch, fijn gehakt, ook wel long. Ten onzent fijn gehakt
vleesch met uien en specerijen tot een
saus gemaakt
Hitekel- (Ernst Heinrich). Verdienstel.
Duitsch natuurkundige, voornamel. planten dierk., die vooral veel roem heett verworven met het schrijven van een geschiedenis der schepping op natuurkundige
gron dslagen.
Hackliinder. (Friedrich Wilhelm).
Ber. Duitsch romanschrijver, 1816-1877.
Hadrianus. Rom. keizer Publius
Aelius Hadrianus 117-138 n. C. — Zes
Pausen; I 772-795; II 868-872; III 884885; IV 1154-59; V 12 Juli-18 Aug. 1876;
VI een Nederlander bekend als Paus
Adriaan Floriszoon.
liadsji. of Hadji. Arabische naam voor
een Mahomedaan, die een bedevaart naar
het graf van den Profeet heeft gedaan,
zoo'n hadji staat in een reuk van heiligheid.
Haematine. Het voornaamste bestanddeel der roode bloedlichaampjes.
Haematurie. of bloedwateren. Ontlasting van bloed of met bloed vermengde
urine.
Haff. Baaivormige riviermonden of
ged. door etlanden, ged. door smalle zandige landtongen
van de zee nagenoeg gec
heel geschei len rivieruitbreiding en.
Haft. of Eendagsvlieg. Insectengesi.
uit de aarde der Netvleugeligen. Het volkomen insect vervelt een keer en verschijnt
des zomers meestal tegen den avond opeens in groote zwermen boven rivieren en
vaarten en paart in de vlucht, Zij leven
zeer kort waarom men ze ook Eendagsvliegen noemt; zij worden bij millioenen
verslonden door de visschen.
Haga. (Cornelis). Nederl. staatsman
1578-1654, voorz. v. d. H. Raad van Holl.,
Zeel. en W. Fries]. Te Schiedam, zijn geboorteplaats, is een straat naar hem genoemd.
Hagedissen. Orde van de klasse der
Kruipende dieren, dieren met een langgerekt lichaam voorzien van schubben,
ledematen soms afwezig zooals bij de
hazelworm, Verschil. kom. o. land voor.
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Nagel. Uskorrels, bevroren vochtige
neerslag van den dampkring, die dikwijls
groote schade aanricht.
Nagel. Een soort van kleine kogeltjes
om inplaats van een gewone kogel op een
lading kruit te doen ; bij het afvuren verspreiden zij zich en maken dus de trefkans zooveel grooter als er meer hagelkorrels zijn, waarom hagel vooral voor
jachtpatronen gebruikt words.
Hagelschade. (Verzekering tegen).
Evenals men zich verzekert tegen brand,
kan men zich ook verzekeren tegen de
gevolgen van schade door hagelbuien veroorzaakt.
Hagelsnoeren. Eiwitachtige snoeren
of strengen waaraan het dooier in het ei
is opgehangen en die het op zijn plaats
houden.
Hagen. (Steven van der). Admiraal der
0.-I. C., een der eerste bevorderaars van
de vestiging van onze macht in 0.-I.
Hagenbeck. Vermaard handelaar in
wilde dieren te Hamburg, die in alle oorden
der wereld zijn agenten heeft en zelfs
expedities uitzendt om wilde dieren te
vangen.
Haidukken. Hongaarsche soldaten.
Haiti of San Domingo, op een na het
grootste en tevens het vruchtb. eil. der
Gr. Antillen in W.-Indie, republ.
Hakim. Wijzg in Turkije, titel voor
een geneesheer.
Hakkebord. Achterged. v. een schip,
waarop bij oorlogsschepen het wapen is
geschiIderd : op een tambourijn gelijkende
handtrom; slechte piano.
Hakluyt. (Richard). Beroemd Eng.
Aardrijkskundige, 1553-1616, beschreef alle
reizen der Engelschen. Na zijn dood werd
gesticht de Hakluytsociety, met de bedoeling nieuwe uitgaven van alle oude reizen
te bezorgen. Deze vereeniging gaf o.a. ook
uit de reizen van onze Willem Barendtz
naar Nova-Zembla,
Hakodate. Japansche vrijhaven, eil.
Je,so.
Hakon. Naam van acht koningen van
Noorwegen, die v. 915 tot 1319 regeerden.
Haksel. Fijn gesneden rogge- en
haverstroo als veevoeder.
Hall. In de nat. hist. afkort. voor Haller.
Hall. (Maurits Cornelis van). Ned. dicht.
en rechtsgel. 1768-1858.
(Floris Adriaan van). Ned. diplomaat.
1791-1866. Min. v. Justitie 1842, later Min.
v. Financien, in welke hoedanigheid hij
het voorstel tot de gedwongen leening
deed, zoo vermaard in onze geschiedenis.
Halleluja. Looft den Heer, een woord
dat in de Psalmen dikwijls voorkomt.
Hallucinatie. Zinsbegoocheling, het
zien v. gedaanten en het hooren v. stemmen,
die in werkelijkheid niet bestaan.
Halm. Stengels der grassen.
Halotrichiet of pluimaluin, een ijzeroxydeele aluin.
Haloxyline. Ontploffende stof, mengsel van kool, salpeter en bloedloogzout.
Hals. (Frans). Beroemd Ned. schilder.
1584-1666.
Halsbandparkiet. De kl. Alexanderparkiet.
Halsgerecht. Vroeger openl. rechts-

pleging van een veroordeelde, een aan
het doodvonnis voorafgaande openbare
ondervraging, waarop de veroordeelde, na
opnieuw vonnis vellen, terstond aan den
beul werd overgeleverd.
Hambroek. (Antonius). Predikant op
het kasteel en de nederzettingen der 0.-I.
Compagnie op Formosa, toen dat eiland
door den Chineeschen zeeroover Coxinga
werd veroverd. Men zegt dat toen hij door
den vijand naar het kasteel gezonden werd
om de Nederlanders tot overgave aan te
sporen, juist het tegenovergestelde deed
en daardoor met zijn vrouw gedood werd,
1661.
Hamburg. Voorn. koopst. v. Duitschland, r. never Elbe, 18 geogr. mijlen van
hare uitmonding in zee; uitgebreide stad,
groote handel en scheepvaart, 705738 inw.
Vrijhaven, aangesl. a. d. N.-D. Bond.
Hamerling. (Robert). Een uitstekend
Duitsch dichter, geb. 1832.
Hamervisch of Hamerhaai. Haai met
een als een Kamer gevormden kop.
Hamlet. Fabelachtig Deensch prins,
waarvan Shakespeare zijn beroemd treurspel heeft gedicht.
Hammerfest. Handelsplaats in Noorwegen, de noordelijkst gelegen stad der
aarde.
Hamster. Knaagdier uit het noorden,
soort van rat, voor den landbouw zeer
schadelijk.
Handel. Ruil v. goederen tegen geld,
het omvangrijkste bedrijf. Men heeft grooten kl, inhandel, invoer- en uitvoerhandel,
doorvoer- en commissiehandel enz Kortom
een gansche reeks van verdeeling.
Handel. (George Friedrich). Beroemd
Duitsch componist. 1685-1759.
HandelmaatschappU. Vereeniging
of Vennootschap van handelaars om voor
gezamenl. rekening handel te driven.
De Nederlandsche Handelmaatsch. werkt
als een agentschap der regeering; zij brengt
voor de regeering de Koloniale waren uit
0.-I. naar ons land over en verkoopt die
ten haren behoeve.
Handelsgeographie. Aardrijkskundige beschrijving der wereld, waarbij vooral
de belangen van den handel op den voorgrond treden.
Handelssehool. Onderwijs-inrichting
waar jongelieden voor den handel worden
opgeleid.
Handelsverdragen. 0 v ereenkomst.
tusschen souvereine staten, regelende de
voorwaarden voor het handelsverkeer.
Handgeld. Bedrag aan een vrijwilliger
bij indiensttreding uitgekeerd; ook de zoogenaamde gods- of steekpenning, welke
dienstboden ontvangen bij een verbintenis.
Handgranaat. Granaat die uit de
hand geworpen werd nadat de lont aangestoken is.
Handelsvloot. Het gezamenl, aantal
koo pvaardijschepen van een land.
Handelswetensehappen. Het totaal
der wetenschap. betreff. het wezen en de
grondslagen van het handelsbedrijf.
Handlichting. De geheele of gedeeltelijke ontheffing van minderjarigen van
de ouderlijke macht of van de voogdij en
van den staat van minderjarigheid, waar-
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door de betreff. persoon minderjarig wordt
verklaard.
Handschriften. Met de hand geschreyen werken (boeken, wetten enz.) in den
Norm van rollen, losse papieren of ingenaaide of gebonden boeken. Het boek dat
een letterkundige geeft om te drukken,
heet ook handschrift.
Handspaak. Stevige stok op schepen
gebruikt om bij het ophalen van het anker
in de gaten van het draaispil te worden
gestoken en, als hef boom gebruikt, dit te
laten draaien, waardoor de ankerketting
wordt opgewonden.
Handvest. Oorkonde waarbij door een
vorst bepaalde rechten enz. worden verleend aan een stad.
Handvleugeligen of Vleermuizen.
Zoogdieren die zich kenmerken door een
tusschen de pooten uitgespannen vlieghuid, waardoor zij instaat zijn te vliegen
Men heeft ze van de grootte van een kleine
muis tot die van een vos. Zij komen in
alle streken der wereld voor.
Handvuurwapenen. Vuurwapens
die door een enkele man kunnen medegevoerd en behandeld worden, zooals geweer, pistool, revolver.
Hanebalk. Een balk in den dakstoel,
welke, evenals de bindbalk, horizontaal
komt to liggen en tusschen dezen laatsten
en den nok, tot versterking der spanten
wordt aangebracht
Hanekam. Plantengesl. uit de fam.
der A.marantaceen, bekende potplant met
groote, dikke, roode op een hanekam gelijkende bloem.
Hanepoot. Een bij ons algemeen verspreide plant, die vooral in de schaduw
onder hagen en boomen welig tiert en tot
de lastigste onkruiden behoort.
Hangende tuinen. Terrasvormig
aangelegde tuinen in Babylon.
Hangmat. Een stuk zeildoek, 2 el lang
1 el br. aan de uiteinden van lijnen voorzien om op te hangen, vormt aan boord
der schepen een geschikte slaapplaats;
wordt ook door reizigers in onbewoonde
streken veel gebruikt.
Hangplanten. Planten met hangende
ranken of takken, welke over de bloempot
heen hangen.
Hannibal. Beroemd veldheer en staatsman der oudheid, geb. 247 v. Chr., die als
9-jarige knaap zijn varier vijandschap
tegen Rome had gezworen en gedurende
zijn geheele levee tegen de Romeinen
streed. Zijn grooten roem verwierf hij door
zijn tocht over de Alpen in den zomer van
218. Nadat hij met afwisselend geluk tegen
hen gestreden had leed hij de nederlaag
en meest vluchten. Toen de Rom. zijn nitlevering vorderden, maakte hij in 183 door
vergif een einde aan zijn leven.
Hannover. Van 1814 tot 1866 een
zelfst. koninkrbk, thans een Pruiss, provincie, de noordwestelijkste van den staat
met de hoofdst. van denzelfden naam a. d.
Leine, 6.147.908 inw., de stad 235649 inw.
„Hans Heiling". Opera van Heinrich August Marscher, 1795-1861.
Harakiri. Beteekent ,,opengesneden
bulk". Gewoonte der Japanners om zich
den buik open te snijden als zij zich be-

leedigd achten of indien zij in ongenade
gevallen zijn, in welk geval dit door hun
vorst wordt gelast.
Harcourt, (Sir William George Granville Vessables Vernon). Eng. rechtsgel. en
staatsman, min. in het ministerie-Gladstone.
Harderwijk. Stad en hoofdpl, van
een kanton in de prov. Gelderland a. d.
Zuiderzee, 7000 inw.
Harem. Vrouwenverblijf bij de Mahom edan en.
Haren. (Onno Zwier van). Ned. staatsman en dichter, geb. Leeuwarden 1711,
overl. 1779, werd om staatk. redenen hevig
vervolgd door den hertog van BrunswijckWolfenbuttel, voogd van Willem V.
Haricot. Nation. gerecht der Franschen
best. nit lamsvleesch met worteltjes; Haricots verts
snijboonen.
Haring. Visch van de fam. Clupeidi
en van het geslacht Clupea, misschien de
meest bekende vischsoort, waarvan de
vangst en bereiding een bloeiende tak v.
bestaan is. Komt in den handel voor in
verschen toestand : panharing, bakbokking,
gezouten: pekelharing, gerookt: bokking
en ingelegd: gemarineerde haring. Tot
dit geslacht behooren ook de ansjovis, de
sprot, de elft en de sardel.
Harlingen. Stad in Friesland aan de
Zaiderzee 5 u. gaans t. W. van Leeuwarden, 11000 inwoners.
Harmonie. Overe enstemming.
Harmonichorde. Muziekinstrument
in den vorm van een piano, loch de snaren worden in beweging gebracht door de
wrijving van een met leder overtrokken
en met hars bestreken rol.
Harmonica. Verschill. muziekinstrumenten dragen dien naam, n.1.; de glasharmonica, een instrument met een metaalachtigen smeltenden toon uit glazen
klokken of kommen, die naar toonhoogte
op een rol of spil bevestigd zijn, met den
voet rondgedraaid en met nat gemaakte
vingers bespeeld wordt. — De strijkharm.
die met strijkstokken en de klavierharm.
die met kiaviertangen tot toongeven
gebracht worden. — De glasharmonica,
een kinderspeelgoed. — De gewone harm.
met een klavier en geluid voortbrengend
doordat door in- en uittrekken stalen
veeren in beweging worden gebracht.
Harnas. Wapenrusting welke in vroeger eeuwen diende om het lichaam in den
oorlog te beschermen.
Haroen. met den bijnaam Al Rachid
(de Rechtvaardige). Khalif van Bagdad.
Van hem wordt melding gemaakt in de
1)uizend en een Nacht, Arab. vertellingen.
Harp. Snaarinstrument, een der oudste
muziekinstrumenten.
Harpagus. Gunsteling v. d. Medischen
koning Astyagus, ontving van dien vorst
bevel Cyrus te dooden. Toen bij dit weigerde, liet de koning hem het gebraden
vleesch van zijn zoon voorzetten, waarvan
Harpagus at, zonder iets te vermoeden.
Uit wrack verbond H. zich daarop met
Cyrus om A. ten val te brengen
Harpoen. Pijlvormig stuk ijzer met
weerhaken.
Harpuis. of gele pek.Harsachtig overblijfsel van gedestileerde gele teer.
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Harptien. Fabelachtige wezens van
een huiveringwekkende gedaante, wraakodinnen, met groote vleugels, die sneller
d an de wind kunnen vliegen. Ook stelt
men ze voor als roofvogels met maagdelijke aangezichten, menschelijke armen,
en scherpe klauwen.
Hars. Voortbrengel van het plantenrijk,
naar buiten door den stam heendringende
kleverige stof: fossiele harssen heeft men
ook, b.v. barnsteen
Hart en aderen. Het hart is een holle
spier met bloed gevuld en in tween gedeeld. Uit de eene afdeeling wordt het
bloed aanhoudend geperst in de aderen,
welke door het geheele lichaam loopen en
het voedende bloed naar de verschillende
deelen van het lichaam brengen. Als het
voedsel er uit verwijderd is, keert het
bloed door de longen naar het hart terug.
In de longen wordt dat van voedsel beroofde bloed gezuiverd en opnieuw van
voedsel voorzien en nadat het in het hart
is gekomen wordt het nu als voedend
bloed weder in de aderen gestuwd en begint zijn loop door het lichaam opnieuw.
Men noemt deze bewegingen de Bloedsomloop
Hartm. In de nat. hist. afkorting voor
Hartmann.
Hartogh. Heys van Zouteveen (Hermanus). Ned natuurkundige, geb. 1841,
red. Asser Ct.
Marv. In de nat. hist. afk, v. Harvey.
Harz. (De) Het noordelijkste en fraaiste
geb. van Duitschland tusschen de Leine
en de Saale, door tal van toeristen bezocht.
Hasselaar. (Kenau). Haarlemsche burgeres, die toen de stad door de Spanj.
werd belegerd, de vrouwen opriep om bij
de verdediging te helpen en aan het hoofd
van 300 vrouwen de belegerden flink hielp.
Bij de overgave wist zij aan de wraak der
Spanjaarden te ontsnappen en week naar
Arnemuiden, keerde echter later weer naar
Haarlem terug. Waarschijnlijk over'. 1588
of 89. Haar broeder Dirk en diens zoon
Pieter Dirk behoorden eveneens tot de
onvermoeide strijders tegen Spanj es dwinglandij.
Haszkarl. (Justus Karl). Een Duitsch
natuurkundige, die zich verdienstel. heeft
gemaakt d. het invoeren der kina-cultuur
op Java, 1811.
Rant-goat. Pikante smaak,voornamelijk de brzondere smaak welke wild aanneemt als het zoogenaamd adellijk is,
d. w.z. tot begin van bederf overgaande.
Havana. Hoofdstad v. h. eiland Cuba,
belangrijke koopstad, 200,000 inw.
Haven. (Een) Een tegen winden en
golven beschutte wijkplaats voor schepen,
meestal aan de monden der rivieren en
in de steden langs de rivieren.
Haver. (Avena). Plantengesl. tot de
fam. der Grassen beh. en tot de afd. der
Havergroepen. De zaden dienen als voeder
voor paarden, evenals het stroo. De korr.
worden als havergort gebruikt.
Haverschmidt. (Francois). Begaafd
Ned. letterk.
(Piet Paaltjes), predikant 1835, bekend
door zijn gedichten: ,,Snikken en glimlachjes", uitstek. kanselredenaar.

Havik. Een der grootste roofvogels
van ons land, behoort met den sperwer
tot de fam. der Havikken
Havre of Havre de Grace;na Marseille
de belangrijkste handelshaven van Frankrijk, hoofdst. v. h. dept. Seine Inferieures,
130,000 inw.
Hawkins. (Sir John). Eng. zeeman die
op het denkb. kwam de slavenhandel te
drijven, hij was de eerste Eng. slavenhandelaar en ontzag geen middel om slaven
te bekomen. Later werd hij ridder en vlootvoogd, maar stierf van hartzPer, toen een
aanslag op de zip. bezitt. in W.-Indi g hem
niet gelukte,
Haydn. (Joseph). Beroemd Oostenr.
componist, zoon v. een armen harpspeler.
1731-1806.
Hazardspelen. Spelen, waarvan de
uitslag van het toeval afhangt en niet van
de behendigheid v. d speler, worden gespeeld niet kaarten, dobbelsteenen enz.
Hazelaar. Plantengesl. uit de fam. der
Napjesdragers, meerendeels heesters,levert
onze gew. hazelnoot.
Hazelhoen. (Tetrao bonasia). Kleinste
der Europ. woudhoenders, gesl. korhoend.
Hazelworm. Slangvormig diertje tot
de Hagedissen behoorend en ten onrechte
aangezien voor een slang. Komt in ons
land voor.
Hazenlip. Aangeboren splijting der
bovenlip, enkel of dubbel, d. w. z. twee
splijtingen nadat elkaar. Soms gaat dit
gepaard met splijting van den boven aansluitingsrand en het gehemelte, waardoor
een kind niet kan zuigen, kan door een
operatie verholpen worden.
H. B. K. In de nat. hist. afkorting voor
v. Humboldt, Bonpland en Kunth.
H. 111. Afkorting voor Hare Majesteit.
Hebriden. Uitgebreide groep eilanden
aan de W.kust v. Schotland.
Hecatombe. Bij de Grieken een
offerande v. 100 stieren, bij groote feesten,
eigenlijk meer een uitdeeling van vleesch
aan het yolk.
Heck. In de nat. hist. afkorting voor
Heckel.
Hecla. Bekende vulcaan op Usland,
1560 M hoog.
Recto. Honderd.
Hectograaf. Schrijfmachine.
Hector. De dapperste held uit den
Trojaanschen oorlog, z. v. koning Priamus.
Zijn heldendaden zijn bezongen in den
,,Iliac" en hij werd als een halfgod vereerd.
Hedin. (Sven). Zweedsch ontdekkingsreiziger vooral bekend door zijn reis naar
'Tibet en in Midden-Aziö, 1900.
HedAjra of hegira, beteekent vlucht of
verhuizen, meer bepaald die van Mohammed van Mekka naar Medina (15 of 16
Juli 622) aanvangspunt der Mahomed. tijdrekening.
Hede. Vezels, die bij het hekelen van
vies en hennep aan de tanden van den
hekel blijven hangen.
Heeckeren. Aanzienl. Geld. gesl. in
de geschiedenis bekend door een langd.
strijd tegen het gesl. Bronkhorst. Splitste
zich reeds in de 13de eeuw in verschill.
takken, n.l. de gesl. van der Eze, van
Rechteren, van Voorst, Ulft, Matelanck en
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de Rode. Bracht vele merkw. personeu
voort.
Heemskerk. Aanzienl. N. Ho11, geslacht waartoe behoorden: Jacob van
Heemskerk, beroemd Ned. vlootvoogd, die
met Barendtz op Nova Zembla overwinterde en in een roemrijke zeeslag te Gibraltar sneuvelde. 1667-1707.
(Johan). Ned. letterkundige 1597-1656.
(Jhr. Jacob Eduard v, Heemskerk v. Beest.
Ned. zeeschilder, geb. 1828.
(Jan) verdienstelijk Ned. staatsman,
1815-1880.
(Jan) Az verdienstel. staatsman, was
verscheid. malen niin. v. binnenl. zaken
geb. 1818.
Heemskinderen of Haimonskinderen. Yolgens de legende 4 kinderen van
Aymon, graaf v. Dordogne, van het hof
v. Karel de Groote gebannen door intriges
trokken zij te velde tegen hunne verdrukkers en togen moedig de wereld in gezeten op het tooverros Beiaard, dat hen uit
alle gevaren redde.
Heemstra. Aanzienl. Fr. gesl. waarvan wij vermelden (Schelte, baron van)
Ned. staatsman 1807-1864, vooral bekend
door zijn wetsontwerp tot aanleg van
staatsspoorwegen.
Heerendiensten. Diensten of werkzaamheden van verschill. aard, welke als
een soort van belasting worden opgebracht aan een heer of den staat, derhalve
gedwongen arbeid.
Heerenveen. Stadje in Friesland a.d.
groote weg van Meppel naar Leeuwarden
3000 inw.
Heerlen. Dorp in Limburg 4 u. gaans
v. Maastricht.
Heerweg. De groote wegen die de
voorn. plaatsen verbinden.
Heerworm of Legerworm. Een merkw.
kleine larve of rups die soms in een groote
troep vereenigt (een heer of leger) voorttrekt.
Heeschheid. Ziekelijke toestand van
de stemorganen, meestal gevolg van verkoudheid, waarbij de stem schor is.
Hegel. (George Wilhelm Friedrich).
Beroemd Duitsch wijsgeer. 1770-1831.
Hegemonie. Staatkundig oppergezag
van een staat bij verbonden staten.
Hegira. Zie : Hedsjra.
Heiblok. Werktuig om palen in den
grond te drijven, zwaar blok aan touwen
hangt-nd tusschen palen, dat men optrekt
en laat neervallen op de paal.
Heide. Uitgestr. laaglanden in Europa
bestaande uit nand- of veengrond met
heideplanten begroeid.
Heidelberg. Arr. hoofdstad in Baden,
beroemd door zijn hoogeschool, fraaie stall
op den link. oever v. d. Neckar.40000 inw.
Heidelberger Catheehismus. Een
nog heden in de protest. kerken gebruikte
handleiding voor de jeugd.
Heidelberger slot. Oud ridderslot
nabij Heidelberg, bestaande uit ruinen en
gebouwen uit de 13de eeuw.
Heidenen. Naam voor menschen die
niet gelooven in de leer van een God,
derhalve alien die Been Christen, Israeliet
Mahomedaan zijn.
Heidens of Zigeuners. Een zwervende
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volkstam, afk. uit Indie en over geheel
Europa, voornamel. het zuiden verspreid.
Heilbot. Visch tot de fam. der Schollen
of Platvisschen behoorend, zeer gr. dier,
wordt wel 1.5 M. lang en 50 KG zwaar,
wordt daarom bij stukken verkocht.
Heilgymnastiek. De methodische
aanwending van lichaamsbewegingen en
oefeningen ten behoeve van de gezondheld, waardoor versterking der spieren v.
bepaalde groepen wordt verkregen.
Heiligen der laatste dagen. Mormonen
Heilige famine. In de kunst een
voorstell. van Christus als kind met zijn
bloedverwanten.
Heilige graf. Een in de rotsen nitgehouwen graf, toebeh. aan Jozef van
Arimathea, waarin Jezus werd begraven.
Heilige Hart van Jezus. Een voorwerp v. vereering in de R. K. kerk.
Heilige naeht. De nacht Poor Kerstmis.
Heilige Roomsehe
Naam van
962 tot 1806 gedragen door Duitschl. met
de bijvoeging „van het Duitsche yolk".
Heilige Stoel (De). De Pauselijke
regeering.
Heilsleger. Een door William Booth
gestichte religieuse vereeniging v. mtnnen
en vrouwen, die in militaire uniform en
militair georganiseerd, onder hoofdleiding
van ,,generaal" Booth en mannelijke en
vrouwel. ,,officieren", de zondige menschen
tracht te bekeeren en de burgten des Satans
aanyalt met gezang en boetpredicaties.
Dateert van 1865, toen B. in Londens straten
begon met zijn heilswerk.
Heim. (Johan Adriaan van der). Ned.
Staatsman, min. v. Binnenl. Zak. 1791-1870.
(Jhr. Mr. Hendrik Jacob van der). Ned.
staatsman, min. v. Fin. 1824.
Heimburg. (Wilhelmina). Duitsche
romanschrijfster.
Heimwee. Ziekelijke zwaarmoedigheid, veroorzaakt door verlangen naar het
ouderlijke huis. Kan tot ziekte en dood
leiden.
Hein. (Piet). eigenl. Pieter Pieterszoon
Hein, Ned. zeeheld, vooral bekend door
het veroveren van de zoogen. zilvervloot,
een Spaansche vloot, die met schatten en
buit geladen was. 1578 1629.
Heine. (Heinrich) Ber. Duitsch dichter,
geb. 1799, overl. 1856 aan een ruggemergskwaal.
Heinsins. (Daniel). Ned. letterkund.
1580-1655, hoogl. te Leiden.
(Nicolaas). Z. v. d. voorg. eveneens
stek. letterk. 1620-1681.
(Anthony). Ned. staatsman 1641-1720.
Heist. LI de nat. hist. afkorting voor
Heister.
Hekelen. Bewerking van vlas om het
te zuiveren.
Hekla. Zie: Hecla.
Ileksen. Tooveressen volgens het bijgeloof, vrouwen die een verbond hadden
gesloten met den duivel om hem te dienen; zij kwamen in nachtelijke samenkomsten bijeen op den Bloksberg en togen
daarlieen op een bezemsteel door de lucht
vliegend. Die feesten heetten heksensabbath.
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Heksenproces. In de tijdgn toen
men nog aan heksen geloofde werden
zulke ongelukkigen aangeklaagd en gemarteld om tot bekentenis te brengen van
hun tooverstreken en ze te veroordeelen;
men noemde dit een heksenproces.
Heksensabbath. Zie : Heksen.
Hektogram. 100 gram of ons,
Hectoliter. 100 liter of kan.
Hectometer. 100 meter.
Hel. Volgens het bijgeloof de onderwereld waar de duivel regeert en alle
slechte menschen na hun dood aanlanden.
Hela. In de Germ. godenleer de godin
der onderwereld, de het.
Heldenboek. Verzameling oud-Duitsche heldenzangen, die van het laatst der
15de tot de 16de eeuw herhaaldelijk werden herdrukt.
Heldensage. De Germaansche heldensage bevat de oudste overleveringen
des yolks in dichterlijken vorm.
Helder. Noordel. stad van N. Holland
aan het Marsdiep, marine- en visscherijplaats, 26000 zielen,• Instituut voor adelborsten,,Willemsoord, meteorolog. station
en zoOlog. st.; is hetzelfd als Nieuwediep
en Willemsoord.
He (Onno Gerhard). Ned. schrijver en philantroop, geb. 1814, stichter en
bestuurder van verschillende inrichtingen
van liefdadigheid.
Helena. Dochter van den Koning van
Sparta en Leda, huwde Meneslaus en word
geschaakt door Paris, waarop M. alle Gr.
vorsten te hulp riep en de Trojaansche
oorlog ontstond.
Helena (de heilige) vrouw van den grootvorst Igar, na diens dood bestuurster des
Rijks, overt. 960, naamdag 11 Juli.
Helgoland. Klein rotseiland in de
Noordzee, 91/2 m. van Cuxhaven; vroeger
aan Eng. beh , thans aan Duitschland.
Hellanthns. L. Zonnebloem, plantenesl. uit de fam. der Saamgesteldbloemigen.
B ekende tuinbloem wier zaden zeer geHeld zijn bij de vogels.
Helicon. In de Grieksche literatuur
de zetel der zanggodinnen, een zeer boomrijke bergketen in het landschap Boeotie
(Griekenland).
Hellespont. De Straat der Dardanellen, waterscheiding tusschen Europa en
Az i 6.
Hellenisten. Geleerde beoefenaars
der Grieksche oudheid.
Hellenbroek. (Abraham). Predikant
en godgel. schrijver, man van gezag bij de
orthodoxen. 1658-1731.
Hellenen. Naam voor de oorspr. bewoners v. Griekenland.
Hellebaard. Een stootwapen uit de
middeleeuwen bij voetvolk in gebruik,
2-2'/2 M. lang, aan het eind een spiespunt,
daaronder aan do eene zijde een halvemaanvormige bijl, aan de andere een rechte
of gebogen punt, wapen der hellebaardiers.
Hellas. De oorspr. zetel der Hellenen,
eerst een stad later een god. van Thessalie
vervolgens geheel T. en eindelijk het geheele tegenw. Livadie.
Heliotropism. L. Plantengesl. uit de
fam. der Boroginan, geliefde zeer aangenaam riekende pot- en tuinbloem.

Helloscoop. Zonnekijker.
Helios. Bij de Grieken de Zonnegod.
Heliometer. Zon nem eter.
Heliographie. Zie : Photographic.
Heliograaf. Instrument voor het maken van afb. van de zon ten behoove van
de studio harer oppervlakte.
Ook zonnentelegraaf, n.l, de kunst om
door middel van spiegels en door het reflecteeren der zonnestralen lichtindrukken
op grooter of korter afstand over ,te
brengen.
Heliogram. Eon door middel van den
heliograaf overgezonden bericht,
Hellevoetslnis. Ned. vesting en oorlogshaven in Z. Holl., oil. Voorne, 2 u. gaans
ten Z. van den Briel.
Hellwald. (Friedrich Anton Heller
von). Verdienst. Oostenr. schrijver over
aardrijksk. en volkenkunde, 1842—
Helm. Helmriet of duinhelm, een rietgrassoort van groot belang voor onze duinen, daar zij doze voor verstuiving bewaart.
Helm. Hoofdbedekking van den kriksman; oorsprong zeer oud; volgens Herodotus een uitvinding der Cariers. Op het
gebied der wapenkunde neemt de helm
een gewichtige plaids in, omdat men uit
den vorm van den helm den rang van den
eigenaar kan opmaken.
Helmers. (Jan Frederik). Gevierd Ned.
dichter, geb. Amsterd. 1767, overt. 1813.
Helmond. Stadje in N. Brab. 11436 inw.
Heloten. Naam d. lijfeigenen in Sparta.
Helsche machine. Werktuig om
verwoestingen aan to richten, gebruikt bij
aanslagen op vorstelijke personen, tegenwoordig vervangen door bommen
Helsche steen. (Lapis infernalis).
Bijtmiddel d. de geneeskundigen gebruikt.
Helsingfors. Hoofdst. v. h. Groothertogdom Finland, op een landtong in
in de Finsche golf. 93217 inw,
Heist. (Bartholomeus v. der). Beroemd
Ned. schilder, 1612-1670. Schilder van de
bekende „Schuttersmaaltijd".
Hemel. (De). Het hemelgewelf, uitspansel, verheft zich in den vorm v. een halven
bol boven ons; is, als er goon wolken zijn,
des daags licht- des nachts donkerblauw;
de onmetelijke ruimte van het heelal„
waarin de hemelbollen en ook onze aarde
zweven. Volgens de godsdienstleer de
plaats waar het Opperwezen troont.
Hendrik. Onder dezen naam vermelden wij:
Keizers van Duitschland: Hendrik I de
Vogelaar, le uit het Saksische Huis, 876936. — Hendrik II de Heilige of de Lamme,
1002—'24, laatste uit het Saks. vorstenh. —
Hendrik III (1039—'56), 2e keizer uit het
huis der Sal. Franken. — Hendrik IV
(1056-1106), bekend door zijn twist met
Paus Gregorius VII, vernederde zich to
Canossa — Hendrik V, 1106—'25 bestreed
den pans. — Hendrik VI, 3e keiz. uit het
huis der Hohenstaufen, 1150-1197. —
Hendrik VII v. Luxemburg, 1308-1312
Koningen van Frankrijk: Hendrik II,
1547-1559. — Hendrik III, 1574-1589, eerste
kon. v. Polen, streed tegen Hendrik de
Guise en Hendrik v. Novarre en liet laatstgen. vermoorden, doch word zelf ook ver-
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moord. — Hendrik IV, de Groote of de
Goede, 1553, hood der Hugenoten, werd
Kath , reg. 1589-1610, verleende vrijheid
v. godsdienst aan de Hugen. 1610 verm.
Koningen van Engeland: Hendrik II,
Plantagenet 1133, reg. 1154—'89, veroverde
lerland. — Hendrik IV doodle Richard II
(1399-1413). — Hendrik V (1413-1422). —
Hendrik VI verloor Frankrijk 1459, 1461
afgezet, 1471 vermoord. — Hendrik VII,
Tudor, maakte een eind aan den Rozenoorlog. (1485--1509). — Hendrik VIII, bek.
cm zijn vele vrouwen, was 6 maal geh.,
1509-1547.
Hendrik I, graaf v. Gelder en Zutphen
1131-1162, was gehuwd met een dochter
van Godfried v. Bouillon.
Prins Hendrik der Nederlanden, 2e z. v.
kon. Willem II, 1820-1879.
Prins Hendrik, gemaal v. H. M. de Koningin der Nedorl , hertog v. Mecklenburg-Schwerin, jongste z. v groothertog
Friedrich Frans II, bezocht 1888-94 het
gymn. te Dresden, deed in 1894 een reis
naar India met den ontdekkingsreiziger
Elders, bezocht in 1896 de krijgsschool te
Metz, en werd in 1897 le luit. in het Pruiss.
gardejagers bataljon, 16 Oct. 1900 verloofd
met H. M. koningin Wilhelmina der Ned.,
23 Jan. 1901 den titel verleend van Prins
Hendrik d. Ned. en genaturaliseerd, 7 Febr.
1901 gehuwd, is admiraal en generaal en
lid van den staatsraad met adviseerende
stem.
Hendrik Nieolaas. Een dweeper der
16de eeuw, geb. te Minster, vertoefde lang
te Amst. en stelde zich hooger dan Jezus
en Mozes.
Hengelo. Stad in Overijssel, belangrijke fabrieksplaats, 16500 inw. — Dorp
in Gelderland.
Henegouwen. Een van de rijkste en
vruchtb. gewesten van Belgie, provincie
met de hoofdst Mons (Bergen).
Henkes, (Gerricke). Ned. genreschilder,
Feb. 1844, levert voortreff. doeken met oude
juffrouwen.
Henna. Roode kleurstof uit de bladeren
van Lawsonia inerinis L, een boom uit
het oosten.
Henne am Rhijn. (Otto). Zwitsersch
schrijver, geb. 1828.
Hennep. Nuttige plant, wier vezels
dienen tot het waken v. touw, zeildoek enz.
Hennepnetel. Plantengesl. uit de fam.
der Lipbloemigen.
Heraeles. Zie : Hercules.
Heraldiek. Zie: Wapenkunde.
Herat. Een Khanaat in Afghanistan,
a. d. N.-0. helling der hoogvl. van Iran.
Heraut. Bij de steekspelen in de middeleeuwen ambtenaren, die met de regels
van het spel en de wapens bekend waren.
Herbarium. Verzamel. v. gedroogde
planten.
Herbert. of Herebertus en Hardbertus bisschop v. Utrecht; een strijdhaftig
kerkvorst, overl. 1150.
Herculanum. Vroeger voorname stad
van Campania (Italie) werd in 79 n. C.
door een uitbarsting v. d. Vesuvius onder
de asch bedolven.
Hercules. De voorn. held der Grieks.

fabelleer, het ideaal Yan den dapperen,
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onvermoeiden strijder voor het heil der
menschheid.
Hereyntsch woud. (Het). Boschrijk
geb. van Midd. Duitschland, dat zich uitstrekte van den Rijn tot aan de Carpathen;
Cesar vertelt, dat het 60 dagreizen lang
en 9 breed was.
Herdershond. (Nederlandsche). Bekend hondenras, waarvan pl. 26 een goede
aft). geeft.
Hereditaire belasting. Erfelij ke
aanleg tot ziekten, voornamelijk geestesziekten.
Herediteit. Erfelijkheid.
Herero's. of Damaras. Bantoe-negers
in Z. W. Afrika, voornamel. in het N. van
de Duitsche bezittingen, kwamen begin
1904 in opstand tegen de Duitschers en
zijn nog met onderworpen.
Herfstbloemen. Het langwortelig
biggekruid (Hypochoeris radicata L,).
Herfstdraden. Spinsel van kleine
spinnen, op droge herfstdagen wel in de
lucht zwevend.
L'Hórit. In de nat. historie afkorting
voor L'Heritier.
Herkauwende dieren. (Ruininantia). Zoogdieren, welke het vermogen bezitten de eenmaal opgenomen spijzen weer
in den bek terug te brengen ten einde ze
nogmaals te kauwen. Daartoe worden zij
door eene bizondere inrichting van de
maag in staat gesteld. Tot hen behooren
runderen, geiten, schapen, herten enz.
Herkl. In de nat. hist. afkorting voor
Herklots.
Herm. In de nat. hist. afkorting voor
Hermann.
Hermaphroditismus of Tweeslachtigheid. Wezens bij welke de voortplantingswerktuigen van beide geslachten
vereenigd zijn in hetzelfde individu.
Hermelijn. (Mustella ermenea). Verscheur. zoogd., wezelsoort.
Herodes. Herodes de Groote, koning
v. Judea, 62 v. C.-2 n. C. — Her. Archelaus, id. om zijn wreedheid naar Gallia
verbannen 11 v. C. — Her. Antipas tetrarch
van Gallilaea, schaakte Herodias, vrouw
v. zijn stiefbr., deed Joh. de Dooper onthoofden en Jezus werd door zijne hovel.
en krijgslieden bespot, 42 n. C. — Her.
Agrippa I, koning v. Israel, deed Jezus
dooden en Petrus gevangen nemen, overl.
44 n. C. — Her. Agrippa If, z. v. d. voorg.,
laatste koning d. Isral., ondersteunde de
Rom. bij de verovering van Jeruzalem,
overl. 95 n. C.
Herodianus. Geschiedschrijver der
oudheid, 170-240 n. C.
Herodotus. De oudste Grieksche geschiedschr., de „Vader der Gesehiedenis"
genoemd, geb. 484 v. C., overl. 408.
Heroen. Noemt men inzonderheid de
koningen, vorsten, krijgshelden enz., die
in de gedichten van Homerus voorkomen
en in het algemeen alle strijders der oudheid die zich door kracht, moed en verstand onderscheidden.
Herschel!. (Friedrich Wilhelm). Een b eroemd Duitsch sterrenkundige, 1738-1822.
Hersenen. Met het ruggemerg het
centraal-orgaan van het zenuwstelsel; een

brijachtige massa, in verschill. groote lob11
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ben verdeeld, omsloten door de beenige
hersenpan. Men beschouwt ze als het werktuig van 's menschen geest; het voorstellen, denken, willen en gevoelen geschiedt
door de hersenen.
Hert. Herkauwend dier, zoogdier van
de fam. der herten, waarvan de mannetjes
gekenmerkt zijn door een vertakt gewei
,of horens.
Hert. Vliegend .Hert, grootste Europeesche kever, wiens bovenkaken zeer ontwikkeld zijn en er uitzien als het gewei
van een her t. In ons land komt hij in Utr.,
Geld., Overijss. en Brab. voor.
Hertog. (Dux). Bij de oude Germanen
den naam van het opperhoofd of krijgsbevelhebber, die bij oorlog als aanvoerder
-gekozen werd. Later blijvende opperhoo Eden.
Hertogenbosch. ('s). Hoofdst. v. N.
Brab. a. h. vereenigingspunt van de Aa en
de Dommel, 32500 inw.
Hertshoorn. Van hertshoornen vervaardigt men mesheften enz.,van geraspte
hertsh. maakt men een gelei.
Herzegowina. Het zuidelijk en z.w.
ged. van het Turksche ejaleet Bosnie.
Hesperiden. (De) of dochter s van den
Nacht; bewaakten met een drank in haar
tuin de gouden appelen, welke Juno bij
haar huwelijk met Zeus ten geschenke had
ontvangen.
Hesperus. De morgen- en avondster.
Hessels. (Jacob). Itaadsheer te Gent
en lid v. d. bloedraad. In de zittingen sliep
hij gewoonlijk en wanneer men hem dan
wakker maakte om zijn stem uit te brengen,
riep hij altijd slaperig: „aan de galg, aan
de galg". In 1577 werd hij door de inwoners
van Gent opgehangen.
Hessen. Tot het Duitsche rijk behoorend Groot-hertogdom, volgens zijn oppervl. de 7de, volgens zijn inwoners de
tide bondsstaat, 1119893 inw., 139.6 U geogr.
mijlen, groothertog Ernst Ludwig.
Hessen-Cassel. Voormalig Duitsch
keurvorstendom, thans Pruis. provincie.
Hessen-Homburg. Voormal. graafschap, thans ingelijfd bij Pruisen, sedert
1866.
Hessen-Nassau. Vroeger keurvorstendom, sedert 1866 de zuidwestelijkste
prov. v. Pruisen.
Hetaeren of gezellinnen noemde men
in het oude Griekenl. boeleerende vrouwen.
Heterogeen. Verschillend, ongelijk.
Hetman. of ataman, hoofdman der
kozakken.
'fetal. In de nat. hist. afkorting voor
Heufler.
Heup. Ged. van 's menschen lichaam,
hetwelk ged, door de bekkenbeenderen, ged.
door het dijbeen gevormd wordt.
Heuts. (J. B. van). Gouverneur-gener.
van Ned. Indie, 1904, daarvr5Or officier van
het Ned. Ind. leger, generaal en civiel en
milit. bevelhebber van Atjeh, heeft een
eind gemaakt aan het voornaamste verzet
aldaar; alsjongeling bij het Instructiebataillon in dienst getreden.
Revel. Gebogen glazen of metalen
buis, waardoor men vloeistof van een
hooger in een lager geplaatst vat kan
laten vloeien.

Heyden. (Jan van der). Ber. Nederl.
schilder en werktuigk., geb. 1637, voerde
te Amsterdam de straatverlichting in en
vond de slangbrandspuit uit. Schilderde
uitstekende stadsgezichten, overl. 1672.
Heye. (Jan Pieter). De zangerigste
dichter van Nederland genoemd, yolkszanger en kinderdichter, geb. 1809, overt
1876 Amsterdam.
Heyne. (Christian Gottlob). Duitsch
letterk., geb. 1729, over]. 1812.
Heynsius. (Adrianus). Verd. Nederl.
geneesk., geb. 1831., hoogl. te Leiden.
Hibiscus. Plantehgesl. uit de fam. der
Malvaceen.
Hicks-Pasja. Britsch officier, die na
een langen diensttijd in Br. Indie, het opperbevel aanvaardde over de troepen in
Soedan om den Mandi te verdrijven. Na
eenige gelukkige slagen werd hij met zijn
leger (1883) totaal verslagen; hij sneuvelde
en zijn leger werd geheel in de pan gehakt.
Hidalgo. Spaansch edelman van de
lagere klasse.
HWroplyphen. Teekens v. het Egyptisch beeldschrift.
FiNronymieten. Ook hermieten of
kluizenaars genoemd, eigenl. Kluizenaars
van den Heiligen Hieronymus, orde van
reguliere koorheeren, 1370 gest..
Hieronymus. (Sophronius Eusebius).
Bijgen. de Heilige, een der gel. kerkvaders
der oude Lat. kerk, 331-420
Hieronymus van Praag, trouw vriend
van Johannes Huss, 1416 verbrand
Hik. Krampaehtige, plotselinge beweging van het middenrif, gepaard met een
dergel, beweging van het strottenhoofd,
met een snelle inademing, veroorzaakt
door prikkeling in de keel en door het
gulzig doorzwelgen van voedsel of drank,
door angst, schrik, hevig lachen. Het inhouden van den adem is gewoonlijk voldoende er van bevrijd te worden.
Hill. 9f St. Hil. In de nat. hist afkorting voor Saint Hilaire.
Hilversum. Fraai gelegen dorp in de
prov. N. Hall.
Himalaya. Hoogste geb. der aarde in
Midden-Azie, Scheidt de laagvlakte van
VOOr-Indie van het Hoogland van Thibet.
Hindeloopen. Stadje in Friesland.
Hindoe. Algem. naam voor alle inboorlingen van VO6r-Indie. — Hindoestani
is de algem. gebr. taal der bevolk. aldaar.
Hindoe-Koeh. of Hindoe-koesj. bleb.
W.-Z.-W.waarts zich uitstrekkend in het
W. v. Thibet. Op de eigenl. H.K. 6000 M.
hoog, wonen de Syaposj (zwartgekleeden)
een heid. stam v. Cauc. ras, welke steeds
onafhankelijk is gebleven. Men meent dat
deze streek de bakermat is der Germanen.
Hippocrates. Beroemdste geneesh.
der oudheid, over]. 377 naar men meent;
hij was de eerste die een wetenschappel.
grondslag legde voor de geneeskunde.
Hippodromus. Circus.
Hippomane. D. of dolboom. Plantengesl. uit de fam. der Euphorbiaceen, vrij
groote boom in W -Indie op onze appelboomen gelijkend; de kleine appels zijn
zeer vergiftig. Dat men bij vertoeven
onder den boom reeds met blindheid zou
worden geslagen of duizelig worden is
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overdreven, loch bij storm en regen moet
men oppassen er niet order te komen,
daar de regen het gif uit de afgescheurde
takken en twijgen medevoert en op iemands
oogen gekomen ontsteking veroorzaakt.
Hirefine. Een taai elastisch bruin gekl.
fossiel hars.
Histo'ogle. Leer der weefsels.
Historlograaf. Geschiedschrijver.
h. m. Afkorting van het Latijnsche
hujus mensis = in deze maand.
Hoang-ho. of Gele rivier. Tweede rivier van China.
Hobbema. (Meindert). Beroemd Ned.
schilder. geb. 1638, vermoedel. voor 1670
overleden.
Hoc anno. In dit jaar.
dat is;
Hoc est. Of afgekort h. e.
dat wil zeggen.
Hoc laeo. Op deze plaats.
Roche. (Lazare) Beroemd generaal der
Fransche republ. 1768-1797.
Hodie mihi, eras UN. Heden ik,
morgen gij.
Hoer. Hoornachtig bekleedsel van het
laatste lid der vingers of teenen v. sommige dieren, de uiteinden als een schoon
omgevend.
Hoek van Holland. Gehucht der
gem. 's Gravesande a. d. mond v. d. Maas
(Nieuwe waterweg v. Rotterdam naar zee).
Hoeksehe ward. (De) Eiland in
het land van Overmaas in Z. Hell.
Hoeksehen en liabeljanwschen.
Twee staatspartijen, die gedur. de laatste
helft der 13de en de geheele 14de eeuw
Holland hebben geteisterd.
Hoendereholera. Ook hoenderpest
genaamd, een zeer gevaarl. hoenderziekte
die soms in bepaalde streken alle hoenders
doet sterven.
Hoenders. Algem. naam voor hoenderachtige vogels, talrijke orde van stevig
gebouwde vogels, meer geschikt tot loopen
dan vliegen, hun voedsel op den bodem
zoekend, jongen direct na de geb. loopen,
korte, stevige, licht gekr. snavel, aanhangsels zooals kammen, lellen enz.; sterke
pooten met scherpe nagels aan de teenen
om den grond om te krabben. Tot hen
behooren onze tamme hoenders, die van
een in 0. I. in het wild levende soort afstammen en door kruising tot tal van
rassen zijn gebracht; voorts de patrijzen,
fazanten, kalkoenen, pauwen enz. Zij zijn
voor den mensch zeer nuttig.
Hoenderpark. Inricht. om in 't groot
hoenders te fokken voor de productie
van eieren en vleesch, of voor een van
beiden.
Hoenderteelt. Men teelt hoenders om
het nut of om het schoon ; de eerste is de
Nutshoenderteelt en heeft ten doel hoenders te fokken die of veel eieren leggen
of die veel vleesch leveren; de rashoenderfokkerij beoogt een bepaalde vorm en
kleur door fokking van uitgezochte dieren
te volmaken en in stand te houden.
Hoer!. Arabisch woord voor schoone
maagden, die in het Paradijs de uitverkorenen bedienen.
Hoenff. (Jacob Hendrik). Verdienstel.
Ned. letterk. geb 1756, de Nestor der Lat.
dichters in Ned. genoemd, overl. 1843.

Hoeve. (Adriaan Hendrik van der).
Verd. Ned. schrijver, Godsd.leer. aan de
strafgev. voor jeugdige veroordeelden te
Doetinchem, 1803.
Hogvell. (Wolter Robert, baron van).
Ned. staatsman en schrijver, 1812-1879,
deed als prod. te Batavia en later als lid
der Tweede Kamer en van den Raad van
State ontzaglijk veel voor Indio.
Hoeven. (Cornelis Pruys van der).11itsteic. Ned. geneesk. 1792-1871, hoogl. to
Leiden.
(Abraham des Amorie van der). Ber. Ned.
kanselredenaar, 1798-1855.
(Jan van der). ITitstek. dierk. 1802-1868,
hoogl. te Leiden.
(Abraham des Amorie van der). 1Titstek.
Nederl. godgel. en letterk. 1821-1848.
(Martinus van der). Geniaal Ned. rechtsgel. 1814-1868, hoogl. te Utrecht.
Hof. In de eerste plaats de perSonen
van het gevolg van eon vorst; in de 2de
plaats eon binnenplaats van een kasteel
of greet huis, in de 3de pl. op het land
de moestuin,
Hofdijk. (Willem Jacob). Verdienstel.
Ned. letterkundige, geb. Alkmaar 1816, om
de geestdrift en glood, waarmede hij de
streek zijner geb. bezong, Minstreel van
Kennemerland genoemd, bekend als schrijver van vele gesehiedk. werken. o. a. Ons
Voorgeslacht.
Hofer. (Andreas). Aanvoerder der Tyrolers tijdens den opstand van 1809, door
de Franschen 20 Febr. 1810 gefusileerd.
norm. In de nat. hist. afkorting voor
Hoffmann.
Hoffmann. (Friedrich). Naast Boerhave den beroemdsten geneesheer van
zijn tijd, 1660-1742, hoogl. to Halle.
Hofnar. Eon persoon tot de hofbeambten behoorend, belast met de taak
den vorst op to wekken en verstrooiing
to bezorgen door het makers v. grappen.
Hofstede. (Petrus). Verdienstel. Ned.
staatsman, 1755-1832.
Hogarth. (Wiliam). Beroemd Eng.
teekenaar, schilder en graveur.1687-1764,
die zich vooral beijverde de dwaasheden
en gebreken zijner eeuw geestig of to
beelden.
Hogendorp. (Van). Aanzienlijk Ned.
gesl. waarvan wij vermelden: (Willem,
graaf van), administr. der Compagnie in
0. I., bekend als schrijver van verschill.
werken over Indio; (Dirk, graaf van), verdienstel. staatsman, z. v. d. voorg. 17611823; (Gijsbert Karel van), uitstok. staathuishoudk. en een der hoofdleiders van
de omwenteling van 1813, 1762-1834.
Hoogerbeets. (Rombout). Uitstekend
rechtsgel., pensionaris van Leiden in de
Staten vergad.; met Hugo de Groot ijverig
aanhanger v. Oldenbarneveld, geb. 1561,
overl. 1625 in gevangenschap.
Hohenhelm. Beroemde hoogeschool
voor landb. en boschcultuur bij Stuttgart.
Hohenzollern. Oud Duitsch vorstengesl. waartoe het Huis der regeerende
koningen van Pruisen behoort, draagt sod.
1871 ook de Duitsche keizerskroon.
Bij Pruisen in 1849 ingelijfd grondgeb.,
distr. Sigmaringen.
Hol. (Richard). Verdienstelijk Nederl.
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componist, geb. Amsterdam 1825, overl.
Mei 1904.
Holbein. Gesl. van uitstek. Duitsche
schilders, waarvan Hans Holbein de Jongere de beroemdste is, 1497-1554.
Holland:- Aloud graafsch. vroeger tot
Friesl. beh.; leenroerig aan Duitschland.,
later een machtige ,prov. in de Rep. der
Ver. Ned.; later koninkrijk Holland onder
Lodewijk Napoleon. Tegenw. naam van 2
Ned. prov. n.l. N.- en Z.-Holl., voornaamste
ged. van het koninkrijk der Nederlanden.
Holland-A.merika-lijn. Ned erlandsche-Amerikaansche stoomvaart-Maatsch.,
dienst doende tusschen Rotterdam en New
York.
Hollandsch hoen. De bek. zwarte
rashoenders met Witte kuiven.
Hollandsche Huis. Eerste grafelijk
Huis dat over Holl. regeerde van 922-1209.
Na Jan I ging de reg. over in het Henegouwsche Huis.
Hollander. Ketel, gebruikt bij de
papierfabricatie.
Holofernes. Veldheer van den Ass.
koning Nebukadnezar, belegerde de stad
Betulia en werd op verraderl. wijze gedood door Judith.
HolothurNn. of tekelhuidigen. Laag
ontwikkelde zeedieren.
Holstein. Voormalig hertogdom in N.
Duitschland, tusschen Noord- en Oostzee
door het Eider- en het Keizer-Wilhelmkanaal gescheiden van Sleeswijk, vormt
met dit laatste laatste sedert 1866 de Pruis.
prov. Sleeswijk-Holstein.
Holyrood. Naam v. het oude koninkl.
paleis te Edinburg (Schotland).
Homburg. Stad in de Pruis. provinc.
Hessen-Nassau, badpl. vroeger speelbank,
thans opgeheven.
Home. Eng. uitdrukking voor vaderland, te huis.
Home, sweet home. Eng: volkslied.
Home Ruler. Naam van een staatk.
partij in Ierland, die een afzonderlijk bestuur voor Ierland verlangt.
Homerisch lachen. In de „Ilias"
van Homerus wordt gewag gemaakt van
een onbedaarlijk lachen der goden. Hartelijk luid lachen noemt men daarom dikwijls Homerisch lachen.
Homo. Mensch, man; Homo sapiens,
zoOlogIsche naam voor mensch; Homo
sum, ik ben een mensch. Homo sum, humani nihil a me aliamm: Ik ben een
mensch en niets menschelijks is mij vreemd.
Homerus. Grieksch dichter der Oudheid, die het hoofd was van de Oud-Gr.
letterkunde, schrijver van de beide beroemde werken de „Ilias"en de „Odyssey''.
Hommels. Aan de bijen verwante insecten.
Homo diluvii testis. Een getuige
van de zondvloed, noemt men een geraamte in den tertiairen leisteen van 0eningen gevonden en bewaard in Teylers
Museum te Haarlem.
Homogeen of gelijkslachtig noemt
men zoodanige stoffen, waarvan alle deelen volkomen in samenstelling met elkaar
overeenkomen, d. w. z. die door hare geheele massa uit dezelfde stof bestaan. Ook
van personen spreekt men van homogeen

b.v. als zij dezelfde beginselen zijn toegedaan.
Homonpathie. Een geneeskundig
stelsel om een ziekte te genezen door
middelen die bij een gezond mensch de
ziekte zouden veroorzaken.
Homoloog. Gelijknamig, gelijkluidend.
Hond. Onze hond behoort tot het geslacht Canis van de fam. der honden
(Canida) en tot de orde der roofdieren;
hij is van dezelfde fam. als de wolf en de
vos. De huishond is over de geheele aarde
verspreid, maar nog is met zekerheid niet
aan te wijzen welke de stamouders zijn;
waarschijnlijk zijn er in verscbillende wereldstreken verschillende en daaruit zijn
evenals bij de hoenders de talrijke hondenrassen ontstaan, verdeeld in de volgende hoofdrassen: doggen en bulhonden,
windhonden, spitshonden, dashonden,
jachthonden, heemhonden en poedels.
Honderd dagen. Het laatste tijdperk
van de regeering van Napoleon I. (Zie:
Cent jours).
Hondsdagen. Het tijdperk van 19
Juli-19 Augustus.
Hondsdolheid. Ook watervrees genoemd, is een vreeselijke ziekte van honden, katten, wolven, vossen enz. en welke
aan hun speeksel vergiftige eigenschappen
meedeelt, hetwelk als het in aanraking
komt met een wond bij dieren en ook bij
menschen hondsdolheid te voorschijn roept.
De fransche geneesheer Pasteur vond het
middel ter genezing van deze tot dien tijd
ongeneesbare ziekte en thans heeft men
te Parijs en andere groote steden inrichtingen ter genezing daarvan.
Hondsgrot. Grot bij Napels, berucht
wegens de doodelijke uitwaseming welke
5 d.M. boven den bodem zweeft, fakkels
uitdooft en elk dier cleat niet hoog genoeg
is om den kop boven die laag te kunnen
houden, terstond doodt.
Hondsnetel. Plantengesl. uit de fam.
der Lipbloemigen.
Hondspieterselie. Vergiftig kruid,
veel op de gewone pieterselie gelijkend,
onderscheid zich daarvan door een knoflookreuk.
Hondsrug. Hoogte in de prov. Gron.
en Drenthe, van het N.W. naar het Z.W.
loopend, merkwaardig wegens de vele
oppersilurische kalkbrokken en fossielen.
Hondstand. Plantengesl. uit de fam.
der grassers.
Hondstong. Plantengesl. uit de fam.
der Ruwbladerigen.
Honduras. Een der vrije staten van
Midden Amerika, hoofdstad Camayagua,
voorn. stad Tegucigalpa met 12000 mw.
reg. republ. president.
Hongarije. Ged. v. de Oostenr.-Hong.
monarchie, n.l. Hongarije, Siebenbiirgen,
Croatia, Slavonia en de Militaire grenzen,
samen ruim 15 mill. inw. Vruchtbaar land
afgewisseld met weiden en bosch, worden
ontzettende hoeveelh. granen verbouwd
en de veeteelt is van groot belang, de fabrieksnijverheid breidt zich van jaar tot
jaar uit.
Hong-Kong. Een aan Eng. behoor.
eilandje aan de Z.kust van China in den
mond der Canton-rivier.
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Honig. De zoete zelfstandigheid, welke
de bijen uit de bloemen en rijpe vruchten
halen en in de van was vervaardigde
cellen opbergen.
Honigbij. Zie: Bij.
Honigdas. Een soort van das (roofdier) die verzot is op honig, voorkom. in
Midden-Afrika en Bengalen.
Honiggras. Plantengesl. uit de fam.
der grassen.
Honigdttuw. Een zoet en kieverig
vocht, dat des zo aiers dikwijls bladeren
en takken van heesters en kruiden bedekt,
afkomstig van bladluizen die zooveel
plantensap opzuigen dat zij er zich van
moeten ontlasten.
Honigklaver. Plantengeslacht uit de
lam. der Vlinderbloemigen.
Honigkoekoek. Zie: Koekoek.
Honneurs. Eerbewijz en.
Honoloeloe. Hoofdst, der Sandwichseilanden.
Honorarium. Geldsom, welke schrijvers en dichters voor hunne werken ontvan gen.
Honoris causa. Eershalve.
Honorius. (Flavius). Zoon van keizer
Theodorius I, 384-423, keizer van het W.
Rom. rijk. Een viertal pausen, n.l. Hon. I,
625-638; Hon. II 1061-1072; Hon. III,
1216-1227; Hon. IV. 1285-1287.
nonved. of verdediger d. Vaderlands,
naam voor de soldaten van het nationale
Hong. leger, 1848-49, tegenw. een soort
van schutterij.
Hoofdje. In de Plantenkunde eene
bloeiwijze, best. uit een vereeniging van
zittende bloemen aan den top van een
gemeensch. as.
Hoordwacht. Voornaamste wacht der
soldaten in een garnizoensplaats.
Hooft. (Pieter Cornelisz.). Beroemd
Nederl. dichter en geschiedschrijver, geb.
Amsterdam 1581, drost van Muyden. waar
rondom hem de beroemde Muyderkring
werd gevormd van voortreff. mannen en
vrouwen, die onder letterkund. oefeningen
zich vermaakte Overl. 1647 te 's Gravenhage.
Hoogepriester. In den Israelitischen
godsdienst- en burgerstaat het hoofd der
pri esters.
Hooge Raad. Hoogste rechtscollegie
in ons vaderland, speciaal belast met de
berechting van alle rechtsvorderingen,
waarin de Koningin of de leden van het
Kon. Huis als gedaagden worden aangesproken, van alle rechtsvorderingen tegen
den Staat, behalve in zake Rijks belastingen, alle juridictie-geschillen tusschen gerechtshoven en rechterlijke autoriteiten,
niet tot hetzelfde gerechtshof behoorend
enz.; van kwestien ontstaan bij het
buitmaken van schepen door de vloot;
verder in hooger beroep van vonnissen,
door de gerechtshoven in eerste instantie gewezen zoowel bier te lande
als in de kolonien en bezittingen. Hij
neemt verder kennis van alle misdrijven
begaan door leden der Kamers, ministers, leden van den Raad van State,
comm. der Koningin, groot-officieren van
't Huis d. Kon., kanseliers d.Ridderorden,
gezanten, gouv.-gen. en gouv., grifflers d.

Kamers, seer. v. d. Raad van State, leden
v. d Hoogen Raad, parquet en griffie hieronder begrepen, leden en seer. der Rekenkamer, leden v. h. Muntcollegie, v. h.
H. Milit. gerechtshof, personeel der gerechtshoven en ten slotte wijst de H. R.
in het eerste en hoogste ressort vonnis
over zeerooverij, enz.
Hooge Raad van Adel. (De). Door
Kon. Willem 1 opgericht; werkkring sed.
1850 adviseerend over taken den adel betreffend.
Hoogeveen. Bloeiende veenkolonie,
tevens hoofdpl v. e. kanton in Drenthe,
12000 inw.
Hooglied. (Het). of het Lied der liederen. Behoort tot de dichterl. boeken d.
Ouden Testaments, waarin het geluk der
liefde wordt geschilderd.
Hook. In de nat. hist. afkorting voor
Hooker.
Hoorn. Stadje in N. Holl. a. de Zuiderzee, ruim 11000 inw.
Hoorn. (Filips v. Montmorency, graaf
van). Ned. edelman, hopman van de lijfwacht van den ken. v. Spanje, stadh. van
Gelder, admir. der Nederlanden, koos de
partij vanWillem den Zwijger en moest
dit met zijn hoofd boeten. Bij Alva's
komst eerst door deze met onderscheiding
behandeld, werd hij op 't onverwachts gevangen genomen met d. graaf v. Egmond,
gevonnisd en 5 Juli 1568 te Brussel onthoofd, waar de standbeelden der beide
graven prijken.
Hoornaar. Vespra cabro of honte,
grootste inl. wespensoort.
Hoornblende. of amphibool. Een uit
calcium, magnesium, aluminium, ijzer,
mangaanoxyde, siliciumoxyde bestaand
halfd doorzichtig tot ondoorzichtig mineraal, hetwelk in monoklinezuilen voorkomt.
Hoornslang. Een zeer giftige adder
in de woestijnen van N.O.Afrika.
Hoornsteen. Een kwart., vaak als
versteeningen van plantaardige vormen
voorkomend.
lloos. Wervelende beweging v. luchtstroomen ; als twee luchtstroomen onder
een niet al te kleine hoek elkander ontmoeten, heeft een schroefvormige beweging en een voortgaande plaats. Zweeft een
hoos over de zee, dan doet zij het water
oprijzen en stort dit wel over het land uit;
wat zij ontmoet sleurt zij merle.
Hop. Plantengesl. uit de fam. der Cannabinan, wordt bij de bereiding van bier
gebruikt om daaraan een bittere smaak
te geven.
Hop. Vogel, ter gr. v, een lijster, fraai
rosachtig met zwart en wit gekleurd, met
fraaie groote kuif van zwartgetopte vederdn, is zeldzaam in ons land.
Horatius. Geslachtsnamen van Romeinsche Patrici6rs, waartoe de 3 Horatiers behoorden die tegen 3 broeders Curiatiers streden, en waarbij een Horatier
toen zijn twee br. gevallen waren. de 3 C.
versloeg. Verder vermelden wij Horatius,
ber. Horn, dichter 65 v. C.-8 v. C., zoon
van een vrijgelaten slaaf.
Hordenren. Wedren waarbij de hindernissen bestaan uit horden (vlechtwerk).
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Horens. Uitwassen op den kop van
vele dieren, dienstdoende als wapens, inzonderheid bij de Herkauwende of Tweehoevige dieren, bij sommige alleen de
mannetjes, daartoe behoort ook het gewei
der herten, dat massiet is, in tegenstelling
met de horens der runderen, die hol zijn;
ook wordt het gewei afgeworpen en vertakt zich jaarljks.
Horizon. Naam van een grooten cirkel,
wiens polen in het top- en .voetpuntgelegen zijn (zenith en nadir) en wiens
middelpunt met dat der aarde samenvalt.
Het vlak van dien cirkel verdeelt dus het
uitspansel in 2 helften, van welke wij de
eene kunnen zien. Dit is de ware. de
schijnbare horizon wordt gevormd door
den cirkel die het ontmoetingspunt vormt
v. hemel en aarde voor het oog dat ergens
boven de oppervlakte der aarde b.v. op
een berg of een toren ziet.
Horloge. Zie : Uurwerk.
Hornem. In de nat, histor. afkorting
voor Horneman.
Horribile dictu. Verschrikkelijk om
te hooren.
Horribile visu. Verschrikkelijk om
te zien.
Hors concours. Buiten mededinging.
Hors de combat. Niet in staat te
strijden.
Hors d'oeuvre. Bijwerk, bijgerecht
(na de soep); vooruitspringend gedeelte
van een hues, aanbouw.
Horsf. In de nat. hist. afkorting voor
Horsfield.
Horsfield. (Thomas). Verdienstelijk
dier- en plantenkundige, 1773-1859, vertoefde geruimen tijd op Java en droeg
veel bij tot de kennis der planten- en
dierenwereld v. Java.
Hortensia. Plantengesl. uit de fam.
der Steenbreekachtigen, heesters m. groote
zware trossen bloemen, zeer geliefd in
onze tuinen.
Hortus deliciarum. Lusttuin.
Horzels. Tweevleugelige insecten tot
de Vliegen beh. Naar de dieren op welke
zij hunne eieren leggen worden zij onderscheiden in paarden-, runder- en schapenhorzels. De eerste legt zijn eieren aan de
voorpooten van het paard, die ze door
likken naar binnen brengt; de runderhorzel legt ze met zijn legboor onder de huid
van het rund, de schapenhorzel aan de
randen der neusgaten van het schaap,
vanwaar zij naar binnen kruipen.
Hospice. Gebouwen op de hoogten der
Alpenpassen tot opneming en verpleging
van reizigers; het oudste is dat van den
Grooten St. Bernard.
Hostile. Ongezuurd brood bij de mis
in de kerken gebruikt ter grootte van een
middelm. geldstuk (sedert de tide eeuw).
Wordt gebakken in een soort wafelijzer
uit zuiver boekweitenmeel met water en
meest in de kloosters door vrouwen bereid. Het stelt het ,lichaam van Jezus
voor.
Hotel garni. Wordt ten onzent beschouwd als een hotel, is inderdaad een
inrichting waar men nachtlogies en ontbijt
kan bekomen. De beteekenis is gemeubeld
huts.

Hottentotten. Negerstam in ZuidAfrika, woonde aanvank. a. d. Kaap de
Goede Hoop, zijn door de blanken teruggedrongen, hebben zich ged. geciviliseerd
en vooral als bedienden der Boeren, ged.
wonen zij nog in Z.W.Afrika.
Houdanhoen. Fransch hoenderras m.
groote kuif, uitstek. leg- en vleeschkip.
Hout. Het harde ged. v. d. stam. van
boomen en heesters
Houtduif. Groote wilde duif, ook in
ons land menigvuldig, hout- of boschduif,
gekenm. door een witten ring om d. nek.
Houten. (Samuel van). Ned. staatsman,
geb. Gron. 1837, advoc, aldaar, in 1869 lid
der 2e Kamer, waar hij spoedig het initiatief nam tot het indienen der wet op de
kinderarbeid, minister, lid der le Kamer.
Houtgeest. Wordt uit bout verkregen
bij droge distellatie; de waterachtige vloeistof welke alsdan behalve teer ontstaat,
bevat de houtgeest, het is door het voorhanden azijnzuur, zuur.
Houtgravure. In hout uitgesneden
(gegraveerde) afbeelding, waarvan men
afdrukken kan nemen op de pers.
Houtluis. Insectengeslacht tot de fam.
der Termieten beh., een der soorten is het
zoogen. doodkloppertje, die met de kaken
tegen het hout klopt.
Houtman. (Cornelis). Beroemd Ned.
zeevaarder, grondlegger van onzen handel
in de Oost-Indie, geb. Gouda midden 16de
eeuw. In 1593 te Lissabon zijnde, wekte
de informatie die hij en zijn broeder Frederik omtrent den weg naar de Oost inwonnen zoo de argwaan, dat zij geketend
werden. Door onderstand en hulp van
Amsterdammers teruggekeerd, vertrokken
zij in 1595 met 4 schepen naar de Oost en
vonden den weg. Later werd hij op de
kust van Atjeh door de inw. vermoord.
Houtrups. Wilgenhoutrups, doorwoelt
de stammen van wilgen en heeft een onaangen. reuk, berokkent groote schade.
Houtskool. In door aarde of veep
afgesloten hoopen verbrand hout.
Houweningen. (Elsje v.). De schrandere en getrouwe dienstmaagd van Hugo
de Groot, die de ontvluchting van deze
geleerde uit Loevestein bevorderde en
hem naar Parijs volgde.
Houwitser. Kort kanon, de overgang
vormend van kanon tot mortier.
Novas. Inboorlingen in het binnenland
van Madagascar
Hove. (Bartholomeus Johannes van).
Verdienstel. Ned. decoratieschilder, geb.
1790 te 's Hage en aldaar overleden.
(Johannes Hubertus), Id., geb. 1827.
Howard. (Henry). Uitstekend Eng.
schilder, 1769-1841.
Hubertus. (De heilige). Bisschop van
Luik, overl. 727. Naaridag 3 Nov.
Hudson. (Henry). Beroemd Eng. zeevaarder, die de Hudson-rivier in Amerika
ontdekte op een van zijn vele tochten om
de noordoostel. doorvaart te vinden.
Hudson. Voornaamste rivier in den
N. Amerik. staat New-York.
Hudsonsbaai. Groote binnenzee in
N. Amerika, oppervl. 23000 0 geogr. mijlen,
tusschen Labrador, N. Wales en de Poolgewesten.
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HudSonbaai-c ompagnie. Handelslichaam, dat in 1670 van de Eng. reg. het
privilegie kreeg om handel te drijven in
de H.-baai en omliggende landen, voornam.
pelshandel.
Huds, In de nat. hist. afkorting voor
Hudson.
Hue. Hoofdst. van Anam in Acht Indie,
voorn. handelspl. van Cochin-China, onder
Fransch protectoraat.
Huet. (Coenraad Busken). Een d. beste
Ned. godgel, en schrijvers, geb. 's Hage
1836. overl. te Parijs, waar hij zich had
gevestigd, 1886.
Huf van Buren. Johannes Adrianus
Heuf Az., Ned. romanschrijver onder bovenstaand pseudoniem 1843.
Hugenoten. In Frankrijk vroeger
scheldnaam voor de aanhangers der Hervorming, die zeer vervolgd werden door
de reg., zoodat op een nacht, den beruchten
Bartholomeusnacht, 5000 protestanten vermoord werden in koelen bloede. Daar dit
voorviel bij gelegenheid van het huwelijk
v. Hendrik van Navarra (de latere Hendrik
IV) met 's konings zuster, gaf men aan lien
moord den naam bloedbruiloft. Eerst ornstreeks 1787 hield de vervolging der Hugenoten op.
,.Hugenots". (Les). Opera van Giacomo Meijerbeer, Duit. comp., 1794-1864.
Hugo. Victor Marie, graaf Hugo. In
de wandeling bekend als Victor Hugo,
beroemd Fransch dichter en schrijver,
geb. 1802, overl. 1885.
Huid. Samenhangende lichaamsbekleeding van mensch en dier, bij de openingen
overgaand in slijmvlies.
Huidworm. Dunne tot 1 cM. lange
worm, in de keerkringslanden onder 's menschen huid levend.
Huig. (De). Kegelvormige uitsteeksels
van het weeke gehemelte.
Huislook. Plantengesl. uit de fam,
der Crassulacan, bij voorkeur op daken
groeiend, de bladeren worden gebruikt
tegen scorbut en wonden.
Hulda. Jachtgodin d. oude Germanen.
Hull, Belangr. Eng. zeehaven in het
graafschap York.
Hulst. Plantengesl. uit de fam. der
Aquifoeliacan, heester met altijd groene
bladeren en roode bessen.
Humaniteit. Menschelijkheid.
Humbert. Reinier Karel Emanuel Johan Maria Ferdinand Eugenius Humbert
(eigenlijk Umberto), koning van Italie,
zoon van Victor Emanuel.
Humbolt. Friedrich Heinrich Alexander, vrijheer von Humbolt, groot natuurkenner van den nieuweren tijd 1769-1859.
Humboltrivier. (De). De grootste
stroom van het Amerik. territorium Utah
of Deseret.
Humbug. Bluf, zwendel.
kenkorte humoristische
en
vertelling.
Humus. Teelaarde, de bovenste plantendragende aardlaag, ook garde, ontstaan
door vergane plantendeelen.
Hundsriick. Een berggevaarte van
kalklei in de Pruis. Rijnprovincie.
Hunebedden of Hunnebedden.Noemt
men oude monumenten van ruwe steen-

klompen in ons land e. a. landen, welke
men gist begraafplaatsen van Kelten of
andere oude stammers te zijn.
Hunnen. Aziatisch yolk, dat in 375
over de Don trok en een inval deed in
Europa.
Hunnenslag. De veldslag op de Catalonische velden, welke m. de nederlaag
van Attilla, den koning der Hunnen, eindigde.
Hurgronje. Zie: Snouck Hurgronje.
Husz. (Johannes). lie hervormer der
Kerk in Bohemen, 1373 geb. in 1402 prediker te Praag, kwam in strijd met de
Duitsche hoogleerarenen de geestelijkheid, wier verdorvenheid hij aan de kaak
stelde. 6 Juli 1415 te Constanz op een
eiland in den Rijn levend verbrand.
Huttentut. Plant uit de fam. der
Kruisbloemigen, wordt hier en daar verbouwd, eensdeels om de olie van het zaad,
and erdeels om er bezems van te maken.
Hutigens. Aanzienl. Ned. gesl. waarvan wij noemen:
(Christiaan), Ned. Staatsman 1555-1624,
bewees aan zijn vaderland en aan het Huis
v. Oranje belangr diensten.
(Constantijn), Heer v. Zuylichem, Zellhem
en Monnikenland, z. v. d. voorg. en uitstek.
Ned. dichter en staatsman 1596-1687.
(Christiaan), Uitstek. werktuigkundige
1619-1695.
Huxley. (Thomas Henry). Eng. natuuronderzoeker 1825-1895, vooral bekend om
zijn onderzoekingen betreff. den oorsprong
van het menschelijk geslacht.
Hyacinth. Plantengesl. uit de fam. der
Liliaceen, bolgewassen, die men in potten
met zand, molm enz. en ook in glazen met
water kweekt.
Hyacinthe. (Pere). Eigenl. Charles
Loyson, beroemd Fransch kanselredenaar
geb. 1827, geeselde vrijmoedig de misbruiken der Kerk en drong op hervorming
aan. Werd in den ban gedaan, verzette
zich tegen de wereldl. macht en de onfeilbaarheid van den pans, sloot zich aan bij
de Oud-Katholieken en vestigde zich te
Parijs waar hij de Gallicaansche kerk
stichtte.
Hyaliet of glasopaal. Delfstof gelijkend
op opaal.
Hybridisch. Van tweeerlei oorsprong,
bastaardsoort.
Hydaspes. Oude naam van de rivier
de Babat of Dsjelam in VOOr-Indie.
Hyderabad. Hoofd- en residentiestad
van een evenzoo genoemden staat in
Br. Indie.
Hydra. Waterslang.
Hydraat. Vroegere naam voor een
scheik. verbinding van water met een basis
(kalihydraat), met een zuur (zwavelzuurhydraat) of met een element (chloorhydraat). Thans verbinding van de helft der
waterstof met een element.
Hydranlica. De wetenschaplijke beschouwing van alles wat betrekking heeft
op de beweging van vloeistoffen.
Hydraulische pers. Pers, best. uit
2 cihnders van ongelijke doorsnede. Druk
op den zuiger van den kl. perst die in den
grootsten met een kracht naar boven
welke zich verhoudt als de doorsnede v. d.
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gr. totdie der kl. cylinder; een van de
belangrijkste hulpmiddelen der werktuigkunde.
Hydraulische rain. Werktuig om
water omhoog te brengen.
Hydrographie of Waterbeschrijving.
de, hetwelk zich
Dat deel der aardrijkskun
met de beschrijving der wateren van onzen
aardbol bezig houdt.
Hydrographiseh papier. Een soort
van papier, waarop als men er met zuiver
water in de pen op schrijft het geschrevene zwart of blauw te voorschijn komt.
Hyena. Roofdter uit Afrika, het midden houdend tuss. een wolf en een hond.
Hyenahond. Steppenhond, roofdier
dat de overgang tusschen hyena en hond
vormt, vaderl. Afrika.
Hygiea. Godin der gezondheid.
Hygiene. Gezondheidsleer, dat ged.
der geneeskunde, hetwelk leert, hoe men
moet leven om de gezondheid te bewaren.
Vochti gheidsmeter,
Hygrometer.
werktuig om de vochtigheid v. d. dampkring te bepalen.
Hyksos. Herderskoningen in het Oude
Egypte.
Hymenoptera. Vliesvleugelige insecten.
Hymne. Loflied.
Hyperbool. In de wiskunde een
kromme lijn van den 2den graad, een der
kegelsneden.

I. Negende letter vain ons alphabet,
3de klinker; als I bij de Rom. den; voor
C (100) of M (1000) wijzen een of meer I's
even zooveel honderd- of duizendtallen
aan ; voor X geplaatst beteekent dat daarvan een moet worden afgetrokken, er achter dat er even zoovele eenheden bijkomen.
Als verkorting in Romeinsche opschriften :
imperator, als muntteeken op oude Fransche munten: Limoges en als toonteeken
in de muziek een eigenaardig stelsel,
waarmede sommige toonkunstenaars den
toonladder der blaasinstrumenten hebben
verrijkt.
I. A. Verkorting voor: Intra annum:
Binnen het jaar.
Iberie. Het hedendaagsche Georgie in
de Caucasis, Iberie in Spanje, het door de
Ebro besproeide land.
Ibis. Vogelengesl. uit de orde der steltloopers of waadvogels, op een reiger gelijkend, met gebogen snavel; bij de oude
Egyptenaren werden zij vereerd en aangebeden, omdat zijn komst het wassen v
den Nig aankondigde.
Ibrahim-Pasja. Aangenomen zoon
van Mehemed-Ali, onderkoning v. Egypte,
die beroemd is als kranig veldheer; versloeg de Wechabieten en bezette Palestina
waar hij allerwege de Turken sloeg. In
1848 volgde hij M.-A. op, maar overleed
reeds 9 Nov. van dat jaar.
Ibsen. (Hendrik). Noorsch dichter,

Hypnotismus. Een op den slaap gelijkenden toestand van bedwelming, ontstaat door het gebruik van bedwelmende
middeleg of tengev. van een ziekelijke gesteldheid der hersenen bij typhus, koorts
enz. Men kan het kunstmatig teweegbrengen door het inademen van chloroform. Men noemt ook hypnotisme verschijnselen welke men ook biologic en
electrobiologie noemt, waarbij een persoon
in een soort magnetische slaap wordt
gebracht en geheel willoos schijnt. Dergelijke vertooningen hebben dikwijls plaats
en veelal is daarbij misleiding in het spel.
Hypochondrie. Een zielsziekte, zich
openbarend in het geloof, dat men ziek is
of het zal worden.
Hypotheek. Pandrecht, een zakelijk
recht door den schuldenaar op zijn goed
verleend tot zekerheid van de vervulling
eener verbintenis, b.v. iemand die een huis
bezit en een zekere som geld noodig heeft
kan die leenen als hij dat huis als onderpiand geeft voor de terugbetaling.
Hypotheekbanken. Instelli ngen,
welke zich belasten met het verschaffen
van geld op hypotheek.
Hysterie. Ziekten, zich kenmerkend
door stoornis van het gevoel, van de beweging, van de geestvermogens en van
de voeding, het meest voorkomend bij
vrouwen tegen den tijd der geslachtsrijpheid.

D eb. 1828, verwierf grooten roem door zijn
dramatische werken.
I. C. Afkorting voor: Julius Caesar,
en Jezus Christus.
Ichneumon. Een roofdier tot de Civetkatten behoorend, dat zich in Afrika
nuttig maakt door het verslinden van
krokodilleneieren.
Iehtyol. Vischolie, getrokken uit sterk
met fossiele visschen en zeedieren voorziene kalksteen. Wordt tegen rheumatiek,
huidziekte en brandwonden gebruikt.
Ichtyosaurus. Vischhagedis, uitgestorven dierengeslacht uit de orde der.
krokodillen.
I. C. N. Afkorting voor: In Christi nomini = In den naam van Christus.
Ideale. (Het) of denkbeeldige. Staat
tegenover het reeele of werkelijke.
Idioot. Onkundige, onnoozele, achterlijke.
Idjeng. Ovaalvormig geb. van Java's
Oosthoek, resid. Banjoewangi.
Idyle. Dichterluke voorstelling.
Ierland. Hibernia, Erin, het westelijkste deel der 2 groote Brittannische eilanden,
met Gr. Britt. het Vereenigd koninkrijk
vormend, van Engel. gescheiden door de
Iersche zee. Oppervl. 1529.3 G geogr. mijlen, hoofdstad Dublin 370000 inw. geheele
bev. mill. Het land is arm door een slecht
pachtstelsel en doordat de groote grondbezitters niet in het land wonen en de
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opbrengst hunner goederen in Engeland
of elders verteeren.
lersehe mos. Plant tot de fam. der
Wieren beh., zeegewas van de Iersche
kust, in de geneesk. tegen borstkwalen
ge nruikt.
Ignatiev. (Nicolaas Paulowitsj). Russisch diplomaat, geb. 1832.
Igno et ferro. Met vuur en zwaard.
Ignorantla. Onwetendheid, onkunde.
Zeeboezem, vroeger uit den Z.W hoek
v. d. Zuiderzee bij Durgerdam westw.loopend tot Spaarndam, ald. een N. richt. aannemend, Wijker-nieer werd en eindigde bij
Beverwijk, than s slechts 't water voor Amst.
IJk. Waarmerk, jaarlijks van regeeringswege op gewichten, maten enz. gedrukt ten teeken dat zij deugdelijk zijn.
IJ1hoofdigheid. Verwarde toestand
van het denkvermogen.
IJp. Iep of olm, plantengesl. dat een
groot aantal boomen en heesters omvat.
IJs. Bevroren water, water dat tengevolge van een lage temperatuur tot den
vasten aggregaattoestand is overgeraan,
die temperatuur is op den 100-deeligen
thermometer 0
IJsbeer. De beer der Poolstreken,
groot en sterk roofdier met witte yacht.
IJsbrekers. In de eerste plaats rijen
ingeheide palen om bruggen tegen het ijs
te beveiligen; 2o. vaartuigen zeer sterk
van constructie, bestemd om het ijs in de
rivieren en havens te breken, ten einde
een vaargeul voor de scheepvaart open
te houden
IJsel. (De). De Geld. IJsel, ontspringt
in Munsterland, komt bij Dinxperlo in ons
land en stroomt langs Zutphen, Deventer,
Zwolle en Kampen waar zij in zee valt.
De Roll. IJsel ontspringt uit de Lek, loopt
langs IJselstein, Montfoort, Oudewater en
Gouda en valt tegenover IJselmonde in
de Maas.
IJsland. Aan Denemarken behoorend
eiland in het hooge Noorden, hoofdstad
Reiykiavik, vulkanische bergstreek met
uitzonder. van een smalle kuststreek en
van een groote vlakte. Koud en nevelig
klimaat. Bev. plm. 70000. Lutersche godsdienst. Germ. afkomst, zelf best. met een
beraadslag. vergadering Althing.
IJslandsehe mos. Plant uit de klasse
der korstmossen, groeit in ons land, maar
bizonder in het Noorden, verandert bij
koken in een gelei, client op IJsland en
in N. Amerika tot voedingsmiddel en in
onze streken tot verzachtend geneesmiddel
bij longlijden en borstkwalen.
IJsplant. Een tot de fam. der Mesembryantheman beh. plant, die haar naam
dankt aan klieren op de bladeren, welke
met een waterachtig vocht zijn gevuld,
zich vertoonend als ware zij met ijs bedekt.
IJsvogel. Vogel (in ons land) van de
grootte van een spreeuw, met korten
staart en grooten snavel, fraai metaalglanzig groen en blauw van kleur, houdt
zich aan het water op en voedt zich met
visch.
IJszee. De Noordelijke en Zuidelijke
Poolzeegn.
IJzer. Meest bekend en nuttigst metaal
wordt zelden als gedegen ijzer gevonden

maar als erts overvloedig. Wat als ijzer
verwerkt wordt is eene verbinding van
ijzer met koolstof verontreinigd met zwavel, phosphorus, silicium enz. Door de bewerking wordt verkregen gietijzer, smeedijzer en staal, dat nu verder door de industrie tot verschillende doeleinden gebezigd wordt.
IJzerdraad. Draad vervaardigd uit
zeer taai, smedig, niet -week ijzer, door de
staven ijzer door allengs kleiner wordende
gaten te trekken.
IJzeren kroon. (De). De kroon waarmede vroeger de koningen van Lombardije gekroond werden.
IJzererts. Komt voor als spaatijzersteen of ijzerspaat, koolzuur ijzeroxydule.
Het zuivere mineraal bevat 62 °Jo ijzeroxydule, veelal vermengd met bruinspaat,
kalkspaat, kwarts enz.
IJzerhout. Een zeer harde houtsoort
uit 0. I. en Z. Afrika.
Ilias. Zie : Homerus.
Illustratie. In het algem. de verklaring van de een of andere tekst en in het
bizonder de platen, welke aan den tekst
zijn toegevoegd. Ook tijdschriften met
veel platen worden illustraties genoemd
Il y a des juges a Berlin. ITitdrukking om te kennen te geven, dat er
nog wel recht te verkrijgen is; ontleend
aan een uitroep van een molenaar te
Sanssouci. Koning Fred. II van Pruisen
wilde n.l. zijn molen koopen, wat de molenaar weigerde. Toen de koning daarop
dreigde, riep de man uit: „O, er zijn nog
rechters te Berlijn!"
Imam. Voorganger, leeraar, (Arab.).
Immerzeel. (Johannes). Ned. letterk.,
geb. 1776, overl. 1841, aanvankel. ambtenaar later boekhandelaar.
Immobilia. Onroerende goederen.
Immortellen of onsterfelijken noemt
men bloemen, welke door de droogvliezige
gesteldheid harer bladeren, ook in gedroogden toestand haar frisch voorkomen
behouden
Immuniteit. Onschendbaarheid of
vrijdom.
Imperator. Naam door de Rom. in
't algem. aan iedere overheidspersoon gegeven, die het imperium(opperbevel)
voerde. In meer beperkte zin iemand die
op het slagveld door de soldaten als overwinnaar tot imperator werd verheven. Als
de senaat er dan zijn goedkeuring aan
had gehecht, voegde hij dien titel achter
zijn naam, tot zijn eerstvolgende triumf.
Some, zooals bij Cesar, verleende men
dien titel voor het Leven.
Imperium. Bij de Rom. het hoogste
gezag; het werd gevoerd door consuls en
praetoren, opperbevelhebbers van het leger, de stadhouders der wingewesten en
de keizers.
Impost. Hetzelfde ale accijns.
Impotentia. Onmacht.
Impressario. Ital. naam voor threeteur van een tooneelgezelschap, die op
eigen kosten en risico ondernemer is.
Impressionisten. Vertegenwoordigers van eene richting in de Fransche
schilderschool, welke den indruk (impressie)
zoekt vast te houden en op het doek over
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te brengen, welke de gekl. opperwlakte
van een voorwerp of tafereel op het oog
veroorzaakt.
Impromptie. Snedig gezegde of geestig antwoord, onvoorbereid uitgesproken.
Improvisatie. Het voor de vuist
spreken of onvoorbereid behandelen van
eenig onderwerp in proza of poezie.
In absentia. Bij afwezigheid.
Inauguration. Feestelijke inwijding
van een persoon in een ambt of van een
plaats tot een bepaald doel.
Inca's. Naam der oude Peruaansche
vorsten.
Inearnatie of Vleeschwording noemt
men de verschijnin g van een hooger wezen in een stoffelijk lichaam, b.v de incarnatie van Jezus.
Incident. (Een). Een tusschenproces
in een proces. — Ook een onverw. voorval.
Inclinatie of helling. Als een ijzeren
naald in het midden ondersteund, maar
aldoor beweegbaar hangt en men ze daarna
magnetisch maakt, zal zij zich in den
magneet-meridiaan plaatsen en van haar
horizontalen stand afwijken en met de
Noordpool naar de aarde hellen. Men
noemt deze afwijking de inclinatie der
magneetnaald
Incognito. Onbekend, onder een
vreemden naam, niet in officieele kwaliteit.
Incompetentie. Onbevoegdheid.
Incrustatie. Omkorsting, b.v. de werking van kalkhoudende wateren op een
daarin gedompeld voorwerp, dit met een
korst omgevend.
Indemniteit. Straffeloosheid.
Indianen of Roodhuiden. De oorspronklijke bewoners van Amerika. Zij
vormen een afz. ras, het Amerikaansche,
leefden lang in vijandschap met de blanken, die hun land namen en hun jachtgronden bedierven en worden allengs uitgeroeid, daar zij voor civilisatie weinig
toegankelijk zijn.
er. Toestel, waarIndicator of Aanwijz
mede de spanning van gassen in besloten
ruimten gemeten en graphisch aangeduid
wordt, zoodat men uit de teekening (diagram) het bedrag van den mechanischen
arbeid in een bepaalden tijd kan opmaken,
Ook vogel in Afrika.
India. Het Zuid Oostelijk gedeelte van
Azie, n.l. Britsch-India en de Fransche
bezittingen met den Indischen archipel,
voor het grootste ged. Ned. bezitting.
Indifferentismus of Onverschilligheid, noemt men de handelwijze van hem,
die op staatk., godsd., wijsg. en zedelijk
gebied geen Partin kiest.
Indigo. Kleurstof, getrokken uit een
plant uit de fam. der vlinderbloemigen in
Indict verbouwd.
Indische Archipel of Maleische archipel. De eilandengroep of eilandenwereld
in het Z. 0. van Azie, zich uitbreidend tot
Australia, voor het grootste Fedeelte Ned.
Oost-Indict vormend met de eilanden Java,
Sumatra, Borneo, Celebes enz., door Multatuli genoemd Insulinde. Wij rekenen er
ook toe de westelijke helft van N. Guinea,
ofschoon dit geografisch en natuurkundig
tot Australia behoort, (Zie de kaart van
Oost-India).

Indische Oceaan of Indische zee.
De zee, welke zich uitbreidt ten Z. van
Azle, tusschen Afrika en Australia.
Individu. Een voorwerp als ondeelbaar geheel. Ook een persoon, maar dan
meestal gebruikt in minachtende beteekenis.
Indolentie. Ongevoeligheid voor alles
en daaruit voortvloeiende onverschilligheld en traagheid.
Inductie. Op natuurk. gebied een opwekking van electriciteit in een geleider,
of een verandering in den daarop waargenomen toestand. — Op 't geb. der logica
of redeneerkunde een methode, volgens
welke men een kenmerk bij een groot aantal voorwerpen van dezelfde soort gevonden, bij alle voorwerpen van die soort
veronderstelt.
Indus. Hoofdrivier van VOOr-Indict
Infamie. Eerloosheid, dikwijls gebruikt
in de beteekenis van schandelijkheid.
Infant. In Portugal en Spanje titel der
prinsen uit het Konkl. huis.
Infanterie. Voetvolk bij het leger.
Infectie. Besmetting.
In flagranti. Ontdekking op heeterdaad.
Ingewandswormen. Naam van een
groot aantal wormen, die hun verblijf houden in de lichamen van mensch en Bier.
Inhalatie. Inademing, van gas-, stoom
of stofvormige lichamen bij ongesteldheden
van de luchtwegen (strottenhoofd, luchtpijp en longen).
Initiatief. (Het recht van). Het recht
om zelfstandig lets te beginners, te doen,
te ondernemen, enz.
Injectie of inspuiting. Vocht brengen
in het lichaam, bij wijze van geneesmiddel.
Injurie. (Eene). Eene beleediging of
krenking van de eer.
Inkt. Een gewoonlijk zwart gekleurde
vloeistof, waarmede men schrijft, drukt of
teekent, vervaardigd van galnoten, ijzervitriool en water, enz.
In loco. Ter plaatse.
In majorem Del Gloriam. Ter
meerdere eere Gods.
In margine. Op den rand, op den
kant.
In medio. In het midden.
Innocentius. De naam van 13 paussen: 1, 402-418; II, 1130-1143; III, 11981216; IV, 1243-1254; V, 21 Jan.-22 Juni
1276; VI, 1352-1363: VII, 1402-1406; VIII,
1485-1492; IX, 29 Oct.-30 Dec. 1501; X,
1644-1665; XI, 1676-1698; XII,1691-1700;
XIII, 1721-1725.
Innsbruck. Hoofdst. van Tyrol.
In optima forma. Geheel in den
vornm.partibus
lidelium.
infidelium. In de gewesten der ongeloovigen.
Inquisitie. (De) of het heilig officium.
In de R. K. kerk een geloofsrechtbank,
belast met het opsporen en straffen van
ketters en ongeloovigen, tegenwoordig
opgeheven.
I. N. R. I. Afkorting voor: Jezus de
Nazarener, koning der Joden.
Inschieten. Bij de artillerie het zoeken van de elevatie, welke men voor bepaalde afstanden aan de kanonnen moet
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geven. Men doet dit door langzaam afgegeven, nauwkeurig gerichte en zorgvuldig
waargenomen proefschoten.
Insecten. (De) of gekorven dieren.
De talrijkste klasse v. de type der Gelede
dieren en van het geheele dterenrijk. Hun
liehaam is duidelijk gescheiden in Brie
deelen, kop, borststuk en achterlijf, vandaar de naam gelede dieren. Zij hebben
3 paar pooten, aan de buikzijde van de 3
borstringen vastgehecht, een achterlijf
zonder gelede aanhangsels en 2 sprieten
of voelhorens; de meesten hebben 1 of 2
paar vleugels. Als voorbeelden kunnen
dienen de kevers, vlinders, vliegen, wespen, bijen enz.
Insecten-etende planten. Planten,
welke zich voeden met insecten, welke
door haartjes, die een kleverig vocht afscheiden, worden gevangen en daarna
door afscheiding van zuur vocht worden
opgelost of verteerd. Als voorbeeld dier
planten kan dienen o. a. de Zonnedauw.
(Drosera rotundifolia).
Insecteneters. (Insectivora).Insectenetende roofdieren, zooals de egel, de mol,
spitsmuis enz.
Inseetenpoeder. Middel tot het verdrijven en dooden van insecten, meestal
Perzisch insectenpoeder en Sacherlin.
Inseparables of onafscheidelijken,
noemt men eene kleine dwergpapeoaisoort, bekend door hun zucht tot gezelligheid, zoodat bij paren in kooien gehouden
de een deri andere bij sterfte niet lang
overleeft.
Insignia of Waardigheidsteekens,
noemt men alle uitwendige teekenen van
macht, waardigheid of bediening.
Insinuatie. (Een). To kennen geving
bij exploit in rechten; beteekening van
processtukken; te lastelegging, verdachtmaking.
Insolventie. Een toestand, waarin
rem. verkeert die z. schulden niet kan bet.
In p e Toekomstig.
Instantie. (Eene) of periode van een
proces. De eerste beslissing heet eerste
instantie enz. tot de uitspraak door de
hoogste rechtbank waarop Been terugkomen (beroep) mogelijk is laatste instantie heet.
In statu quo. In den toestand, waarin
zich iets bevindt.
Instinct of Natuurdrift noemt men bij
de dieren een aangeboren aandrift tot bepaalde verrichtingen. In den laatsten tijd
helt men intusschen meer en meer over
tot de meening, dat de dieren wel degelijk
ook met verstand begaafd zijn.
Instituut Pasteur. Een speciaal aan
de microbiologische- en hygienisehe wetenschappen gewijd instituut te Parijs, gesticht door Pasteur, waar o.a. lijders aan
hondsdolheid worden behandeld
Instruetie. Aanwijzing der verplichtingen aan een ambt of werkkring verbonden. De instructie eener zaak is de
behandeling eener zaak in rechten.
Instrumentatie. (De) van een muziekstuk is de kunst om in een orcheststuk de
melodic, de harmonic, de tang of hoofdpartij en het accompagnement behoorlijk
onder de instrumenten te verdeelen.

Insub ordinatie. 0 ngehoorzaamheid.
Intellectueel. Verstandelijk, b.v
onder den stand der intellectueelen verstaat men de verstandelijk ontwikkelden.
Intelligent. Verstandig, schrander.
Intendant. Opzichter of bestuurder.
Interdict. Ontzegginz, b.v. in de Kerk
ontzegging van alle kerkelijke handelingen aan remand, bij wijze van straf.
Interim. Inmiddels, voorloopig. Een
minister neemt b v. ad interim het ambt
van een collega waar, dus voorloopig.
Interlaken. Meest bezochte plaats
van Zwitserland, heerlijk gelegen dorp
tusschen 2 meren,die van Thu en Brienz.
Intermezzo. Tusschenspel, gespeeld
tusschen 2 stukken.
Internationaal. Jets wat op meer dan
een yolk betrekking heeft.
Internationale. (De). Een geheim in
verschillende lauden vertakt werkliedengenootschap, dat ten doel heeft de proletariers of arbeidende klasse tot heerschers
te maken en het bijzonder eigendom af to
schaffen en verbeurd to verklaren ten behoeve der niet-bezitters.
Internuntius. Een gezant van den
pans in die landen, welke te klein zijn om
er een nuntius (gezant) af te vaardigen.
Interpellatie. Het vragon van inlichtingen over regeeringsdaden aan ministers. De ministers zijn verplicht, daarop
to antwoorden, tenzij het algemeen belang dit verbiedt. De Kamer besluit daaromtrent.
Interpolatie. Het inlasschen of tusschenvoegen van woorden of zinnen in
een geschrift.
Interpretatie. Verklaring.
Interpunetie. Het gebruik van bepaalde leesteekens, waardoor men volzinnen en tusschenzinnen aanwijst.
Interregnum. Tusschenbestuur, tusschen den flood van een vorst en het
opnemen der reg. door zijn opvolger.
Interieur. Binnenwerk, binnenhuis,
kamer.
Interneeren. Iemand naar een bepaalde plaats verwijzen, als verblijfplaats,
welke men niet mag verlaten.
Interval. Tusschenruimte of afstand
van den eenen toon tusschen den anderen.
Interventie. Tusschenkomst.
Interview. Onderhoud, voornamelijk
van een journalist met een of ander
bekend persoon, ten einde dat onderhoud
door den druk in de courant bekend to
maken.
Intolerantie. Onverdra agzaamheid.
Intonatie. In de muziek de aanstemming, de aanheffing, de toonaangeving.
Intrigue. Verwikkeling.
In triplo. Drievoudig.
Inundatie. Het onder water zetten
van lage landen ter verdediging.
Invalide. Soldaat. die wegens bekom.
wonden, ontstane gebreken of ouderdom
niet meer voor den werkelijken dienst
geschikt is.
Invaliditeit en ouderdomsverzekerin.g. Verzekering tegen de gevolgen van invaliditeit (ombekwaamheid om
te werken wegens ongevallen of gebreken)
en ouderdom, deshalve om den werkman
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in die gevallen zijn inkomsten te verzekeren. Zie ook: Ongevallenwet en Rijksverzekeringsbank,
Invasie. Inval, een land binnenrukken
om het te veroveren.
Investituur. (Bekleeding). In de R.
K. kerk het verleenen van staf en ring
aan de bisschoppen als teeken hunner
waardigheid.
In vino veritas. In den wijn is
waarheid, d. w. z. dat de wijn de tongen
losmaakt en de waarheid doet zeggen.
Iodium. Een element dat in den vorm
van donkergrijze, metaalglanzende kristallijne plaatjes in den handel voorkomt.
Het komt in zeewater voor als chloor aan
natrium gebonden en werd het eerst ontdekt in de asch van zeeplanten; men verkrijgt het ook door het raffineeren van
ruwe Chilisalpeter. Verbinding en v. jodium
zijn : Iodzuren, Iodwaterstofzuur, Chlooriod.
Iodphosphoor, Iodstikstof, Iodaethyk en
lodoform.
Ipso facto. Door de daad zelf.
Ipso jure. Van rechtswege.
I. R. Verk. voor Jure Romano : Rom.
recht.
Irade of Irade. In Turkije een wet, een
besluit van den sultan.
Iran. Het hoogland van Iran noemt
men de uitgebreide hoogvlakte van Azie
die zich tusschen den Hindoekoesh, de Perz.
golf, de Perz.-Ind.zee uitbreidt.
Iris. Het regenboogvlies van het oog.
Iriseeren. Het schitteren v. sommige
voorwerpen met de kleuren van den regenboog.
Irk oetsk. Russisch gouvernement in
Oost-Siberie met hoofdst. v. dezen naam.
Ironie. Een geestige, onschuldige spotternij.
Irrigatie. Bevloeiing; het leiden -van
stroprnend water over bouwland om dit
vruchtbaar te makers.
Irrigator of spoelkom. Hoogst nuttig
instrument om etterende wonden te besproeien en te zuiveren en tot andere
doeleinden.
Aanzienl. bijrivier van de Jenissei in Oost-Siberie.
Irving. (Washington). Beroemd Amerikaansch schrijver, 1783-1859.
Irvingianen. Godsd. sekte in 1830 in
Schotland en Eng. ontstaan, een mengsel
vertoonend van de R. K. en de Protest.,
grondstellingen; hoofdherder Edward Irving, beoogde de ineensmelting van alle
kerkgenootschappen tot een.
Isaak. Kanaanitisch herdervorst, zoon
van Abraham. — Isaak I Comnenus keiz.
zer van het Byzantijnsche rijk 1057-1061;
Isaak II Angelus, idem, 1185-1204.
Isabella. Isabella van Portugal, echtg.
van Filips de Goede, hert. v. Bourgondie,
1395-1471. Isabella v. Castilie, koningin v.
'Spanje, die Columbus in staat stelde zijn
reizen te doen, 1451-1504 — Isabella Clara
Eugenia, dochter v. Filips II, achtgenoot

v. Albertus, aartshertog v. Oostenrijk, die
na diens Mood 12 jaar de Nederl.regeerde.
Isabella II, koningin v. Spanje, door opstand uit haar riik verdreven deed zij 1870
afstand ten behoeve van haar zoon Alfonsus. Zij overl. 1904.
Isabey. Beroemd Fransch miniatuurschilder, 1767-1855.
Isegrim. In de middeleeuwsche dierenfabel, de naam van den wolf.
Isis. Egyptische godin; bij de Grieken
Ceres.
Islam. Zie: Mahomed.
Isoleeren. Atzonderen: wordt vooral
gebr. op het gebied der electriciteit; een
voorwerp buiten verbinding met de geleiding brengen, zoodat het de electriciteit
behoudt, welke men er aan mededeelt.
Isotheren en Isothermen. Lijnen
van gelijke zomerwarmte en van gelijke
gemidd. jaarl. warmtegraad.
Ispahan. Hooldstad van Perzie.
Israels. (Jozef). Een uitstek. Ned.
schilder, geb. 1824, wiens stukken met goucl
worden betaald. Voor zijn portret zie pl.
27 terwijl pl. 28 een reproductie van een
zijner schilderstukken weergeeft.
Isthmus. Landtong, landengte.
Italiii. Het koninkrijk Italie is het middelste der Zuid-Europ. schiereilanden, de
wieg en de zetel der vroegere Rom. wereldheerschappij, later de zetel van het
pauselijk gezag, land met een grootsch
verleden, rijk aan natuurschoon, oppervlakte plm. 6000 n geogr.mijlen, zacht
klimaat, heerl. plantengroei, vruchtb. bodem. Hoofdstad Rome, zetel des konings
en de reg. en van den paus, voorn. steden
Napels, Milaan, Turijn, Palermo, Genua,
Venetic, Florence, Bologna, Messina, Catania, Livornos, Verona enz. Koning Humberto.
Ito. (Hiroboemi). Japansche staatsman,
geb. 1840 als boerenzoon, ging in 1863 naar
Engel. om er een Europ. opvoeding te
genieten, bezocht Europa en Amerika.
Werd minister en trad als zoodanig 4 maal
op. Hij is de grondlegger der Europ. beschaving in Japan ; in 1895 werd hij markies, in 1896 graaf. Jap. gezant te Londen.
Ivoor of Elpenbeen, is afkomstig van
de lange tanden van den olifant.
Ivoorkust. Streek aan Afrika's westkust.
Iwan. Naam van Russ. keizers en grootvorsten o.a.: Iwan I 1328-40, maakte
Moskou hoofdstad van het land; Iwan II
1353-59; Iwan III de Groote grondlegg.
v. d. Russ. heerschappij 1362-1405; Iwan
Iv de Wreede 1533-1584; Iwan V 1682-96 ;
Iwan VI z. v. Anton Ulrich v. BrunswijkWolfenbuttel en de Russ. grootvorstin
Anna Carlorona. De Russ. keizerin nam
hem aan als kind en benoemde hem tot
haar opvolger, maar Elisabeth, dochter van
Peter I maakte zich meester van de reg.
en liet Iwan gevangen zetten; later werd
hij in de gev. gedood.
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J.
J. 10de letter van ons alphabet, wordt
beschouwd als medeklinker en als versterking van de i. De Grieken en Rom.
kenden geen onderscheid tusschen de i
en de j en in verschill. talen ontbreekt zij
en eerst geruimen tijd nit de uitvinding
der boekdrukkunst kwam de j in twang.
Jaar. (Het). Het tijdperk, waarin de
aarde haar loop om de zon eenmaal volbrengt. Het sterrek. jaar bevat 365 dagen,
5 uren, 48 min., 48 sec. Het jaar is nerd.
in 4 sterrek. jaargetijden: lente, zomer,
herfst en winter
Jae. In de natuurl. hist. afkorting voor
Van Jacquin.
Jacoba. Jacoba v. Beieren, gravin v.
Holland, dochter v Philibert, markgr. v.
Baden-Baden en Mathilde v. Beieren, geb.
1552; leidde een berispel. leven, huwde
1575 Johan Wilhelm, z. v. Willem IV hertog v. Gulik. Na den flood van den vorst
werd Johan Wilhelm even stompzinnig
als zijn vader was en onder Jacoba's leiding werd het hof te Gulik een tooneel
van de grootste losbandigheid. In 1595
werd zij door de standen des lands bij
den keizer aangekl., maar in Sept. 1597
vond men haar geworgd in haar bed, van
welke moord de hofmaarschalk v. Schenken beschuldigd werd.
Jacht. Snelzeilend vaartuig, bij de
vloot als adviesiachten bekend; vele particulieren beoef. de zeilsport met jachten.
Jachttiiger. Een tijgersoort in Indict,
welke wordt afgericht voor de jacht op
antilopen enz.
Jackson. (Andrew). Zevende presid.
d. Ver. Stat. v. N. Amerika, 1829-1837.
Jacob. Onder dezen naam vermelden
wij: Jacob, den Israel, aartsvader, z. v.
Isaac. Jacob I of Jacobus, kon. v. Schotland, 1424-1437; Jacobus II, z. y. d, voorg.;
Jacobus I, kon. v. Gr. Britt. en Ierland
(als kon. v. Schott. Jac. VI), 1603-1625;
Jacobus II (1685-89), 2de z. v. Karel I en
kleinz. v. d. voorg.; Jac III den Pretendent, z. v. d. voorg., door het Br. parlem.
als hoogverrader uitgesloten van d. troon.
Jacobijnen. Een staatkund. partij in
Frankrijk, die op den loop der Fr. omwenteling een grooten invl. heeft gehad.
Jacobsmantel of St. Jacobsschelp.
Plaatkieuwig weekdier met fraaie schelp,
de bovenste waaiervormig'en geribt.
Jacques. (Lebeaudy). Zich noemend
Jacques I, keizer der Sahara, een Fransch
millionair, die een kolonie heeft gesticht
in de Sahara op de W.kust v. Afrika.
Jacquerie. Boerenopstand in het midden der 14de eeuw in Frankrijk.
Jaggernaut of Djaggernauth. Stad in
de Ind. prov. Orissa a. d Golf v. Bengalen. Bedevaartplaats der Hindoe's met
pagode of tempel T. Jaggernaut.
Jaguar. Tij gersoort, Amerik. panter.
Jahn. (Friedrich Ludwich), bijgen. der
Turnvater. De schepper van het gymnastie-onderwijs, 1778-1852.

Jakhals. Roofdier van de familie der
honden, veel gelijkend op een wolf, leeft
in Azie en Afrika.
Jakoetsk. Russ. gebied in 0.-Siberie.
Jalape of Jalapewortel. Bekend purge ermi ddel.
Jam. Engelsche benaming voor vruchtengelei.
Jamagata of Yamagata (Markies). Jap.
veldmaarschalk, geb. 1838, opperbevelhebber in den Jap.-Chin. oorlog en opperbevelhebber van het leger, minist.-president.
In den oorlog met Rusland 1904-1905
feidde hij het beleg van Port Arthur
Jamaica. Een der grootste Antillische
eilanden ten Z. v. Cuba.
Jameson. Eng. kolon. ambt.,geb.1853,
studeerde in de medicijnen en vestigde
zich te Kaapstad als dokter ; later ging
hij als vertegenw. der de Beers Comp. naar
Buluwayo en werd bestuurder van Matabeleland. Op aandrijven van Rhodes, directeur der Eng. Afrik. diam, maatschij.,
deed hij hierop een poging om zich van.
Transvaal meester te maken, onder voorwendsel dat de uitlanders (Eng.) te Johannesburg mishandeld werden en zij hem te
hulp riepen. Met 800 man van de Chartered Company, drong hij in de republiek
en stiet bij Krugersdorp 1 Jan. '96 op de
Boeren onder Cronjê, die hem versloegen
en gevangen namen. Op verzoek der Eng.
reg. werd hij uitgeleverd, stond in Eng.
terecht, kreeg 15 maanden gevangenisstraf,
maar werd spoedig vrijgelaten. Thans
min.-pres. der Kaapkolonie. (Zie pl. 29).
Jan. Onder dezen naam vermelden wij:
Jan I graaf v. Roll., geb. 1283, reg.'van
1297-1300, laatste graaf uit het Hon Huis.
— Jan I, hertog v. Brab. 1250-94.— Jan II
of Jan v. Avesnes gr. v. Henegouwen, in
1219 gr. v. Holl. en Zeel. overl. 1304. — Jan,
hertog v. Gelder, overl. 1380.
Jan, koning v. Engel. 1199-1216, bijgen.
zonder land, omdat zijn vader hem geen
land had nagelaten; maakte zich meester
van den troon en doodle zijn neef Arthur
de rechtmat. erfgen. — Jan, gr. v. Nassau
oudste broeder v. prins Willem I, stadh.
v. Gelder en Zutphen, overl. 1606.
Jan van Leyden. Zie : Wederdoopers.
Jan (Ridder van St.) Zie Maltheser
ridders.
Janitsjaren. Turksche soldaten:
Jan lilayen-eiland. Eiland in de
N. IJszee tusschen IJsland en Spitsbergen.
Jansbroodboom. (St.) Plant tot de
fam. der vlinderbloemigen beh. De gewone
vormt een flinke boom aan de kusten v.d.
Middellandsche-zee. De vrucht wordt aldaar gegeten en tegen keel-ontsteking als
verzachting gebruikt.
Jante. (Zacharias). iTitvinder der verrekijkers, geb. Middelburg 1580.
Jansenisten. Kerkelijke secte, welke
zich tot de R. K. kerk rekent, wat echter
door den paus niet erkend wordt.
Jansworm. (St.) of G-limworm. Klein
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insect van de orde der schildvleugeligen
of kevers, die een eigenaardige lichtglans
bezitten zoolang zij leven.
Jan-tse-Kiang. (Blauwe rivier). Een
der grootste rivieren van China.
Januarius. (De Heilige). Bisschop v.
Benevento, onder keizer Diocletianus gemarteld en gedood, sterfdag 19 Sept.
Japan. Eilandenrijk in Oost-Azie, bestaande uit een gebogen reeks van groote
en kleine eilanden, hoofdst. Tokio of Jeddo,
voorn. steden : Osaka, Kioto, Kagsshima,
Yokohama, Toekoeshima enz. Levert zijde,
thee, koper, tabak, was, kauder, kolen,
visch, rijst enz.; 46 mill. inw., sedert 1854
eerst voor het verkeer met het buitenland
met geweld door de Ameri1anen geopend,
heeft zich wonderbaarlijk snel ontwikkeld
tot een beschaafde staat van den eersten
rang. Yroeger had men een geestelijk opperhoofd of keizer (Sjogoen) en een wereldlijk (Mikado), thans is de eerste verdwenen en is het rijk een constitutioneel
keizerrijk. In 1894 verklaarde J. wegens
een kwestie over Korea den oorlog aan
China, veroverde Port-Arthur, dat toen Ch.
was, en sloeg de Chineezen volkomen te
water en te land. Het won Formosa maar
werd door de mogendheden (Eng. Fr.
Duitschl.) gedwongen Port-Arthur terug te
geven en Korea te verlaten. Sedert werd
P.-A. door Rusland geanexeerd en toen
de Russen daarop ook in Mantschoerije
voortdrongen, verkl. J. hun den oorlog,
veroverde P.-A voor de tweede maal en
sloeg de Russ. evenals de Chin. te land en
ter zee tot deze hoe langer hoe verder
terug moesten trekken. Den 5 Sept. 1905
werd te Portsmouth de vrede gesloten.
Japara. Resid. op het eil. Java.
Jargon. Een verdraaide taal, voor oningewijden onverstaanbaar,
Jasmine en. Plantenfam., welke heesters en kleine boomers omvat met bloemen,
komen in onze tuinen veel voor onder den
naam jasmijn.
Jaspis. Mineraal, bestaande uit kiezelzuur en hydride en ijzeroxyde, boat of
eenkleurig, vet- of glasglans of mat en
ondoorzichtig.
Jauregui. (Jean). Spaansch kantoorbediende, die op aanstoken van zijn meester Gaspard d'Anostro een moordaanslag
pleegde op Willem den Zwijger. De moordenaar werd op staanden voet gedood.1582.
Java. Het voornaamste eiland v. onze
Oost-Ind. bezittingen, met de hoofdstad
Batavia, alwaar de zetel der regeering is
gevestigd. Over hare geh. lengte is het
eiland bergachtig met talrijke vulkanen.
Het is verdeeld in 21 residenties, welke
door Ned. ambtenaren, met den titel van
resident, worden bestuurd. (Zie de kaart
van Ned. Oost-Indic).
Jefferson. (Thomas). Derde pres. der
Ver. Stat. v. N. Amer , 1791-1809.
Jehovah. Jahveh, het Opperwezen,
God.
Jemen of Yemen. Een landschap in
het Z. en Z.W. v. Arabic.
Jenever. Brand ewijn, gedistilleerd over
gekneusde jeneverbessen.
Jeneverstruik (De) of de Jeneverboom. Heester of boom van het geslacht

Juniperns uit de fam. der Kegeldragers ,
in het Oosten van ons land, vooral op de
heide, voorkomend. De bessen worden
voor de bereiding van Jenever gebruikt.
Jenisel. De langste der groote rivieren
van Siberie.
Jeruzalem. Hoofdstad van Palestina,
vroeger de residentie der Israelietische
koningen en het glansrijke middelpunt d.
Mozaische leer. Thans een vervallen groot.
heid, ligt grootendeels in puin.
Jezulten. (De orde of het Genootsch.
der). R. K. genootschap, gesticht door
Ignatio de Loyola, waarom men JezuIten
oo,k wel volgelingen van Loyola noemt.
Zij verbinden zich tot armoede, kuischheid en gehoorzaamheid en in ieder land
waarheen de paus hen zou zenden, hun
opdracht met alle kracht uit te voeren.
Jildis-kiosk. Landhuis, paleis , v. den
sultan v. Turkije te Constantinoper, vormt
het middelpunt van een groep paleizen,
villa's en kazernen, die samen een geheele
stall vormen.
Joelfeest. Het grootste feest der
Scandinaviers en Germanen, is later ineengesmolten met het Kerstfeest.
Johan. Onder dezen naam vermelden
wij: Johan Casimir, pfalzgraaf a. d. Rijn,
ondersteunde de Hugenoten en hielp den
prins van Oranje tegen Spanje; aan vervolgde Nederlanders schonk hij in Duitschland een schuilplaats, overl. 1592.
Johan Maurits, Graaf v. Nassau-Siegen,
bijgen. de Braziliaan, verwierf grooten
roem als gouverneur v. Brazilie in dienst
der W. I. Compagnie, bewees ook later
ons land vele diensten, niet het minst in
1672. Hij is de stichter v. het Mauritshuis
te 's Hage, overl. te Cleef 1679.
Johan Willem Friso, prins van Oranje
en Nassau, geb. 1687, stadhoud. v. Fries' ,
Gron. en Drenthe, streed dapper bij verschillende gelegenheden en kwam bij het
oversteken van den Moerdijk bij het
Strijensche sas om het leven, doordat de
pont omsloeg, 1711.
Koningen van Polen:
Johan II Casimir, 1648-1668.
Johan III Sobieski, 1674-1696, een van
de grootste veldh. der 17de eeuw, gebor.
1624. Na den slag bij Choczim tegen de
Turken, 1673, waar deze 28000 man verloren, koos men hem eenstemmig tot kon.
In 1680 ontzette hij met 20000 Polen Weenen, dat door de Turken belegerd werd,
overl. 1696.
Koningen van Zwdden:
Johan II, 1465-1512. — Johan III, 2de
zoon van Gustaaf Wasa.
Johannesburg. Stad in Transvaal
ten Z. v. Pretoria, a. d. Witwatersrand, in
1886 gesticht, middelpunt d. goud-industr.
(Zie plaat 30).
Johannieter orde of Orde van St.
Jan te Jeruzalem, gesticht 1048. Tot hunne
verplichtingen beh. zieken en behoeftige
pelgrims te verplegen en tegen de ongeloovigen te stridden; een geestelijke orde
van ridders; de zetel der orde is tegenw.
te Rome.
John Bull. of Jan Stier, bijnaam van
het Engelsche yolk, het eerst gebezigd
door Swift

Johannesburg:.
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Johnson. (Andrew). Zeventiende pres.
der Ver. St. v. N. Amerika, 1865-69.
Jokohama of Yokohama. Belangrijke
havenstad op de W,kust van het Jap. eil.
Nippon, 190000 inw., de voorn. haven voor
't verkeer met het buitenland.
Jonathan of Broeder Jonathan. Bijnaam van het Amerik. yolk.
Jonckbloet. (Willem Jozef Andries).
Uitstek. Ned. letterkundige en geruimen
tijd een invloedrijk lid der 2de Kamer,
geb. 1817.
Jonge. Marinus Willem de Jonge van
Campensnieuwland, Ned. staatsman en
rechtsgel., 1786-1858.
(Johannes Cornelis de) Ned. geschied- en
oudheidkundige, br. v. d. voorg., schrijver
o.a. van de Gesch. v. h. Ned. Zeewezen
1786-1853.
(Johan Karel Jakob de). Zoon v. d.
voorg., adjunct-archivaris v. h. Rijksarchief, dir. v. h. kon. kab. v. schilderijen
enz., schrijver van „De , opkomst van het
Ned. gezag in Oost-Indic", evenals de Ges.
v. h Ned. Zeewezen een standaardwerk
1828-80.
Jongleurs. Kunstenaars, goochelaars,
koorddansers.
Jonker. Naam gegeven aan zonen van
adellijke heeren; ook aan de adelborsten
van het K on. Inst. van Marine te Helder.
Bij onzen adel is ook in gebruik het praedicaat van Jonkheer als laagste kiasse van
den adel; dit is gewoonl. erfelijk.
Jordaan. Voornaamste rivier van het
voorm. Joodsehe land, is een binnenwater
dat zich uitstort in de diepste kloof der
aarde, hare bronnen liggen a. d. zuidel.
helling van den Anti-Libanon.
Jordaens. (Jacob). Ned. schilder 15941678.
Jorissen. (Thomas Theodorus Hendrikus). Verd. Ned. geschiedkundige, geb.
1833, van wren onderscheidene met eere
bekende werken zijn verschenen.
Josephine. (Marie Rose) Keizerin v.
Frankrijk, eerste gemalin van Napoleon,
daarvOOr de vrouw van den vicomte de
Beauharnais. Tijdens het schrikbewind
werd haar man gev. genomen en gedood,
daarna werd ook zij gev. gen., dock Tallien bevrijdde haar en in 1796 trouwde zij
met Bonaparte. toen generaal. Daar zij
hem geen kinderen schonk, scheidde hij
toen hij keizer was van haar en J. vestigde
zich te Navarra, waar zij op grooten voet
leefde met den titel van Keizerin. Ook
daarna onderhield zij briefwiss. met Nap.
en zag hem meermalen, want hij kon haar
nooit vergeten. Zij overl. in 1814 aan een
keelontsteking,
Josephus. (Flavius). Een Israelitisch
geschiedschrijver geboren te Jerusalem,
37 n. C.
Joubert. (Pieter Jacobus). Generaal
der Boeren, opperbevelh. in den oorlog
tegen de Eng. van 1900-1901. Reeds in
1881 had hij de Engelschen geslagen bij
den Amajubaberg en daardoor het vertrouwen verworven zijner landgenooten.
Bij het uitbreken van den oorlog werd hij
met het opperbevel belast en leidde de
bewonderenswaardige inval in Natal, welke
met het insluiten van Ladysmith eindigde.

Hij oval. op den 27 Maart 1900 te Pretoria.
(Zie pl. 31).
Joujon. Kinderspeeltuig: houten schijf
aan een touwtje, wordt ontrold en weer
opgetrokken zoodat het zich weer oprolt.
Journaal. Dagboek, dagelijks bijgehouden boek, hetzij van gebeurtenissen,
hetzij van de inkomsten en uitgaven van
een zaak.
Joyeuse entrée of Blijde incomste,
naam van een hoogst belangrijk charter,
hetwelk de hertogen v. Brab. en Limb.
moesten bezweren, voor zij bij inhuldiging
de residentie binnentrokken.
Juarez. (Carlo Benito). Mexicaansch
staatsman, die als zoon van behoeftige
ouders geb., zich opwerkte en het bracht
tot president van Mexico. 1809-1872.
Juchtleder. Waterdicht leder, dat in
Rusland wordt vervaardigd, afkomstig van
de huiden van 3-jarige runderen.
Judasboom of Judaspenning, heester
met vliezige zaadhulsels in den vorm van
een muntstuk en roode bloemen.
Juffertje in 't groen. Plantje van
de fam. der Boterbloemigen met witte of
blauwe bloemen. Insect (libel).
„Juive." (La), Opera van Jacques Elie
Halevy, Fransch componist 1799 (geb.)
Jujubes. Een mengsel van gom en
suiker, gebruikt als verzaehtend,middel bij
hoest.
Juk. Een horizontaal over de schouders
gelegd hout, dat den nek omsluit, dienend
om aan de uiteinde lasten te dragen; bij
dieren behoort het tot het trektuig; onder
bruggen noemt men de houten steunsels
van balken aldus.
Juli. Zevende maand van het jaar,
naar Julius Cesar genoemd, hooimaand,
heeft 31 dagen.
Junghuhn. (Fransch Wilhelm), Duitscher in dienst van het Ned. Ind. gouvernement, uitstek. plant- en dierk., bereisde
Java en schreef daarover een uitstek. werk.
In Indic het laatst belast met de leiding
der kinacultuur, 1812-1864.
Jungle. of Dsjungel, Eng. Indische
wildernis in moerass. streken.
Juni. Zesde maand van het jaar, 34
dagen, aldus genaamd naar Juno, Zomermaand.
Juno. Romeinsche godin, gemalin van
Jupiter.
Jupiter. God des hemels en des lichts
bij de Rom. — Grootste planeet.
Jura. Kalksteengeb. ten W. van de
Alen, tusschen de Rhone en de Ain in
N.W. richting zich uitstrekkend tot aan
den bovenloop van de Main nabij het
Fichtel geb.
Jurie. Gezworenen.
Jurist. Rechtsgeleerde.
Juss. In de nat. hist. afkorting voor
Ant. Laur. de Jussieu.
Justinianus I. Keizer v. h. Byzantijnsche rijk, 527-565.
Jute. Bastvezels van cocossoorten, spinbare stof voor de weverijen.
Jutland. Deensche provincie.
Juweelen. In het algemeen edelgesteenten.
Juweeltor. Schitterende tor uit
Brazilie.
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Juynboll. (Theodorus Willem Johannes) verdienstelijk Ned. beoefenaar der
Oostersche taal- en letterkunde 1802-1861.

Juweliers. Menschen,welke zich bezighouden met het slijpen en zetten van juweelen (edelgesteenten).

K.
(N.B. Woorden niet onder K vermeld, zoeke men onder C).

K. Elfde letter van ons alphabet. In
het Latijn heeft de C. de K. verdrongen
en bleef bij uitzondering slechts in enkele
woorden behouden, zooals: Karthago,
Kalendae, Kamenae, enz. Alphabets die
een K. hebben, stammen of uit het Grieksch.
Als of kortingsteeken: in het Lat. bet. K.
Kalendae, op Fransche munten tot 1870
Bordeaux als muntplaats, in de chemie is
K = kalium, de dubbele KK bet. in Oostenrijk keizerlijk-koninklijk.
Kaaba. Heiligdom der Mahomedanen,
langwerpig vierkant gebouw in de heilige
Moskee te Mekka; wordt 3 maal per jaar
geopend: 1 ml. voor mannen, 1 ml. voor
vrouwen en 1 ml. om ze te reinigen; heiligste bedevaartplaats.
Kaaiman. Naam voor den krokodil
Kaak. Bij den mensch het onderste
gedeelte van het aangezicht, de beenderen
waarin de tanden zijn bevestigd; de bovenkaak bestaande uit 2 met elkaar vergroeide beenderen, het boven-kaakbeen is
een veelhoekig lichaam, dat den grond en
de rand der oogholte vormt.
Kaak. (De) of te pronkstelling, een
onteerende straf.
Kaalhoofdigheid. Ontstaat door ongesteldheid der hoofdhuid en kan door
allerlei oorzaken ontstaan, zoowel ziekte
als ouderdom.
Kaap. (Een). Vooruitspringend ged. der
kust, meestal einde eener bergketen; ook
op het strand geplaatste hooge houten
stellingen, dienend als herkenningsteeken
voor den zeeman.
Kaapkolonie. (De). Kaapland of de
Kaap, zuidelijkste Eng. kol. v. Afrika van
de kust tot aan de Oranje-rivier, Natal en
Basoetoland en in het W. Duitsch Z. W.
Afrika als grens, hoofdstad Kaapstad.
Oorspr. door de Nederl. onder Johan van
Riebeek gestichte kolonie ; in den Franschen tijd door de Eng. genomen en behouden.
Kaapstad. Hoofdst. der Kaapkolonie,
zetel der reg. op het zacht glooiende strand
der Tafelbaai.
Kaapstander. Werktuig, bestemd om
in horizontale richting een groote kracht
aan te wenden; ook wel tot het opheffen
van zware lasten gebruikt. Wordt gebruikt
tot het openen van sluisdeuren, bruggen
enz., opwinden van ankers (windas), enz.
Kaapvaart. Wordt in oorlogstijden
uitgeoefend. Particulieren rusten schepen
uit om den vijand te benadeelen en zich
zelf voordeel te bezorgen. Tegenwoordig
is het in onbruik geraakt.
Kaardebol of Kaardedistel. Een plant

welke verbouwd wordt om de bloem, welka
men gedroogd gebruikt tot het gladmaken
van laken.
Kaarsen. Cilindervormig gegoten vetmassa, met een katoenen pit in het midden,
dienend tot verlichting, vroeger algemeen
in gebruik, thans grootendeels vervangen
door petroleum.
Kaas. Voedingsmiddel, uit melk bereid,
grootendeels bestaandeuit kaasstof (caseine). Men heeft verschill. soorten n.l.:
zoetsmelkskaas en komijnekaas, Hollandsche- en Friesche-, Edammer, Limburgsche, Zwitsersche enz.
Kaas- en broodvolk. Naam der oproerige Kennemerlander boeren in 1491,
die Alkmaar plunderden en vervolgens
moordend en brandend door Holland trokken, steden plunderend en kasteelen verwoestend. Hertog Albrecht v. Saksen door
Keizer Maximiliaan gezonden, dempte het
oproer.
Kabbala. Bij de Isrhelieten oorspr. de
leer, getrokken uit gewijde boeken, welke
niet tot de Thora of vijf boeken v. Mozes
behooren en uit de mondelinge overleverin en.
N aam voor een geheimzinnige wijsbegeerte, een mystiek-godsd. leerstelsel,
dat zich bezighield met de geheime beteekenis der gewijde schrift en het doen
van wonderen door het uitspreken van
Gods naam.
Kabbalist. Kenner en beoefenaar der
Kabb. wijsbegeerte, toovenaar, enz.
Kabel. Zwaar, dik touw, dienend om
schepen vast te leggen. In de zeemanstaal
beteekent een kabellengte 225 Meter.
Tegenw. worden kabels vervaardigd van
staaldraad.
Kabeljauw. Visch tot de weekvinnigen en tot de schelvischachtigen behoorend, grout en zwaar, wel 12 d.M. lang en
15 pond zwaar. Wordt veel gevangen in,
den N. Atlant Oceaan en levert een kostelijk voedsel op Int zijn lever verkrijgt
men de levertraan.
Kabinet. Een klein vertrek, gewoonl.
van een vorst, daar deze dikwijls aan de
ontvangzaal een klein vertrek verbonden
heeft, waar hij zijn staatsdienaren ontvangt. Daardoor heeft men aan dit woord
ook dezelfde beteekenis gegeven als aan
ministerie. Verder noemt men kabinet een
kast, bovenste helft planken onderste helft
laden; toiletvertrek in stations en hotels.
Kabinetformaat. Een zekere grootte
van photografien, 16 maal 11 c.M.
Kaboel. Hoofdst. v. Afghanistan.
Kabylen. Bergbewoners van Algiers.
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Kabriolet. Licht, tweewielig met een
paard bespannen rijtuig; bij de postkoetsen vroeger werd de voorste afdeeling zoo
genoemd.
Kadans. In de muziek een willekeurig
aangebrachte figuur in een loop (gamma)
in een triller of in een thema, telt Met
mede in de maat en wordt gewoonl. met
fijner notenschrift geschreven.
Kadaster. (Het) Een staatsinstelling,
ten Joel hebbend den eigendom van den
grond te besehermen en de opbrengst v.
de grondbelasting te verzekeren. Deze instelling verdeelt elke gemeente in deelen,
secties genaamd, en de secties in nummers.
Elk stuk grond krijgt op deze wijze een
letter en een nummer, waardoor het voor
altijd aangewezen is. Deze werkzaamheden worden verricht door landmeters, die
de kaarten maken, waarop alle perceelen
voorkomen. Met de bewaring en instandhouding van dat alles is belast de Bewaarder van het kadaster, die men in de
hoofdpl. van elk arrondiss. vindt. In elk
gemeentehuis vindt men een uittreksel,
voor zoover de gemeente betreft. Deze
stukken kan iedereen op verzoek raadplegen en er uittreksels uit laten maken.
K.ader. Lijst; ook de gezamenlijke
officieren, onderofficieren en korporaals
van een krijgsmacht.
K.adi. Arabisch woord, rechter.
Kadsjar. Naam van het reg. vorstenhuis in Perzie.
Kaffers. Negerstammen in Z -Afrika.
KftlIrs. Ongeloovigen, scheldnaam door
de Mahomedanen aan Christenen gegeven.
Naam van een volkstam aan de grenzen
van Oost- en West- Hoog-Azie (Kafristan).
Kaftan. Turksch opperkleed v. katoen
of zijde en dik gevoerd.
Kainiet. Delfstof in groote hoeveelheden voorkomend in de zoutlagen van
Stazfurt en Kalucz in Galicie, wordt gebruikt tot het bereiden van kaliumverbindingen.
Kaiser. (Friedrich). Een uitstek. Ned.
sterrenkundige, geb Amsterd. 1808, werd
reeds op 18jar. leeftijd observator aan
a de
sterrewacht te Leiden, in 1840 hoogleeraar,
overl. te Leiden 1872.
Kakatoe. Tot de fam. der Papagaaiachtige vogels beh., vogel, vorm als de
papagaai maar met fraaie kuif, die zij naar
willekeur kunnen opzetten; meestal wit
van kleur.
Kakk.erlakken. Rechtvleugelig insect (kever), zeer schadelijk, komt in vele
soorten overal voor.
Kalabas. Plantengesl. uit de fam. der
Occurbitacea, kruidachtige plant met
klimm. stengel, groote vrucht (meloenvormig) met vleezige schaal.
Kalabas- of Pompoenboom. Boom
op een palmboom gelijkend, in de keerkringen, meloenachtige vrucht.
Kalahari. Groote zandwoestijn in
Zuid-Afrika, een soort van zandvlakte en
steppe.
Kaleidoscoop. (De) Optisch werktuig,
welks werking berust op de wetten der
terugkaatsing van het licht.
Kalfaten of Breeuwen. Het aanvullen
der naden (van een schip) tusschen het

timmerwerk ontstaan, met werk of vlas,
door middel van een breeuwijzer, waarna
er gesmolten pek over gestreken wordt
om alles waterdicht te maken.
Kalif. (Martin) Ned. letterk. geb. 1847,
redacteur van het Handelsblad.
Kali. In 0. I. en voornamel. op
Java naam voor rivier.
Kaliber. Bij vuurwapens de middellijn van de inwendige ruimte, wijdte van
den loop, doorsnede der patroon.
Kalium. (potassium). Een metaal, dat
in alle kaliumzouten aanwezig is.
Kaliumoxyde. Wordt verkregen door
verhitting van Kaliumhydroxyde en kalium,waarbij dit laatste de waterstof van
het hydroxyde vervanat.
Kaliumhydroxyde of bijtende potasch. Verbinding van kalium, zuurstof en
waterstof.
Kaliumzouten. (Kalizouten.) Verbindingen van zuren, waarin de waterstof
geheel of gedeeltelijk door kalium is vervangen. Hiertoe behooren: Koolzuur kalium, Zwavelzuur kalium, Zuur zwavelzuurkalium, Zwaveligzuur kalium, Cyanzuurkalium en Kiezelzuur kalium.
Kalk. Onder de alkalische aarden de
belangrijkste verbinding van zuurstof en
metaalcalcium.
Kalkglimmerlei of blauwsteen. Bestaat uit een mengsel van korrelig koolzuur
calcium en eenig kwarts, waarin glimmerblaadjes verspreid zijn.
Kalkgroen. Een groene verfstof,
mengsel van kopervitriool en zuur arseniczuur calcium.
Kalkmergel. Een verscheidenheid
van merges, waarin het gehalte van koolzuur calcium klimt tot 75 O/0.
Kalkoen. Hoenderachtige vowel, tot
de fasanten behoorend, afkomstig uit
Arne! ika.

Kalkplanten. Gewassen, die eene
betrekketijk groote hoeveelheid kalkzouten
bevatten, b.v. esparcette, luzerne en klaver.
Kalkspaat. Delfstof, koolzuur calcium.
Kalkzouten. Verbindingen van zuren,
waarin de waterstof door calcium is vervangen.
Kalligraphie. Schoonschrij v en.
Kalmar. Zweedsche handelsplaats
hoofdst. v. Kalmarlhn.
Kalmukken. We). Talrijkste Mongoolsche natie, over een groot ged. van
Rusland verspreid.
Kalmus of Kalmoes. Plant tot de fam.
der Aroldaen beh., groeit in vijvers en
slooten; de wortel wordt in de geneesk.
gebruikt.
Kalnoky. (Gustav Siegmund, vrijheer
von KOrOs-Patak, graaf). Oostenrijksch
staatsman geb, 1832.
Kalomel. Verbinding van kwikzilver
met chloor, welke als geneesmiddel wordt
gebruikt.
Kalong. Grootste vleermuis, vliegende
hoed genoemd, komt voor in Oost-Indie.
Kameel. (De). Nuttig zoogdier, als
lastdier door de Arabieren hoog geschat,
zoodat men hem het schip der woestijn
noemt. Leelijk dier met 2 harige bulten
op den rug (de kameel met 1 bult noemt
men dromedaris, deze is weer rijdier).
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Kameleon. Een geslacht van kruipende dieren, Hagedisachtigen, waarvan
de kleur zeer veranderlijk is. Zij hebben
een langen staart, waarmede zij zich aan
de takken vasthouden en een zeer langen
tong die zij bliksemsnel uitsteken en intrekken om insecten te yangen.
Kameroen. Duitsche kolonie in equatoriaal- en Noordelijk West-Afrika aan de
Golf v. Guinea en de Biafra Baai, hoofdpl.
en zetel der reg. Buca in het Kameroengebergte.
Kamer van Koophandel. Rijksinstelling bestaande uit een zeker
aantal leden, bekend met de belangen van
den handel, ten doel hebbend de regeering van raad te dienen en de belangen
van handel en nijverheid te bevorderen.
Naam eener plant tot de
saamgesteldbloemigen behoorend, alom in
ons land voorkomend. Hare bloemen worden in de geneesk. gebruikt ; zij bevatten
kleine hoeveelheden blauwe kamille-olie,
bitterstof, gom, Kars en zouten. Een aftreksel als thee gebruikt men bij krampen
als pijnstillend, bij verkoudheid als zweetdrijvend middel.
Kamerijk. (Cambray). Versterkte stad,
bisschopszetel in het Fr. dept. du Nord.
Kamfer. Product uit de bladeren en
het hout van den kamferboom; de beste
komt uit China, wit, glanzig, doorschijnend, kristalachtig- Kamfer in wijngeest
opgelost (kamferspiritus) wordt als een
prikkelend middel in- en uitwendig gebruikt ; het heeft een pijnstillend vermogen.
Kampen. Welvar. stad in Overijsel,
instructie-bataljon, christel. geref. seminarium, enz.
Kampen. (Nicolaas Godfried van). Verdienstel. Ned. letterk. 1776-1839.
Kamperduin. Dorp in de prov. N.
Holl. tusschen Alkrn. en Helder, bekend
door den zeeslag v. Kamperduin 11 Oct.
1797.
Kamperfoelie. Klimplant fam. caprifoliaceen veel gebruikt voor den aanleg
van prieelen, komt overal in ons land in
het wild voor, vooral op zandgrond tusschen kreupelhout.
Kampernoelje. Eetbare champignon
of paddestoel, tot de zwammen behoorend,
komt veel in tuinen en weiden voor. In
hare jeugd bijna bolrond en wit, heeft zij
later een uitgebreide hoed met rozenroode
later bruinachtige lamellen (onderzijde).
Wordt ook in bakken gekweekt en is zee/.
smakelijk.
Kampioen. Champion, strijder in een
tweegevecht, tegenw. ook overgebracht op
sportwedstrijden.
Kamsjatka. Bergachtig schiereiland
in het N. 0. van Azie.
Kanaal. Zeeengte, Bond of straat, een
ged. der zee aan weerszijden door land
begrensd twee groote zeeen met elkaar
verbindend; ook een gegraven water, tot
bevordering der scheepvaart gemaakt.
Kanaken. Inboorlingen der Sandwichseilanden.
Kane. (Elisha Kent) Beroemd Amerik.
reiziger, die het Oosten bezocht, Dahomei
en de Noordpool, waarbij in 1852 tot 85°30'
doordrong (1820 - 57).

Kaneel. Algemeen bekende specerij,
gedroogde bast van den kaneelboom, die
op Ceylon en Java groeit.
Kangoeroe. Tot de orde der Buideldieren behoorende zoogdieren, zich onderscheidend door zeer korte voor- en zeer
lange achterpooten en door een huidplooi
of buidel aan den buck, waarin zij hun
jongen mede voeren. Bewonen allen Australia en de daartoe geographisch behoorende eilanden.
Kanker. Een woekervormsel op een
of ander lichaamsdeel, zich voedend ten
koste van dat lichaam. Men onderscheidt
z.g. goedaardige en kwaadaardige; de
eerstgen. laten zich door wegbranden enz
verwijderen; de laatstgen. komen na de
verwijdering telkens weer te voorschijn.
Hiertoe behoort de kanker, een zeer pijnlijke ziekte, waarvoor men tot heden nog
geen geneesmiddel weet.
Kannibalen. Menscheneters.
Kano. Lang, smal vaartuig, boot, der
wilden, meestal uitgeholden boomstam.
Kanonneerboot. Oorlogsvaartuig,
bestemd voor de verdediging van rivieren.
Kansas. Een der staten van de Ver.
eenigde Staten van N.-Amerika, hoofdstad
Topeka.
Kanselier. In de middeleeuwen een
ambtenaar aan het Hof, belast met het
uitvaardigen van openb. stukken Later
de eerste ambtenaar, de hoogst geplaatste
nog boven de ministers staande, zooals
o a. von Bismarck.
Kant. Een uit fijne draden uit de hand
vervaardigde stof, voor het versieren van
dameskleeding.
Kant. (Immanuel). Uitstek, Duitsch
wijsgeer, hervormer der wijsbegeerte, die
grooten invloed had op de ontwikkeling
van zijn tijd 1724-1804.
Kant-Laplacesehe theorie. De
voorstelling van Kant en Laplace over
het ontstaan van het zonnestelsel.
Kantenboom. of Lintboom der WestInd. ail. Hij ontleent zijn naam aan de
eigenschap, dat men zijn bast in strooken
kan verdeelen die op kanten gelijken of
linten en ald. ook zoodanig gebruikt worde.
Kanule. Een uit metaal, hoorn of
gummi vervaardigd buisje, dat in de geneeskunde gebruikt wordt, wanneer lucht
of vloeistof uit het lichaam Verwijderd of
er in gebrscht moet worden.
Kaoetsjoek. (Gummi elasticum). Een
plantaard. stof uit Z.-Amerika, melksap,
dat uit insnijdingen in den boom vloeit
en opgevangen wordt om naar Europa te
worden gezonden ter verwerking.
Kaollen. Delfstof, bestaande uit aluminium silicaat.
Kapel. Een kleine, voor godsdienstige
handelingen bestaande ruimte in een gebouw of afzonderlijk. — De leden van een
muziekkorps te zamen genomen. — Naam
voor een vlinder.
Kapelaan. Jeugdige geestelijke der
R. K., die, na hunne studien en wijding, bij
de pastoors en priesters worden geplaatst
als pulp.
Kaper. Zie Kaapvaart.
Kapiteel. Bovenste deal van het middelste groote hoofddeel van een zuil.
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Kapitein. Bevelhebber van een koopvaardijschip. — Bevelhebber van een compagnie soldaten. — Bevelhebber van een
marineschip, kapitein ter zee en kapiteinluitenant.
Kapittelen. Naam voor geestelijke
lichamen. — Hoofdstuk. — Iemand ergens
ernstig over onderhouden.
Kaplaken. Naam voor een zekere
som gelds, welke een scheepsgezagvoerder
voor elke geladen ton boven de bedongen
vracht ontvangt.
Kapoenen. Jonge hanen, wien men,
om ze beter te kunnen mesten, de voorttelingswerktuigen heeft weggenomen.
Kapok. Wolachtige stof, welke de zaden van den wolboom omgeeft.
Kappeyne van de Capello. (Johannes). Verdienstel. Ned. letterkundige,
1790-1833, rector te Zwolle en te 's Gray.
(Johannes). Zijn zoon, begaafd Nederl.
rechtsgel. en staatsman, 1822. Minister v.
Binn. Z. 1877-79.
Kaproen. Kap, welke hoofd en hats
bedekt.
Karaat. Naam van een gewicht tot
het wegen van diamanten, paarlen en
and. edelgest. en tot het bepalen van het
gehalte van goud. Zuiver goud is 24 karaat; goud van 16 karaat b.v. is goud dat
voor ils met andere metaal is vermengd.
Karabijn. Kort schietgeweer.
Karageorgewitsch. Zwarte George,
de eerste vorst van Servie, 1804-1813,
eigenlijk George Petrowitsch. Naam voor
het Servisch koningsgeslacht, dat tot 1845
aldaar regeerde. Na den moord op Alexander I is weder een Karageorgewitsch op
den Serv. troon gekomen onder den naam
Peter I.
Karakal. Een verseheurend Bier, Lynxsoort uit Perzie, Arabie, Indie, Afrika,
zoo groat als een vos.
Karakterrol. In de tooneelspeelkunst
rollen, die zich kenmerken door de persoonl. eigenaardigheden om het karakter
van den voor te stellen persoon juist weer
te geven.
Karavaan. Groot reisgezelschap, gewoonlijk uit kooplieden bestaande, die
zich bij reizen door de woestijn, ter wille
der veiligheid, aaneensluiten.
Karavansera's. Karavaanhuizen, in
het Oosten groote openbare gebouwen,
waarin ied. reiziger z. intrek kan semen.
Karbonkel. Robijn, vroeger gaf men
dien naam aan den rooden granaat.
Karbouw. Buffel der 0. I. eilanden,
hoogst nuttig huisdier der Javanen.
Karel. De merkw. vorsten welke deze
naam droegen, zijn:
Karel Martel of Karel ,,de Strijdhamer",
z. v. Pipijn v. Herstal, regeerde als majordomus de Franken, verdrong de Arabieren
uit het tegenwoord. Frankrijk tot over de
Pyreneen, 690-741.
Karel ,,de Groote", in 768 koning der
Franken en in 800 Roomsch keizer. Z. v.
Pipijn de Korte, geboren 742, overl. 814.
Voerde 30 jaren oorlog tegen de Saksers
en verbreidde het Christendom te vuur en
te zwaard.
Karel II of „de Kale", z. van Lodewijk
„de Vrome", 822-877. Ironing en keizer,

streed tot aan zijn flood met zijn halfbroeders Lotharius en Lodewijk „de
Duitscher" om het bezit van zijn erfdeel.
Karel III of „de Dikke", 3de z. v. Lodewijk de Duitscher, koning d. Franken en
keizer, 832-888.
Duitsche keizers : Karel IV (1346-1378);
id. V, z. v. Filips „de Schoone", als kon.
v Spanje Karel I, vereenigde alle Nederl.
gewesten onder zijn gezag (1519-56), deed
1555-56 afstand; Id. VI, laatste Habsburgsche keizer (1711-1740); Id. VII, (1742-45)
grootste tegenstander v. Maria Theresia.
Koningen van Frankrijk: Karel V, ,,de
Wijze", (1364-80); Id VI, voor hem werd
het kaartspel uitgevonden; Id. VII, „de
Zeeghaftige", door de Eng. verjaagd, met
behulp v. Jeanne d'Arc hersteld; Id. VIII,
(1483-98); Id. IX, liep aan de leiband
zijner moeder, Catharina de Medicis, liet
de bloedbruiloft (St. Bartholomeusnacht)
toe (1560-74); Id. X, graaf van Artois
(1824-30, onder de revolutie aanvoerder
der emigres, in Juli 1830 verjaagd.
Koningen van Engeland: Karel I (1626
—49), zoon v. Jac. I, reg. zeer willekeurig,
voerde oorlog tegen het parlement, werd
gev. genomen en onthoofd, 1649; Id. II
(1664-85), z. v. Karel I, door Cromwell
verjaagd, teruggeroepen, leefde liederlijk.
Koningen van Spanje : Karel I (zie hiervoor); Id. II (1665-1700), laatste Habsburger, zijn overljjden gaf aanleiding tot de
Sp. successie-oorlog; Id. III, koning van
Napels en Sicilie (1759-88; Id. IV (17881808), z. v. d. voorg. deed op bevel van
Nap. afstand 1808.
Koningen van Zweden: Karel XII (1697
—1718) streed tegen Denem., Husl., Polen
en Saksen, sneuv. 1718; Id. XIII nam 1810
den Franschen generaal Bernadotte als
zoon en opvolger aan; Id. XIV (Bernadotte) 1818-1844, streed in 1813 als Zw.
kroonpr. tegen Frankrijk; Id. XV. 18591872.
Verder: Karel de Stoute, hertog van
Bourg. 1467-77, streed tegen Frankr. en
Zwitserland, sneuvelde bij Nancy 1477;
Karel I, kon. van Roemenie, streed 1877
met Rusland tegen Turkije.
Karelman of Karloman. Zoon van
Karel Martel, koning v. Austrasie, Alemanie en Thuringen, streed voorspoedig,
maar ging later in een klooster, overl. 724.
Id. broeder van Karel de Groote, koning
der Franschen overl. 771.
Karinthie. Hertogdom en Kroonland
der Oostenr. monarchie, grenst aan Venetie,
Tyrol enz.
Karlsbad. Stad in Bohemen, bekende
badplaats.
Karlsruhe. Hoofd- en residentiestad
v. h. groothertogdom Baden.
Karlskrona. Een versterkte stad en
zeehaven in Zweden, hoofdstation der Zw.
vloot.
Karmijn. Een fraai vuurrood pigment
uit cochenille ber. en tot verfstof gebruikt.
Karnton. Een cilindervormig, naar
boven nauwer toeloopend houten vat met
een trechtervormig deksel gesloten. In het
midden van die deksel is een opening
waardoor een tiouten steel steekt, waaraan
van on deren een met vele gaten doorboorde
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schijf is bevestigd welke met den stok op
en neer worth bewogen om het botervet
v an de melk of te scheideu.
Karolingen of Carlovingen. Naam der
leden van h et geslacht van keizer Karel den
Grooten.
Karpers. Weekvinnige visschen, bijna
overal in zoetwater te vinden, waartoe ook
ons goudvischje behoort. Kunnen gemakkelijk aangekweekt worden in vijvers en
worden dan zeer groat en vet.
Kartetsen. Buizen van ijzerblik gevuld met kogels, die uit kanonnen of houwitsers worden geschoten, waarbij de loos
verbrijzeld en de kogels overal verspreid
worden.
Karthnizers. Monnikenorde, gesticht
door den heiligen Bruno.
Kartouwen. Verouderde naam voor
kanonnen.
Karwei. Een tot de fam. der Schermbloemigen beh. plant. tilt het zaaft wordt
een aetherische olie bereid, welke de Duitschers gebruiken ter bereiding van kummel, tetwijl het zaad ten onzent in gebak
wordt gebruikt.
Karyatiden. Rustige figuren van
vrouwen, in een ruim afhangend gewaad,
in de bouwkunst aangewend om in de
plaats van zuilen te komen, b. v om een
dak te dragen.
Kasjgar. Grootste stall van OostToerkestan (Azie).
Kasjmir. Koninkrijk van den Mataradja van Kasjmir, Eng. Ind. staat, het
N.W. gedeelte van het Himalaya-gebergte
innemend.
Kasjmir. Gekeperde wollen stof van
zeer fijn garen, als Laken geweven.
Kassier. Iemand aan wien tegen belooning Belden ter bewaring en uitbetaling
worden toevertrouwd, die effecten koopt
en verkoopt, wissel- en kwitantien incasseert enz.
Kasslersbriefje. Een handelspapier,
aan toonder betaalbaar, niet aan een bepaald persoon, maar aan den houder die
het vertoont. Hij die een betaling doen
moet, geeft het of op zijn kassier en het
wordt zonder formaliteit door de enkele
overgave overgedragen en doet dus grooten
dienst als betaalmiddel.
Kastanjeboom. Bekende boom onzer
parken en tuinen, wegen enz. met vruchten,
die in een stekelige bolster besloten zijn
Kastelein. In de middeleeuwen iemand aan wien de bewaking van een
kasteel was toevertrouwd; tegenwoordig
titel voor iemand die aan het hoofd staat
van een herberg.
Kasuaris. Vogelgeslacht uit de fam.
der struisvogels, met een beenachtige
helmkam op de kop en geen slagpennen,
zoodat zij niet kunnen vtiegen. Bewoont
de bosschen van de oostelijke eilanden v.
d. Ind. archipel.
Kat. Huisdier, beh. tot de verscheur.
dieren, in tammen staat over de geheele
wereld verspreid. Geslacht en fam. van
verscheurende dieren, waartoe de leeuw
en de tijgers behooren, krachtige vlugge
dieren, met sterke en scherpe tanden en
klauwen. De stamouders van onze kat
schijnen te moeten worden gezocht in

kruisingen van sommige Afrikaansche
rassen (zie pl. 32).
Katafalk. Toestel, waarop in paleizen
of kerken bij lijkplechtigheden de doodkist wordt geplaatst.
Katapult. Werptoestel, waarmede in,
vroeger eeuwen steenen werden weggeschoten.
Katarakt. Waterval in een groote
rivier.
Kaskade. Waterval, welke in onderscheiding van de katarakt gevormd wordt
door hoog over rotsen neerstortend water.
Katastrophe. Verschrikkelijke gebeurtenis.
Kate. (Lambert ten) Uitstek. Ned. taalkenner, 1674---1732.
(Jan Jacob Lodewijk ten) Uitstek. Ned.
dichter, 1819 te 's Hage geb. Van zijn talrijke gedichten noemen wij slechts: ,,de
Schepping" en ,,de Planeten", alsmede de
,,Fabelen van La Fontaine", Milton's ,,Verloren Paradijs", „De Hel" van Dante enz.
overl. 1889.
(Jan Jacob Lodewijk ten) Jr., Ned. schilder, geb. 1850.
(Herman Frederik Karel ten) Ned. schilder, oom v. d. voorg., geb. 1822.
(Johan Mari Henri ten) Broeder v. d.
voorg., Ned. schilder, geb. 1831.
Kathechismus. Een in den vorm
van vragen en antwoorden geschreven
kerkelijk leerboek.
Katheder. Zetel, leerstoel, spreekgestoelte.
Katoen. De uitgespannen katoendraden,
geweven stof, waartoe de grondstof geleverd wordt door den katoenboom en den
katoenheester. De katoen doet zich voor
tals een omkleedsel der zaden,hetwelk zich
bij het openspringen der vrucht als fijndradige vlokjes vertoont.
Kattegat. (Het) Doorvaart tusschen
de Oostkust van Jutland en de Westkust
van Zweden ten Noorden van de Deensche
eilanden.
Katwijk aan Zee. Dorp in Z.-Holl.
merkw. aoor een kanaal, aangelegd om
het water van den Ouden Rijn in de
Noordzee uit te storten. Daar liggen ook
de overblijfselen van het Huis te Britten
uit den Rom. tijd, bij laag water op het
strand te zien.
Kauw. Kleinste Kraaiensoort van ons
land, nestelt in schoorsteenen en torens.
Kazematten. Met gewelven gedekte
ruimten, tot vestingwerken behoorend,
meest aangelegd in garden wallen; zij
dienen tot verblijfplaats van een deel der
bezetting.
Kawi. (Het) Een oud-Jay. boekentaal
bestemd om de godsd. denkb. en mythen
van Hindoes voor de Javanen toegankelijk
te maken.
Kediri. Resid. op Java ten Z. van
Soerabaja en Rembang.
Kedoe. Residentie op Java ten Z. van
Samarang.
Keel. Het inwendige voorste ged. van
den hals, in tegenoverstelling van den nek,
die het achterste ged. vormt, het inwendige gedeelte dat betrekking heeft op de
ademhaling, meer bepaald het strottenhoofd (larynx) genoemd.

187
Plaat XXXII.

----De Damara-kat.

,== -

De Nubische kat.
De stamouders van onze poes.
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Kegelspel. (Het) Balspel waarbij met
een houten bal 9 kegels of houten poppers
moeten worden omgeworpen ; de middelste,
jets langer is, de koning.
.
Zij worden in 3 rijen ge•
•
plaatst, aldus:
Bepaalde worpen worden • + •
kunstig genoemd, b.v. als
•
•
men enkel de koning om•
werpt of de 8 kegels rondom den koning. Daar het in de open lucht
gespeeld wordt en lichaamsbeweging vereischt, is het een gezond spel.
Keizer. Hoogste vorstel. waardigheid.
Keizer-Wilhelms-kanaal. Het
vroegere Noord-oost-zee-kanaal, dat de
Noord- met de Oost-zee verbindt, sedert
1895 aldus genoemd.
Keizer-Wilhelmsland. Het noordoostelijk gedeelte van Nieuw Guinea of
Duitsch N. Guinea.
Kellen. (Johannes Philippus van der).
Verdienstel. Ned. graveur en schrijver 1831.
Keller. (Gerard). Verdienstel. Ned.
letterk. 1829-1898 redacteur der Arnh. Ct.
Kemink. (Herman Hendrik). Uitstek.
Ned. letterk. en uitgever. 1817-1861,
Kempees. (Jean Chretien Jacques).
Verdienst. Ned. wiskundige 1817-1874
achtereenvolgens lector a. d. Acad. te
Breda, majoor, commt. Instructie-bataljon
te Kampen, kolonel overl. 1874.
Kempenaer. (Jacob Mattheus de).
Ned. staatsman, geb. Amsterd. 1793, minister v. binnenl. zaken, overl. 1870.
Kemper. (Johan Melchior). Uitstek.
Ned. rechtsgel., die o. m ook een werkzaam aandeel nam in de herstelling van
onze onafhankelijkheid, 1776 —1824.
(Jeronimo de Bosch). Z. v. d. voorg.,
hoogl. te Amsterdam, schreef verscheidene
staatk. werken. (1808-1876).
Kemphaan. Een tot de fam. der Snipachtigen beh. vogel, zoo groot als een tortelduif, eenige gelijkenis hebbend met een
kievit; het mannetje heeft in den zomer
in den paartijd een kraag van vederen
welke hij kan opzetten; zijn zeer vechtlustig, doch 't schijnt meer spelen dan werkelijk vechten le zijn.
Kemp's. (Thomas a). Eigenlijk Thomas
Hamerken, Ned. godgel., geb. nabii Keulen, kwam op 13 jar. leeftijd op de Fraterschool te Deventer en vertrok na 7 jaar
naar het St. Agnesklooster te Zwolle, waar
hij tot aan zijn flood (1471) bleef. Hij was
een van de vertegenwoordigers der aesthetisch-mystieke richting en zijn geschriften
bestaan uit een kroniek van zijn klooster,
levensbeschrijvingen en eenige stichtelijke
opstellen. Zijn voornaamste werk waarvan
meer dan 2000 uitgaven zijn bezorgd, is
,,De imitatione Christi" of „Navolging van
Christus."
Kennelijk onvermogen. (De staat
van) is een rechtsinstelling voor den parriculier gelijkstaande met het faillissement
voor den koopman.
Kennemerland. Voorheen den naam
van Noord-Holl. ten N. van het IJ
Kent. Een der grootste en schoonste
zuidelijke graafschappen van Engeland,
tusschen Londen, de Theems, de N.-zee en
het Kanaal.

Kepler. (Johann). Een der grootste
sterrekundigen en de grondlegger der
nieuwere astronomie, 1561-1630.
Kepper. (George Lodewijk). Ned.
letterk., geb. 1842, officier der genie.
Kerk. (De). Aanduiding voor een
Christelijke gemeente ; de vergadering der
geloovigen in een bepaald oord; het geheel dier geloovigen; de gemeenschap van
alle Christenen als een door het geloof
verbonden eenheid. Ook gebouw waarin
godsdienstoefeningen worden gehouden.
Kerkeliake goederen. De bezittingen van de Kerk, in 't bizonder van de
Christelijke Kerk, te samen het vermogen
der Kerk vormende.
Kerkelijke Staat. (De). Vroeger
wereldlijk gebied der Pausen in Italie met
de hoofdstad Rome. Pius 1X was de laatste
heerscher van die staat. Den llden Sept
1870 rukten de Italiaansche troepen den
Kerkelijken Staat binnen, den 19den bezetten zij Rome en den 9den Oct. 1870
verscheen het besluit van Victor Emanuel
II, waarbij het geheele Pauselijk gebied
bij Italie werd ingelijfd.
Kerkvaders. De leeraars en schrijvers der oude Christelijke kerk noemt men
Kerkvaders ; de kennii hunner lotgevallen
en werken vormt een afzonderl. wetenschap n.l. de patristiek.
Kern. (Johan Hendrik Caspar). Uitstek.
Ned. taalkenner, hoogl, in het Sanskriet te
Leiden, 1833.
Kern. In de nat. hist. afkorting voor
Kerner von Marilaun.
KerveI. Plantengesl. uit de fam. de
Schermbloemigen, heeft een specerijachtige
frissche geur, wordt als soepgroente gebruikt. Men noemt het Pijpkruid, dat overal
ten onzent voorkomt, Wilde Kervel. Dolle
kervel noemt men de Scheerling, de vergiftige of groote waterscheerling en de
hondspeterielie.
Kessels. (Matthias). Beroemd Ned.
beeldhouwer, geb. Maastricht 1784, overl. te
Rome 1836.
Ketelsteen. Een dikke korst, die in
stoom- en gewone ketels ontstaat en gevormd wordt door stoffen welke in het
water voorkomen, zooals koolzuur-calcium,
gips, enz.
Ketsjwago of Cetewayo. Koning der
Zoeloe-Kaffers, aanvaardde in 1858 de reg.
en rustte zich ten strijde tegen de Engelschen, die hij bij Isandula versloeg. In 1879
leed hii de nederlaag tegen een leger van
23000 Eng., terwijl hij slechts 20000 man
bezat. Hij werd gev. genomen en naar
Eng., gezonden. In 1882 in Z.-Afr. teruggekeerd, werd hij in zijn gezag hersteld
over een klein ged. van Zoeloeland en
overl. 1884.
Keukenzont. Natrium cloride. Een
verbinding van het gasvormige chloor en
het metaal natrium, In de natuur te vinden
in vasten en opgelosten toestand.
Keulen. In den Rom. tijd Colonia
Agrippina, aanzienlijkste stad der Duitsche
Rijnprovincie, hoofdst. v. het gelijknam.
regeeringsdistrict, linker Rijnoever 150000
inw. Merkw. oude stud met vele bezienswaardigheden.
Keulenaars ook Keulsche aken en
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Keul-aken genoemd, large, smalle, weinig
diepg. schepen voor de handelsvaart op
den Rijn bestemd.
Keurvorsten. Duitsche vorsten die
het recht (de keur) bezaten om den keizer
of koning te kiezen.
Kevelaar. Klein vlek in de Pruiss.
Rijnprovincie distr. Dusseldorf, bezit een
wonderdadig Mariabeeld waarom duizenden bedevaartgangers jaarlijks daarheen trekken.
Kevers. Torren of schildvleugeligen,
naam van een talrijke orde van insecten.
Kenmerken zich door 4 vleugels, waarvan
de bovenste hoornachtige schilden zijn die
de andere verbergen en het geheele achterlijf bedekken. Met de vliezige, onder de
schilden liggende vleugels vliegen zij. Zij
hebben 6 pooten, meestal looppooten soms
springpooten, twee sprieten. Zij hebben een
volkomen gedaanteverwisseling en velen
leven lang in den toestand van larve (rugs)
en als volkomen insect slechts kort. De
Meikever leeft b. v. 3 jaar in den grond als
large (engerling). Het zijn zonder uitzondering zeer schadelijke dieren.
Keyser. (Hendrik de) Uitstek. Ned.
bouwkundige en beeldhouwer. 1565-1670.
(Jan Pieter de) verdienstel. Ned. letterk.
1818-1878. Bevorderde zeer de stichting
der kweekschool voor onderwijzeressen te
Arnhem.
Khalif. Titel der opvolgers van Mahomed in het wereldlijk en geestel. gezag.
Khalifaat noemt men het door de Arabieren
gestichte Rijk dier Vorsten.
Khartoem. Hoofdst. v. Nubie of Egyptisch Soedan Han de vereeniging van de
Witte- en de Blauwe Nijl, als een oase in
de woestijn gelegen, bekend door den
moord aldaar gepleegd op den Engelschen
generaal Gordon, die de stad verdedigde
tegen den Mandi.
Khedive. Titel van den onderkoning
van Egypte, als vazal van den sultan van
Turkije.
Khiva. Oase in de laagvlakte van
Toeran a. d. benedenloop der Amoer, vroeger een Khanaat van Toerkestan, thans
ingelijfd bij Rusland.
Kiel. De kiel van een schip, een balk,
die het vaartuig aan den onderkant sluit
en over de geheele lengte loo pt; bestaat
uit aan elkaar verbonden stukken. In de
plantkunde de 2 bloembladen van een
vlindervormige bloemkroon, die meeldraden en stamper omsluiten. Kleedingstuk
voor kinderen en werklieden.
Kiel. Hoofdst. v. d. Pruiss. provincie
Sleeswijk, oorlogshaven van den N. Duitschen bond, sedert 1871 van het Duitsche
keizerrijk, aan een baai der Oostzee.
121 824 inw.
Kielhalen. Straf, vroeger in gebruik
op de vloot, de gevonnisde werd 3 maal
onder de kiel van het schip doorgehaald,
waarbij zij dikwijls het leven lieten.
Kielland. (Alex. L.) Een Noorw.
romanschrijver, geb. 1849.
Kiem. (Een). Het beginsel van alle
planten en dieren.
Kiesreeht. Een deel der staatsburgerschapsrechten, het recht om de versegenwoordigers, welke afgevaard. worden

in de regeering van stad en land, mede
te kiezen.
Kieuwen. Ademhalingswerktuigen der
waterdieren, waardoor de visschen enz. in
staat worden gesteld de noodige zuurstof
te ontleenen aan de in het water opgeloste
dampkringslucht.
Kievit. Tot de afd. der steltloopers
behoorende vogel, wiens eieren meer bekend zijn dan de vogel zelf. Komt ten
onzent overal voor op lage landen, trekvogel, nestelt op den grond, zeer nuttige
vogel, daar hij veel insecten en wormen
verdelgt. De eieren worden met duizenden
ter markt gebracht en zijn een zeer dure
lekkernij.
Kiew. Russisch gouvernement met
gelijkn. hoofdstad, tevens vesting.
Kiezel. (Sillicium). Een element, behoorend tot de niet-metalen (metalloiden)
komt nooit vrij in de nat. voor maar gewoonlijk verbonden met zuurstof, waarmede het de hoofdmassa der vaste aardkorst uitmaakt, daar kiezelzuur-anhydride
een hoofdbestanddeel is v. vele gesteenten.
Kiezelaarde. Hetzelfde als kiezelzuur-anhydride.
Kiezelkalksteen. Een dich ten,
meestal licht gekleurde van kiezelzuur
doordrongen kalksteen.
Kiezellei. Dicht kiezelgesteente somtijds in leivormige lagen, somtijds ook als
gerolde steenen voorkomend.
Kiezelmangaan. Een kiezelzuur
mangaanoxydule.
Kiezeltuf of kiezelsinter. Neerslag v.
kiezelzuur uit warme bronnen.
Kiezelzuur en zijn anhydride. Ook
wel kiezelaarde genaamd, bestaat uit Sillicium en zuurstof.
Kiezelzure zouten. Verkrijgt men
door kiezelzuur te smelten met bases; zij
zijn sterk verspreid in de natuur en vormen de groote groep van delfstoffen welke
men met den naam sillicaten bestempelt.
Kiezelwegen of grintwegen. Worden
aangelegd van kiezel en grint, dat in de
hooge heidevelden wordt opgegraven.
Kif. Het in de looierij gebruikte run
of eikenschors.
Kikvorschen. Vormen m. de padden
de orde der Batrachiers onder de Amphihien. Zij hebben een gladde huid, missen
in volwassen toestand een staart en leggen
eieren. Doorgaans zijn de vingers der
voorp. vrij van elkaar, die der achterp.
door een zwemvlies verbonden
. larve
brengen zij den eersten tijd in het water
door, hebben dan een staart, geen pooten
en ademen door uitwendige kieuwen. In
ons land komen voor de Bruine landkikvorsch, den Groenen waterkikvorsch en
de Boomkikvorsch, die zich onderscheidt
door kleine klimschijfjes aan den top der
teenen, waarmede hij zich vasthecht.
KH. (De Dordsche). Vaarwater hetwelk
Dordrecht scheidt van den Hoekschen
Waard.
Kilimandsjaro. Hoogste bekende
berg in Afrika (Kilima Ndsjaro = Sneeuwtop), ligt in de bergstreek Dsjoga, aan d.
N.O.-grens van Duitsch Oost-Atrika, 6130
M. hoog.
Kilometer. Mijl, 1000 M., 15 min. gaans.
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Kilometerboekjes. Spoorbiljet in
vorm van een boekje van een zekengetal
kilometers, die men in een bepaalden tijd
moet afleggen, is veel goedkooper dan de
gewone biljetten of spoorkaartjes.
Kimberley. Stall in Z. Afrika ten W.
van den Oranje-Vrijstaat, bekend door de
Diamantveldeen en door het beleg van
1899-1900 door de Zui d-Afrikaan d ers, dankt
zijn ontstaan a. d. Diam'antvelden 28.718 inw.
Kinabast. Koortsmiddel, gemalen bast
van de Kinaboom, voornamel. in Z. Amerik.
voorkomend.
Kinkhoest. Een slijmhoest .die zich
met buien openbaart, veelal bij kinderen
en meer nog bij meisjes dan jongens, ontstaat niet door kouvatten. Men krijgt deze
hoest gewoonlijk slechts eenmaal. De
geneesk. weet er weinig tegen te doen.
Men geve den lijder goed verteerbaar
voedsel en houde hem niet te warm. De
frische lucht is zeer goed voor hem.
Kinsbergen. (Jan Hendrik van) Beroemd Ned. admiraal geb. te Doesburg
1785, werd in 1750 adelborst, was is 1762
kommandeur en daarna in Russ. dienst
1771 kapt.-luitt., streed, later in ons laud
teruggekeerd, met moed bij Doggenbank,
liet een haven makente Helder (het Nieuwe
Diep), richtte het corps mariniers op, later
vice-admiraal in Deensche dienst, stichtte,
weder in ons land terug, te Elburg een
kadettenschool voor zee-officieren en werd
door koning Lodewijk en Napoleon met
eerbewijzen overladen. Sleet zijn laatste
levensjaren te Apeldoorn, overl. 1819 aldaar.
Kiosk. Afzonderlijk staand rond of
hoekig gebouwtje, tuinhuis.
Kipling. (Rudiard) Eng. schrijver en
journalist, geb. 1865 te Bombay.
Kirgizen. Volk van Turksch-Tartaanschen oorsprong dat in zwervende
horden de Kirgizensteppen in Azie bewoont.
Kirschwasser. Een in Zuid-Duitschland, Zwitserland en den Elzas vervaardigde fijne soort van brandewijn met een
bizondere geur van fijne zwarte kersen.
Kismet. Fatum, noodlot.
Kitchener van Khartoem. Eng. generaal geb. 1850 in Ierland, werd in 1892
benoemd tot sirdar (opperbevelh.) van het
Egypt. leger tegen den Mandi, versloeg
deze bij Omdoerman 1898 en veroverde
Khartoem, de rest van de troepen v. d.
Nandi vernietigend; tot belooning ben. tot
Lord K. v. K. en gen. gouv. v. oedan. In
1899, na de nederlagen der Eng. in Z. Afr.,
werd 'hij als chef v. d. star aan generaal
Roberts toegevoegd en brak met zijn
ruiterij bij Kimberley door de linie der
boeren. Na het vertrek v. gen. R. werd hij
opperbevelh. in Z. Afr. en moist de Boeren
te bewegen tot het sluiten der vrede. Sedert 1902 opperbevelhebber van het Eng.
Ind. leger.
Kit. In de natuurl. hist. afkorting voor
Kitaibel.
Klaproos. Eenjarige plant uit de fam.
der Papaveraceen, een lastig onkruid onder
het koren. In Geld. en Overijssel zamelt
men de bloemen in voor de inktfabricatie.
Klaren. Een technische bewerking om
vloeistoffen helder te maken als filteren
niet helpt.

Klatergoud. Messing zeer dun uitgeslagen.
Klauwieren. Zangvogels met een
snavel als een roofvogel en sterke pooten,
voeden zich met groote insecten, kleine
vo gels, eieren en zelts muizen. Sommigen
hebben de gewoonte hun bait, als zij die
niet terstond vershnden, op dorens vast te
spietsen. In ons land komen voor de Klapekster, de Roodkoppige- en Grauwe klauwier en Kleine klauwier.
Klauwzeer. (Het) Ziekte van runderen, schapen en zwijnen.
Kla-ver. Plantengesl. uit de fam. der
Vlinderbloemigen, bekend voedergewas.
Klavier. Gemeensch. naam voor alle
snaarinstrumenten, waar de toonen door
middel van toetsen worden voortgebracht,
in het bizonder een oud instrument, een
driehoek. of langw. vierk. kast met klankbodem, voorlooper der piano.
Kiei. Een fijn mengsel van kiezelzuur
aluminium met zeer fijn zand, organische
stoffen en onbewerktuigde stoffen.
Klein Azie. Het tegenwoordige Natalie of de Levant, door de Romeinen
sedert de 5de eeuw v. C. Asia minor (Klein
Azie) genoemd. Het strekt zich westwaarts
uit tot aan de zee v. Marmora tegenover
Constantinopel, oostw. tot de Euphraat en
het Armenische Hoogland, zuidw. tot aan
de zee van Levant en de bergpassen van
Cilicie. Vaderland der Trojaansche heldensagen en der Grieksche beschaving, tooneel van den strijd der machtigste veroveraars en der vermaardste volkeren der
wereldgeschiedenis ged. ruim 3000 jaren,
n. 1. Meden en Perzen, Leythen, Grieken,
Romeinen, Galliers, Parthen, Arabieren,
Mongolen, Kruisvaurders enz. Thans het
belangrijkste en volkrijkste gewest van
Aziatisch Turkije.
Kleine. Maria Johanna Kleine, geb.
Gartman, Uitstek. Ned. Tooneelkunstenares
geb. 1818, overl. 1885.
(Frits Smith). Ned. letterkundige, pseudoniem Piet Vluchtig, hoofdredacteur van.
den „Gulden Winckel", geb. 1845 te Haarlem, woonachtig te Doorn.
Klein-Rusland. Landstreek in het
Z. v Europa. Rusland ook Ukraine geheeten, bestaande nit de gouvernementen
Kieuw, Charkow, Tsjesnigow en Poeltawa.
Kleptomanie. Ziekelijke gemoedstoestand, waarbij de lijder lust tot stelen
heeft.
Klerk. (Reinier de). Gouv. Gen. v. Ned.
Indie, 1710 geb., begon als matroos, werd
in 1777 ben. tot gouv. gen., stichter van
het Batay. genootschap, overl. te Grogoe,
zijn bij Batavia gelegen landgoed, 1780.
Kleurenblind. Noemt men personen
die niet in staat zijn alle kleuren op een
bep. afstand te onderscheiden.
Kleurendruk. De kunst om bij het
drukken van prenten aan deze verschill.
kleuren te geven, door het papier achtereenvolgens onder verschillende steenen te
brengen,welke ieder een afzonderlijke kleur
bevat; ook in de gewone boekdrukkunst
drukt men met kleuren n.l. met verschillend gekl. inkten. Tegenwoordig drukt men
ook gekl. platen door middel van verschillende cliché's na elkander.
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Kleurlingen. Noemt men de Indiaansche inboorlingen in Amerika, de Negers
en in het algemeen alle nit hunne vermenging ontstane menschenrassen.
Klimax. , Grieksch woord hetwelk
ladder of trap beteekent en door redenaars gebezigd wordt om een klimming
of stijging van achtereenvolgens aangevoerde bewijzen aan te duiden.
Klimop. (Hedera Helix L.) Klimmende
heester uit de fam. der Araliaceen, overal
aan oude boomen en muren te vinden.
Klimvisch. Een zoetwatervisch uit
de fam. der Baarzen, die de eigenschap
bezit lang op het droge te kunnen doorbrengen en met behulp der stekels van
het kieuwdeksel zich tegen de stammen
der palmboomen opwerkt. Komt op vereil. v. d. Ind. archipel voor.
Kliniek. In de eerste plaats het onderwijs in de practische geneeskunde van
het ziekbed in ziekenhuizen. De student
ziet daar de lijders, ontvangt van den
hoogleeraar de aanwijzing hoe hij den
zieke moet onderzoeken en de ongesteldheid bepalen, bespreekt met hem de behandeling enz. Men onderscheidt: Stationaire kliniek, die in een academisch ziekenhuis ; polykliniek, het bezoek der zieken
in hun woningen; de ambulatorische, een
onderwijsinrichting waar de zieken zelf
komen. Verder spreekt men van interne
kliniek, heelkundige
verloskundige —
oogheelkundige kliniek enz.
Klipdas. Een zoogdier niet grooter
dan een konijn, maar tot dezelfde groep
als de olifanten en neushoorns behoorend,
n.l. de Dikbuidigen. Behoort tehuis aan de
Kaap de Goede Hoop, Syrie, Mozambique
en de kust v. Guinea.
Klippen. Rotsen in zee, zich verheffend
boven de oppervlakte of lot daarbij.
Klippers. Lange smalle snelzeilende
koopvaardijschepen 3 masters.
Klis. (Lappal plantengesl. van de fam.
.der Saamgesteldbloemtgen die de bekende
klitten of klissen levert.
Klisteer of lavement. Het inspuiten
van vloeistof met een spuit in den endeldarm.
Klompviseh of Maanvisch. Zeldzame
Tisch in de Noordzee voorkomend, vorm
van een eironde schijf, aan het achtereind
omzoomd van een staartvin, die er als een
zoom uitziet boven en beneden aan het
achterste gedeelte een groote driehoekige
puntige yin; van voren een oog en een
kleine vin.
Kloosters. Gebouwen waarin monniken of nonnen hun verblijf houden en
naar bepaalde regels leven.
Kloostergelofte. lie plechtige verklaring dat men zich aan de regels van
het kloosterleven zal onderwerpen, gehoorzaamheid, armoede en kuischheid.
Voorheen gold de gelofte voor het geheele leven; thans veelal slechts voor 3 jaar.
Klopkever. Een klein kevertje dat
in oud pout leett en een kloppend of tikkend geluid daarin maakt.
Klopstoek. (Friedrich Gottlieb). Beroemd Duitsch dichter, 1724-1803.
Kl. et Greke. In de nat. hist. afkorting voor Klotzsch en Garcke.

Kluifhout. Een verlenging van de
boeespriet.
Kluisgaten. Openingen aan weerszijden van den boegspriet bestemd om er
kettingen of kabels door te laten gaan
van het anker.
Kluit. Len vogel tot de st€ltloopers
behoorend met een langen naar boven gebogen snavel. Ook in ons land broedend.
Kluiver. (De). Een driehoekig zeil.
Kluitenbreker. Een landbouwwerktuig, dienend om de omgeploegde aarde
op den anker te verbrijzelen, een geribde
rol.
Knaagdieren. (Glires). Groote orde
der zoogdieren zich onderscheidend door
2 scherpe snijtanden van voren in elke
kaak, waarop een ledige ruimte volgt en
daarna platte maaltanden. Over het algemeen kleine dieren. Voorbeelden: eekhoorns, muizen, marmotten, bevers, hamster, stekelvarkens enz.
Knalgas. Een mengsel van waterstof
en zuurstof in de ,verhouding waarin zij
water vormen.
Kneipp. (Sebastiaan). Geestelijke en
geneeskundige, geb. 1821, kapelaan te
WOrishofen, kwam door een ziekte op het
denkbeeld van genezing door een waterkuur en ijverde daarvoor zeer. De Kneippkuur, aldus naar hem genoemd, bestaat in,
het harden van het lichaam door barrevoets in het natte gras, water, sneeuw enz.
te loopen enz. Hij overleed in 1897.
Kniekerbokker. Pseudoniem, waaronder Washington Irving zijn ,,Geschiedenis van New-York" schreef en daarnaar
bijnaam voor de afstammelingen van de
oude Hollandsche kolonisten, die NewYork (Nieuw Amsterdam) stichtten.
Knollook. Plant uit de fam. der
Liliaceen, bolplant afkomstig uit OostIndie, veel gelijkend op de uien.
Knollen. Verdikte, onderaardsche stengeldeelen, die een gewichtig middel vormen tot voortplanting. Men treft ze aan
bij aardappelen enz. De knoppen, oogen
genaamd, zijn gewoonlijk in zeer weinig
ontwikkelden toestand voorhanden; zij
bevatten de kiem.
Knoop. De hechte samenvoeging van
twee Braden of touwen of van een touw
aan een voorwerp. — Voorwerpen passend
in knoopsgaten en dienend om kleederen
vast te maken. Men maakt ze van metaal,
hout, paarlmoer, ivoor enz. — In de meetkunde bij kromme lijnen het punt waarin
twee deelen der krommen met elkaar een
bladvormig figuur vormen. — In de sterrenkunde het snijpunt -van twee groote
cirkels aan den hemelbol. — In de plantkunde de plaatsen waar aan de stengels
bladeren voorkomen.
Knop. Het beginsel van een tak met
bladeren of van een bloem.
Knorhaan. Visch van de onderorde
der Stekelvinnigen, gelijkend op de bekende Pieterman maar grooter en fraaier.
Knox. (John.) De hervormer van Schotland, 1505-1572.
Kobalt. Een metaal, vooral in Saksen,
Bohemen, Hessen en Noorweg. voorkomend, zelden in gedegen toestand, meestal in verbinding met arsenik en met
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zwavel, doorgaans vergezeld van nikkel en
ijzer enz. Metaalmengsels van kohalt worden niet gebruikt maar zijn oxyden, hetwelk de eigenschap bezit dat bet met zuren
blauwe of rozenroode verbindingen oplevert, geeft ons fraaie verfstof, zooals
Kobaltblauw, Kobalt ultramarijn, Leidsch
blauw enz.
Koch. (Robert). Geneeskundige, geb.
1843, die in 1882 groot opzien verwekte
door zijn onderzoekingen betreffende de
Tuberculose, waarbij hij bewees, dat kleine
microscopische organismen uit de klasse
der bacterien, de zoogen. tuberkelbacillen,
de oorzaak dezer ziekte zijn. Daarna naar
Indie gezonden om waarnem. betreff. de
cholera te doen, ontdekte hij de kommabacil als de oorzaak Bier ziekte. Teruggekeerd werd hij benoemd tot directeur van
het pas opgerichte hygienische instituut
te Berlijn en deed weldra van zich spreken door het ontdekken van het geneesmiddel tegen de tuberkulose enz.
Kock. (Charles Paul de). Fransch romanschrijver, bekend door zijn geestige,
kluchtige romans, doorspekt met avonturen
van losbollen en naief goedige personen,
1794-1871.
Koekkoek. (Johannes Hermanus).
tritstekend zeeschilder, 1778-1851.
(Bernard Cornelis). Critstek. landschapschilder, 1803-1862.
(Johannes). Verdienstelijk. schilder van
stille en woelige waters.
Koekoek. Geslacht van vogels uit de
orde der klimvogels, grootte van een tortelduif, voedt zich met dikke harige beerrupsen. Heeft de gewoonte zijn eieren
door andere vogels te laten uitbroeden,
door ze na het leggen in zijn snavel te
nemen en in een nest van kleine zangvogels te brengen
Algem. naam voor sjouwers,
werklieden in Indie.
Koelman. (Johan Fhilips). Uitstekend
Ned. beeldhouwer, schilder en schrijver,
dir. der Academie le 's Rage, geb. 1818.
Koengoezen. Zie: Toengoezen.
Koenraad. Onder dezen naam vermelden wij: Koenraad I kon. en keizer v.
Duitschland, 911-948; Koenraad II, id. id.
1024-29; Koenraad III, kon. v. Duitschl.
eerste nit het huis der Hohenstaufen, 1138
—52; Koenraad IV, Roomsch koning 1237
—54; Koenraad van Marburg, priester,
berucht wegens zijn schijnheiligheid en
wreede kettervervolging, 1233 vermoord
in Hessen.
Koeropatkine. (Alexei Nicolajewitsch). Russ. generaal, geb. 1848, trad in
1864 in dienst, en maakte de veldtocht in
Turkestan 1872-74 mede. Nam deel aan
verscheidene expedities der Franschen in
Algiers en de Russ.-Turksche oorlog van
1877-78. In 1898 werd hij minister van
oorlog, tot hij, kort na het uitbreken van
den Russ.-Jap. oorlog, in 1904 belast werd
met het opperbevel in Mandchoerije. Yoor
de zegevierend voorwaarts rukkende Japanners trok lib met beleid terug, nu en
dan slag leverend om ze op te houden, maar
moest ten slotte, daar hij Been succes had,
zijn opperbevel neerleggen (1905).
Koetsveld. (Cornelis Elisa van). Ned.

letterk. geb. Rotterdam 1807, predikant te
's Rage.
Kof. Een rondgebouwd 2-mast vaartuig,
slechte zeilers, maar goede zeebouwers.
Koffie. De koffieboom behoort tot het
gesl. Coffea, geneeskrachtige tropische
heesters. De koffieboom levert als vrucht
de bekende koffieboon, die, gebrand en
gemalen, onze koffie levert.
Kohler. (Een). Een lijst van belastingschuldigen of onderhoudsplichtigen.
Kokospalm. Prachtige boom uit de
keerkringslanden, welke voor de inboorlingen v. onschatbare waarde zijn. Groote
vruchten die door eenige eigenaardige
indrukken welke op oogen, neus en mond
gelijken en doordat hij met vezels bedekt
is, welke er uitzien als haren, op den kop
van een aap gelijkt, bevatten een voedzaam smakelijk vruchtvleesch en een
melkachtig vocht, als dorststillende drank
hoog geschat. Van deze boom worden
alle deelen tot verschillende doeleinden
gebruikt.
Kolder. (De). Paardenziekte, veroorzaakt door hersenwaterzucht, doorgaans
ongeneeslijk.
Kolf. Oorlogswapen der middeleeuwen,
strijdhamer met langen steel, aan het andere uiteinde een haak, om, als men de
de tegenpartij door een slag bedwelmd
had., met den haak van het paard te halen.
— Ondereinde van een geweer. — Werktuig bij het kolven gebruikt om de ballen
weg te slaan. Flesch met nauwen hals.
— Aar met een dikke vleezige spil zooals
bij de mas, bananen, Aaronskelk enz.
Kolibris of bloemzuigers. Vogelfam.
uit de orde der roestvogels, de kleinste en
fraaiste vogels, die met alle tinten van
metaalglans schitteren, komen voor in.
Amerika. Munten uit door sierlijke vormen, kuiven en staarten. Zweven boven
de bloemen waaruit zij de kleine insecten
halen, maken kunstige nesten en leggen
zeer kleine eitjes.
Roll. In de nat. histor. afkorting voor
K011ike.
Kolven. Balspel dat in een kolfbaan
wordt gespeeld; de spelers slaan den bal
voort langs den grond en moeten die op
bepaalde plaatsen brengen.
Kombuis. Keuken aan boord van
schepen.
Kometen. Staartsterren, eigenl. haarsterren, hemellichamen, slechts nu en dan
zich vertoonend, bestaande nit een nevelachtig hulsel, de kern en de staart; soms
bezitten zij meer dan een staart. In vroeg.
tijd waren zij voorwerpen van verbazing
en vrees, daar men ze als voorboden van
groote tampers beschouwde.
Kommabacillen. Microscopische organismen, uit de klassen der Splijtzwammen, door Robert Koch ontdekt in de
klieren v. het darmvlies v. choleralijders,
zoodat zij als dragers der smetstof worden
beschouwd.
Komijn. Een eenjarige plant nit
Egypte afkometig, wordt in Europa veel
gekweekt, welker zaden gebruikt worden
in kaas.
Kompas. Een zich vrij bewegende
magneetnaQd voor den zeeman van groot.
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belang daar zij steeds het magnetische
Noorden aanwijst en hij daarnaar dus de
te volgen richting kan bepalen.
Ktinig. (Fredrich). Duitsch boekdrukker
en uitvinder der snelpers, geb. te Eisleben
1775, overl. 1833.
Kiiniggratz. Vesting en hoofdstad
Tan een arrt van denz. naam in Bohemen,
alwaar 3 Juli 1866 de beslissende slag
tusschen de Pruissen en de Oostenrijkers
werd geleverd, welke de laatsten verloren.
Konjn. (Het). Een kleine soort van
het geslacht Haas (knaagdier) die :haar
verblijf houdt in holen onzer den grond,
liefst in de duinen.
Koninginnepage. Een der fraaiste
onzer dag ylinders, prijkt met gele, blauwe,
roode en zwarte kleuren, de voorste vleugels
zin driehoekig, de achterste van punten
of staarten voorzien; de rups is onbehaard.
„Kiinigin von Scheba." (Die).
Opera van Karl Goldmarck, Hongaarsch
componist, geb. 1832,
Koningswater. Een mengsel van
salpeterzuur en zoutzuur, waarin men goud
kan oplossen.
Konrector. Leeraar die in rang onmiddellijk op den rector volgt.
Kool. In de chemie een der elementen
waaruit alle bewerktuigde lichamen zijn
samengesteld. Kan verkregen worden door
verhitting van organische stoffen zonder
voldoende toevoer van zuurstof.
Kool (groente) plantengeslacht uit de
fam. der kruisbloemigen welke de bekende
groente levert.
Koolemans Beynen. (Laurens Reinhart). Ned. zee-officier bekend door zijn
Pooltochten met het scheepje de Willem
Barendtz, geb. 1852, overl. in Indict.
Koolhydraten. Stikstofvrije niet
vluchtige organische stoffen, waarin zuurstof en waterstof in dezelfde verhouding
aanwezig zijn als in water en waarvan
het aantal koolstof-atomen per molecuul 6
of 12 bedraagt.
Koolmees. Zie Mees.
Kooltjes-vuur. Eenige soorten van
het plantengeslacht Adonis, worden in
ooze tuinen vaak gekweekt.
Koolwitje. Naam van een vlindergeslacht tot de fam. der Dagvlinders beh.,
zeer schadelijk daar de rups groote verwoestingen aanricht aan de kool.
Kopeke. Russische koperen munt van
'bids en 'Imo deel van een zilveren roebel.
Kopenhagen. Hoofdst. v. Denemarken
op het eil. Seeland a. d. Sond met de voorsteden ongev. 400575 inw., zetel der reg.
Koper. Een der vroegst bewerkte
metalen, werd door de Israelieten reeds
uit Egypte gehaald en de kunst om het
uit zijn ertsen te.verkrijgen wordt toegeschreven aan den phoenicier Cadmus.
lEiopergravures. Afdrukken van koperen platen, door middel der graveerkunst
bewerkt, om ze voor de pers geschikt te
makers.
Kopiereeht. Is eigenlijk het eigendomsrecht op een handschrift of boek. Een
schrijver kan zijn handschrift of manuscript afstaan met en zonder het copierecht.
In het eerstgen. geval is de uitgever er
eigenaar van, in hut andere blijft de schrijGEILL. ENCYCLOPAEDIE.

ver eigenaar en mag de uitgever slechts
een bepaald aantal exemplaren drukken
en in den handel brengen.
Koraal. Het kalkachtige gemeenschappelijke huis van een groot aantal
diertjes; het gemeenschappelijk lichaam
door alien opgebouwd, in de zeeen der
heete en gematigde luchtstreek. Buiten het
water gebracht, sterven de diertjes en
alleen de polypenstok of het koraal blijft
over.
Koraaleilanden. Eilanden ontstaan
door den gestadigen opbouw van polypenstokken, die vervolgens door aandrijvend wier enz. worden gevormd tot vaste
punten, welke voortdurend in omvang
to en emen.
Koran. (De) of al Koran. Naam van
het heilige boek der Mahomedanen.
Korea. Schiereiland in het N.O. van
China, koninkrijk, in het N. grenzende aan
Mantchoerije en gelegen tegenover Japan.
Hoofdst. Seoel, zetel der reg. en woonplaats van keizer Li-Hsi, tUdens den oorlog
van Japan tegen Rusland, werd het door
de Japanners bezet (1904) en als basis
hunner operaties tegen Rusland gebruikt,
terwijl een Jap. protectoraat werd afgekondigd, waardoor Korea geheel in de
macht van Japan kwam.
Korenbloem. Fraaie blauwe bloem,
vooral tusschen de rogge groeiend en
daardoor een lastig onkruid vormend.
Korenmot. Kleine snuitkever, die
groote verwoestingen aanricht in de korenmagazijnen.
Korhoen. Hoenderachtige vogel,
boschhoen, in ons land in Geld., Overijssel
en Drenthe. De haan Is een zeer fraaie
vogel, zwart met roode kringen rondom
de oogen en liervormige staart.
Kornak. Leider en verzorger van een
olifant.
Korner. (Theodoor) Een uitstek.
Duitsch dichter 1791. geb. In den bevrijdingsoorlog tegen Nap. te velde getrokken,
streed hij dapper en sneuvelde 26 Augs.
1813 nabij Rozenberg, een uur nadat hij
zijn ,,Schwertlied" had gedicht en aan zijn
vrienden voorgelewn.
Kornoelje. Plantengesl. uit de fam.
der Cornaceen met gele bloemen en fraaie
roode steenvruchten, zuurachtig, gebruikt
bij ziekten waarbij ander ooft schadelijk is.
Kossuth. (Ludwig) Aanvoerder der
Hongaarsche omwentel. v. 1848. geb. 1802.
Kota Radja. Hoofdst. van Atjeh.
Kotzebue- (August Friedrich Ferdinand von) Hitstek. Duitsch blijspeldichter
1761-1819, werd, daar hij op ergerlijke
wijze den spot dreef met de vooruitstrevende wenschen der natie, in Maart 1819
door een dweepziek student doodgestoken.
(Otto von) Vermaard Russisch reiziger
2e zoon v. d. voorg. 1787-1846.
Koudwater-geneeskunde. (De)
ook hydriatiek en hydrotherapie genaamd,
is de stelselmatige, zoo in als uitwendige
aanwending van gewoon koud water, tot
genezing van ongesteldheden, in den vorm
van Baden, omslagen, wasschingen, en
drinken.
Kouroki. Jap. generaal, bij het uitbreken van den Jap.-Russ, oorlog belast
13
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met het opperbevel der troepen aanvtnkel.
in Korea later in Mantschoerije, later in
gemeeusch. met maarschalk Yamagata.
Kozakken. Russische volksstam van
Tartaarsche oorsprong, zeer krijgshaftig,
vormen afzonderl. afd. in het Russ. leger.
Kraal.. Vogels die tot de fam. der
Raven behooren. In ons land komen behalve de Raaf voor de Bonte- en de
Zwarte-kraai, de ltoek en de Kauw.
Kraakbeen. Doorschijnende veerkraehtige zelfstandigheid, die in het
lichaam de beenderen m. elkander verbind.
Werktuig om de snelheid van
gassen of vloeistoffen, door buizen of uit
vaten of ketels stroo mend, te verminderen
of geheel te doen ophouden.
Werktuiguit eene vereeniging van
katrol en windas bestaande en bestemd
om groote lasten op te lichten en te verplaatsen, door een draaibare arm b.v. van
een schip op den wal en omgekeerd.
Kraanvogel. Eenigszins op den ooievaar gelijkende vogel uit de orde der steltloopers met fraaie vederen versierde staart,
sommigen met kuifvederen op den kop.
Men vindt deze vogel, die in Japan zeer
bemind is, op de Japansche teekeningen
van dozen en presenteerblaadjes enz.
Krabben. schaaldier dat in vorm
iets van de spinnen heeft, geheel gepantserd met sterke schalen, bewonen alle
verbergen zich in het zand en leven
van allerlei dierlijk voedsel. Zij leggen
eieren, waaruit zonderlinge larven te voorschijn komen, met groote stekels op rug
en voorhoofd. Eerst na herhaalde verve1ling krijgen zij de gedaante der krabben.
Krakatou. Klein vulkanisch eiland,
ongev. 41 M. van de kust v. Java gelegen
in het W. ged. v. Straat Soenda, dat in
1883 nagenoeg geheel werd verwoest door
een vulk. uitbarsting, welke 20 Mei begon
in Juni en Juli werd voortgezet om in
Augustus nog te worden verergerd door
de ontzett. beweging der zee. Op het
tegenover gelegen Sumatra werd de stad
Telok Betong verwoest, waarbij 6000 menschen het leven verloren, het eil. Merak
werd geheel overstroomd en 10000 menschen verdronken enz
Krakau. Hoofdst. v. d. voormal. Poolsche republiek, thans v. h. groothertogd.
Kramp. Een onwillekeurige, ongewone
en pijnlijke beweging der spieren.
Krapotkin. (Peter vorst). Russisch
socialist en lid der Internationale, telg van
een oud adellijk Russ. geslacht. In 1873
gev. genomen, ontkwam hij door de vlucht
naar Londen.
Krawang. Resid. op Java met de
hoofdst. Poerwakarta tusschen Batavia,
Cheribon en de Preanger regentschappen.
Kratjenhoff. (Cornelis Rudolphus
Theodorus). Ned. generaal, geb. Nijmegen
1758, die begon als geneesheer, maar tot
de Patriotten behoorend, moest vluchten
en toen in het leger van Daendels kwam,
die hem naar Amsterdam zond om er de
omwenteling tot stand te brengen, wat
hem ook gelukte. Pichegru haalde hem
over het bevel over de Amsterd. garde op
zich te nemen. Daarna tot luit.-kol. benoemd, legde hij zich op de krijgskunde

toe en bleef militair, klom op tot den rang
van luit.-generaal en overt. 1840.
Kreeften. Schaaldieren, fam. der langstaartigen, tienpootigen. Tot hen behooren
de kreeften en de garnaal. Hebben 10
pooten, lang staartvormig achterlijf aan
het eind met een zwemvin, groote scharen
aan de voorpooten. Aan het achterlijf zijn
5 . paren gelede aanhangsels, waaraan de
eieren eenigen tijd vastgehecht zijn. De
jongen hebben terstond de gedaante der
ouden. Zeer vraatzuchtige dieren die een
goed vleesch opleveren.
Krekel. Insect van de orde der rechtvleugeligen, bekend kevertje, dat bij bakkersovens en haarden wordt aangetroffen
en zijn eentonig gesjirp at en toe laat
hooren.
Kreml of Kremlin. Versterkt paleis ;
met muren omringde stadswijk, Het kremlin te Moskou is een hoog gelegen wijk
der stad, omringd door een muur met
wachttorens en bevat het paleis met de
bijgebouwen.
Krenten. Gedroogde bessen van een
verscheidenheid van den gewonen wijnstok, groeien vooral in Griekenland en ontleenen haar naam aan de stad Corinthe.
Kribben. Rijstdammen, aangelegd in
een rivier om hare oevers te bevestigen,
de bedding te verbeteren of haar mond
meer bevaarbaar te maken.
Kriewelziekte. , Een zenuwziekte
ontstaande door vergiftiging met moederkoorn, heeft veelal den dood ten gevolge.
11'10. Een witte fijnaardige snort van
kalksteen, bestaande nit de kalkachtige
schalen van microscopisch kleine diertjes.
Krijtvorming. (De). In engeren zin
noemt men aldus de laag wit krijt welke
tot een aanzienlijke dikte in het Z. van
Eng. en het N. v. Frankrijk gevonden
wordt en oostwaarts tot Rugen voortloopt.
Verder meer algemeen bezinkingen van
krijt, over geheel Europa en N. en Z. Amer.
zich uitbreidend.
Kringstormen. Cyclonen.
Krim. Schier-eiland in het Z. v. Rusland, ook wel Taurische schiereiland genoemd, door de landengte van Perekop
aan het land verbonden.
Krip. Geweven stof vooral tot rouwfibers gebruikt.
Kris. Dolk der Maleijers.
Kristallen. Lichamen die uit zichzelf
een regelmatigen vorm hebben aangenomen, door platte vlakken worden begrensd
en in bepaalde richtingen gemakkelijk te
splijten zijn Ontstaan als de stof van
vloeibaren in vasten toestand overgaat,
de kracht die de deeltjes tot een regelmatig geheel samenvoegt moet onbelemmerd kunnen werken en de vloeistof moet
in rust zijn.
Kristallisatie. Het ontstaan van
kristallen (zie hiervoor).
Kristallographie. De leer der kristalvormen.
Kroatie. Met Slavonie een afzonderl.
Kroonland der Oostenr.-Hong. Monarchie.
Kroek. In de nat. hist. afkorting voor
Kr.
o cker.
Krokodil. Dier van de orde der krokodillen uit de klasse der kruip. dieren.
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Woeste, vraatzuchtige, verslindende dieren
die zich in rivieren en moerassen ophouden.
Het geheele bovenlichaam is met harde
beenige platen als gepantserd, de bek is
zeer groot en kan verbazend wijd geopend
worden, legt eieren, waaruit jongen van
nauw. 2 duim lengte komen. Tot hen behooren ook de alligators en gavialen.
Kromhout. Boom, veel overeenkomend
met de gew. den; het hout is zeer taai en
bizonder geschikt voor houtsnijwerk.
KronUk. Kroniek of chroniek is een
bekn. verhaal v. gebeurten. naar tijdsorde.
Kroon. Aanvankelijk een onderscheidingsteeken voor dappere laden, eerst in
den vorm van een krans, later van goud
of ander metaal een teeken van de vorstelijke waardigheid. Zoo ontstonden de
keizers-, konings-, hertogs-, vorsten-,
graven-, vrijheeren- en adellijke kronen,
terwijl de pans de driedubbele kroon of
tiara gebruikt.
Verder heette kroon een oud muntstuk
in Engel. nog in gebruik en f 3.— waard.
Kroondomein. Onroerend goed, aan
den Staat behoorend, waarvan de kroon
de inkomsten trekt.
Kroonstad. Een sterke vesting en
zeestad in het Russ. gonvernement Petersburg op de smalste plek der Finsche golf,
tegenover den mond der Newa, een bolwerk voor St. Petersburg.
Kroonvogel. Ook Kroonkraanvogel
genoemd, kraanvogel met een kortere
snavel dan de andere soorten, licht gebogen, op den zwarten kop een fraaie kuif
of kroon van stroogele vederen.
Krop. Zakvormige verwijding van den
slokdarm, vooral bij hoenders, duiven,
papagaaien en dagroofvogels te vinden.
In den krop wordt het voedsel geweekt
voor het in den maag komt en de duiven
b.v. voeden met dit geweekte voeder
hunne jongen.
Kropgezwel. Een zwelling van de
voor het strottenhoofd gelegen schildklier.
Kruger. (Johannes Stephanus Paulus).
„Oom Paul", President van de voormalige
Zuid-Afrik. republ. Transvaal, geb. 10 Oct.
1825 in het distr. Colesberg in de Kaapkolonie; trok als 12-jar. knaap met zijn
ouders naar Natal, Oranje-Vrijstaat en
Transvaal. In 1877 was hij vice-pres. toen
Transv. geanexeerd werd door de Eng.
en vertrok naar Londen om daartegen te
protesteeren. In 1880 was hij de ziel van
de opstand tegen de Eng. In 1883 tot pres.
gekozen, werd hij in '88, '93 en '98 herkozen.
Onder zijn bestuur nam T. in bloei toe en
worden er de eerste spoorwegen aangelegd.
Aan vastheid v. karakter en vroomheid,
verbond hij de schranderheid van de beste
Europ. staatslieden. Door den ongelukkigen
uitslag van den oorlog met de Eng. van
1900—'01 moest hij het land verlaten. De
koningin der Nederl. stelde een oorlogschip ter zijne besch. en hij kwam naar
Europa, alwaar hij vergeefsch de tusschenkomst der Mogendheden trachtte te verkrijgen. Na dien leefde hij in stille afzond.
afwisselend in Nederland (Hilversum) en
te Clarens (Zw.) alwaar hij 14 Juli 1904
overleed. Zijn lijk werd overgebracht naar
Z.-A. en te Pretoria begraven. Zie pl. 31.

Kruid. Planten met een weeke buigzame (geen houtigen) stengel die in den
winter afsterven; zij zijn Oenjarig of blijven
over met behulp van een wortelstok.
Kruidje-roer-mU-niet. ( Mimosa pudica L.) plant die bij de minste aanraking
haar blaadjes samentrekt.
Kruidnagelboom. Fraaie altijd
groenen boom uit de fam. der Myrtaceen
voork. op de Molukken wiens bloemknoppen de bekende kruidnalen leveren.
Kruipende dieren. (Reptilia). Tweeslachtige dieren omvatten 2 klasse der
gewervelde dieren; lhebben koud bloed,
ademen in volwass. toestand altijd door
longen en leggen eieren; ademen op jeugd.
leeftijd door kieuwen. Hiertoe behooren
de Kikvorschen, Salamanders, Slangen,
Hagedissen en Krokodillen.
Kruis. Bij de ouden een werktuig tot
voltrekking der doodstraf, een peal waaraan de veroordeelde vastgehecht werd in
dezen vorm
•
—r T —1— of
De gekruisigde overleed door uitputting.
Omdat Jezus aan het kruis stierf, werd
dit een gewijd teeken voor zijn volgelin gen
en wordt het kruis nog altijd door vele
Christenen beschouwd als een wapen tegen
booze geesten.
In het dag. levee is het X een teeken
voor iemand die niet schrijven kan om
zijn handteekening te vervangen. In de
wapenkunde vervult het kruis een belangr.
plaats.
Kruisbek. Zangvogel uit de fam. der
Vinken, gekenmerkt door een zonderling
gevormden snavel, waarvan de punten
kruislings over elkaar heen liggen.
Kruisbloemigen.(Cruciferae).Naam
eener hoogst merkw. plantenfamilie met
ongeveer 200 geslachten en meer dan 1600
soorten, zijn over den geheelen aardbol
verspreid. Voorbeelden : rap en, radijs, kool,
weede enz.
Kruisbroeders of Kruisheeren. Leden eener geestel. Orde in de R. K. kerk,
wit ordegewaad, hoofdzetel Bohemen, ook
een klooster te Uden (N. Brab.) hielden
zich vroeger uitsluitend bezig met de
verpleging van zieke krijgslieden.
Kruisdistel. Plantengesl. uit de fam.
der Schermbloemigen.
Kruising van rassen. Paring van
dieren welke tot verscheidenheden van
dezelfde soort behooren, ten einde de
gunstige eigenschappen van elke verscheidenheid in het bizonder te vereenigen tot
een nieuwe verscheidenheid.
Kruistoehten. De krijgstochten van
de 11de tot de 13de eeuw ondernomen
door de volkeren van het Westen,tot verovering van Palestina, ten einde het land
waar Jezus leefde, in Christenhanden te
brengen.
Krup. (Alfred). Duitsch fabriekant van
gietstaal te Essen, vooral van moderne
oorlogswapenen (kanonnen), overleden 22
Nov. 1902.
Kuikendief. Vogelgesl. uit de orde
der Roofvogels, onderscheidt zich door
een krans vederen rondom het aangezicht,
slanke vogels met lange vleugels en staart,
hooge pooten, sterk gekr. bek. Leven van

196
kleine zoogdieren, vogels, eieren, kruipdieren enz. In ons land komen voor den
Bruinen-, den Blauwen- en den Grauwen
Kuikendief.
Kailenburg of Culemborg. Stadje in
Geld a. d. Lek, ruim 6000 inw.
Mk. In de nat. histor. afkorting voor
Kunth.
Kuras. Metalen borstharnas met rug.
Kurk. Schors van de kurk-eik.
Kurk-eik. Tot het gesl. eik beh. boom
rondom de Middell. zee overal groeiend,
maar vooral in Spanje, 'evert schors op,
die als kurk in den handel komt.
Kurkzuur. Een oxydatieproduct van
yetten en van kurk.
Rust. Dat ged. van een land dat door
de zee wordt bespoeld maar niet onder
water bedolven. Het ged. dat bij eb en
vloed afwisselend droog en bedolven is
noemt men strand.
Ktitz. In de de nat. hist. afkorting voor
Kiitzing.
Kuyper. (Hendrik) Gz. Verdienstelijk
dichter en tooneelschrijver 1790-1873
(Jacob) Hz. Aardrijksk. en cartograaf,
vervaardiger der bekende atlassen, 1821.
(Abraham). Ned. godgel. en staatman,
geb. 29 Oct. 1837 te Maassluis, predikant
te Amsterdam, vervolgens redacteur van
de Standaard, lid der 2de Kamer en van
1900 tot 1905 eerste minister en min. van
Binnenl. Zaken.
Kwakers. Naam van e. godsd. sekte,
zonen des lichts, stichter George Fox. Zij
houden zich aan den geest van het Christendom en zijn afkeerig van alle uiterlijk
vertoon en vormen. Alle menschen zijn
voor hun gelijk en zij achten het ongepast iemand hulde te bewijzen. Weelde is
ongeoorloofd, het dragen der wapenen
verboden en eenvoud en goede trouw
hoofdtrekken.
K.wartel. Vogel tot de fam. der patrijzen behoorend, grootte van een lijster
wordt in kooien gehouden om zijn bekende
roep te hooren.
Kwartelkoning. Vogel tot de Steltloopers beh. maar in voorkomen en levee
veel overeenkomst hebbend met den kwartel, zoo groot als een patrijs,leeft in korenen weilanden.

Kwarts. Delfstof (kiezelzuurhydride)
bestaande uit een verbinding van kiezet
en zuurstof met geringe hoeveelheden van
andere stollen zooals ijzeroxyde, kalk, klei,
mangaanoxyde enz.
Kwass. Een in Rusland zeer gezochte
drank, die er de plaats van bier bekleedt,
zuur afgietsel van fijngemaakt graan.
Fijnere soorten zijn de appel- en frambozenkwass.
Kweek. Algemeen voorkomend onkruid dat ongemeen voortwoekert en niet
kan verwijderd worden dan door het met
den wortel nit te roeien.
Kweldam. Kweldijk of kwelkade, dam
binnen een rivierdijk op' eenigen afstand
daarvan en aan weerskanten daaraan sluitend, om het water, dat door de rivierdijk
komt, op to houden.
Kwik of kwikzilver. een bij gewone
temperatuur vloeibaar metaal, dat in de
natuur in gedegen toestand voorkomt of
met zwavel verbonden als cinnaber. Gedegen kwik is tinwit, metaalglanzig, ondoorzichtig en komt in droppels voor.
Zwavelkwik of vermiljoen is cocheniljerood,
tot poeder gcwreven scharlakenrood en
doorschijnend en heeft een diamantglans.
Kwik is het eenige metaal dat bij een
gew. temperatuur vloeibaar is, terwijl het
eerst bij 40° C. va9t wordt. Het dient tot
vulling van barometers en thermometers,
men gehruikt het tot het beleggen van
spiegelglas en als geneesmiddel,
Kwikpraeparaten. Geneesmiddelen
met kwik toebereid, bij overtollig gebruik
zeer nadeelig.
Kwikstaart. Zangvogel gelijkend in
vorm op de Piepers, zeer slank en sierlijk,
lange staart, kleine kop en hooge pooten,
loopt snel en vliegt vlug, voedt zich met
insekten. Ten onzent komen voor de witte-,
de gele- en de groote gele kwikstaart.
Kynologie. De kennis der hondenrassen en de teelt.
Kyrie eleison. (Heer, ontferm u).
Aanvangswoorden van een gebed, in de
Christelijke Westersche kerk, ingevoerd
door Sylvester I,, tevens bestanddeel van
de mis door Gregorius de Groote voorgeschreven. Beginwoorden der mis in de R.
K. kerk.

L.
L. Twaalfde letter van ons alphabeth.
In het Rom. aanduiding v. d. naam Lucius,
en lex (wet) en liber (boek). Op munten
een verkort. v. lira en livre, terwijl de
doorgestreepte 2 Eng. pond sterling beduid. Als getal is de Rom. L = 50. L met
een cijfer er achter is de afkorting voor
de lengte van een loop van geschut uitgedrukt door zijn kaliber. L 40 beteekent
dus een geschut welks loop 40 kaliber lang

is. Ook afkorting voor liter.
L. In de nat. hist. afk. voor Linnaeus.
Laadstok. Vroeger in gebruik bij de
oude geweren, een metalen stok om de
patroon in het geweer aan te stampen.

Laar. (Pieter). Ned. schilder van gro tesketafer. uit het dag. lev en, in Italie
om zijn mismaakte gestalte Bamboceio
genoemd.

Laboratorium. Scheikun dige werkplaats ingericht tot het doen van onderzoekingen en het nemen van proeven.
Labouchere. (Henry) lord Tounton.
Lib. Eng. staatsman, geb. 1798, over1.1869.
(Henry). Neef v. d. voorg. Radicaal Eng.
staatsman en eigenaar van het weekblad
” Truth", geb, 1831.
Labrador. Het grootste en meest noor-

delijk gelegen schiereiland van NoordAmerika.
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Lae. In de nat. hist. afkorting voor
B. G. E. de Lacópede.
Lacrymae Christi. (Christustranen).
Fijne, vurige geurige donkerroode wijnsoort, afkomstig van de lacrymaedruif op
de hellingen v. d. Vesuvius.
Ladysmith. Stad in Natal a. d. Kliprivier, nabij de Toegela. Den 30 Oct. 1899
werd dit door de Boeren ingesloten en
generaal White verdedigde het gedurende
4 maanden. 28 Febr. 1901 moest het beleg
worden opgebroken, tengevolge van de
capitulatie van Crone.
Lafayette. (Marie Jean Paul Roch
Yves Gilbert Motier, markies de). Fransch
generaal en beroemd staatsman 1757-1834,
die een groote rol speelde in d, bevrijding van Amerika en tijdens de Fransche
omwenteling.
Lafontaine. (Jean de). Voortreffelijk
Fransch dichter bekend door zijn fabelen
1621-1695.
Lagerliif. (Selma). Zweedsche schrijfster, geb. 1858.
Lago Maggiore. Een der beroemdste
Noord-Italiaansche meren.
Lagunen. In het algem. alle lage, moerassige landen der kust, waar het zeewater eilanden en kanalen vormt ; in 't bizonder de moerassen welke zich uitstrekken a. d. N. W. kust der Adriatische zee,
in wier midden Venetie ligt zoodat men
ze te samen de Venetiaansche lagunen
noemt.
Laisser faire. Ook laisser aller en
laisser passer, uitdrukking welke beteekent: laat maar gaan, laat mar loopen,
en welke worth toegepast op politieke en
maatschaplijke verhoudingen. Eigenlijk
wordt er mede te kenn en gegeven het beginsel van niet inmenging door den Staat
in sociale toestanden.
Laken. Een glad of effen wollen weefsel, dat zijn viltachtige dekking door rollen verkrijgt.
Lakmoes. Een blauwe kleurstof.
Lakwerk. Gelakte houten voorwerpen
in China en Japan vervaardigd.
Lam of Lmk. In de nat. hist. afkorting voor Lamarck.
Lama. Een Thibetaansch woord dat
Moeder der zielen of Priester beteekent,
titel van den opperprieste van Boedha,
geestelijk opperhofd van Thibet of Dalailama.
Lama. Kameelschaap, behoort tet de
orde der herk. dieren, heeft lets van een
kleine kameel zonder bulten ; Z. Amerika.
Lama. Wollen stof van glad weelsel
Zeer gelijkend op Hanel.
Lamaismus. Een latere ontwikkeling
voor het BoeddhaIsmus of de hervorming
van die godsdienst door Tsonkhopa.
Lamantlin of Zeekoe. Een plantenetend walvischachtig zoogdier, plomp
lichaam, korte zwakke voorste ledematen
en een Breeden platten staart. Komt voor
aan de kuSten van Amerika en Afrika.
Lamarck. (Jean Baptiste Antoine
Pierre Monet de) Uitstek. Fransch natuurk
voorlooper van Darwin, 1744-1829.
Lamartine. (Alphonse Marie Louis
Prat de) Beroemd Fransch dichter en
staatsman 1790-1869.

Lambriseering. Betimmering in kamers tusschen de vloer en de vensterkozijnen of banken.
Lampongsche districten. Bij verkorting de Lampongs, resid. in het z. o.
ged. v. Sumatra.
Lamsdorff. (Wladimir Nicolajewitsch
graaf), Russ. staatsman, geb. 1865.
Lancet. Heelkundig werktuig, dienend
om weeke deelen door te steken en ged.
ook door te snijden; heeft een scherpe
punt en twee scherpsnijdende fijne randen.
Landauer. Rijtuig voor 4 personen,
overdekt door een in het midden gedeelde
kap, zoodat men naar verkiezing elke helft
kan opslaan of neerdoen.
Landbouwstations. Wetenschappelijke inrichtingen, waar men instaat is de
vragen van den landbouwer zoodanig te
beantwoorden dat hij er in de practijk zijn
voordeel arede kan doen. Zij bezitten land,
stallen, kassen, observatoria enz. en onderzoeken alle kwesties betreff. voeding der
huisdieren, cultuur der gewassen,bestanddeelen van den bodem, deugdzaamheid der
zaden enz.
Landengte. Een smalle strook land,
die een schiereiland met het vaste land
verbindt.
Landgoed. Een buitenverblijf waar
tevens landbouw gedreven wordt , ook een
zekere uitgestrektheid land met een heerenhuis als middelpunt en eenige boerderijen
er om heen, aan een persoon behoorend.
Landhoofden. Steunpunten van een
brug op de beide oevers.
Landmeetkunst. (De) Omvat het
opmeten en in kaart brengen Tan bepaalde
stukken land.
Landmerken. Voorwerpen op den
vasten wal die uit zee zichtbaar zijn en
den zeeman aanwijzing geven van de
plaats waar hij zich bevindt.
Landrente. De voornaamste van de
zoogen. „landelijke inkomsten", die ons
gouvernement als belasting heft in onze
0 I. bezittingen.
Landsknecht of Lansknecht. Met
lans gewapend voetvolk in de middeleeuwen.
Landtong. Tongvormig stuk land, van
het vaste land of een eiland, in zee uitstekend.
Langendijk. (Pieter). Een verdienstel.
Ned. dichter, geb. Haarlem, 1683 overl.
aldaar 1756.
Langenscheidt. (Johan Ludwig Gustav). Grondlegger der Toussaint-Langenscheidsche methode tot het aanleeren van
talen zonder meester, 1832.
Langkat. Klein rijk aan Sumatra's
Oostkust, afd. Deli.
Langoesten. Gepantserde kreeften,
met groot plomp lichaam en zeer sterk
doornig pantser, zonder scharen, hunne
larven zijn eigenaardige doorzichtige
wezens, vroeger als Phyllopoden beschreven, de meest bekende is Palunirus
vulgaris uit de Midden. zee.
Laocoon. Een priester van Apollo,
die toen de Trojanen het houten paard
hadden ingehaald, dat de Grieken hadden
achter gelaten, het yolk waarschuwde dat
er bedrog onder school. Teen men hem
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niet geloofde bracht bij een offer aan Posseidon. Hierop naderde uit zee twee rensachtige slangen, die eerst zijn beide zonen
omkronkelde, en toen Laocoon , hen te hulp
snelde, ook hem. Deze groep, in beeldhouwwerk weergegeven, werd in 1509 opgedolven.
Lap. In de nat. hist. afkorting voor
Lapegrose.
Lapland. Uitgebreid landschap in het
verste N. v. Europa langs de IJszee, bestaande uit Noordsch- Zweedsch- en Russisch Lapland.
La Platarivier. Een der grootste
stroomen van Z.-Amer.
Lansquenet. Een soort van kaartspel.
Largo. Zie: Adagio.
La Rochelle. Fransche oorlogshaven
en hoofdst. van het dept. Charente Inferieure.
Larve. Onvolkomen toestand van verscheidene dieren, b.v. de rupsen zijn de
larven der vlinders, de maken die der
vliegen enz.
Lassa. of h'Lassa, Hoofdstad van Thibet,
waarin vreemdelingen (Europeanen) niet
warden toegelaten. Een Eng. expeditie
met het plan daaraan een eind te maken
is in Augs. 1904 Thibet binnengerukt, heeft
het land ontsloten en een tractaat gesloten.
Lasso. Strik, naam voor een lange
lederen riem, aan het eind met een toeschuivende strik voorzien.
Latenettjdperk. Een bepaald tijdperk, aldus genoemd naar vele vondsten
van oude voorwerpen uit den Steentijd op
een bizondere plek in het meer van Neufchatel.
Lath. In de nat. hist. afkorting voor
Latham.
Lathyrus. Plantengesl. uit de fam.
der Vlinderbloemigen.
Latidnen. Naam der voormal. bewoners
v. Latium een oud-Ital. stam tusschen het
Sabijnsche- en het Albaneesche geb.
Latium. Zie Latijnen.
Latr. In nat. hist. of korting voor
Latreille.
Latnw. Plantengesl. uit de fam. der
Saamgesteldbloemigen, omvat verschillende saladesoorten.
Laudanum. Praeparaat bereid uit
opium en Malagawn, als pijnstillend
middel gebruikt, omvat het verdoovend
werkt.
Laurelia. Plantengesl, uit de fam.
der Urtiaceen.
Lanrierboom. Altijd groene boom
uit de fam. der Laurineön.
Laurierkers. Heester uit de fam.
der Amygdali6n waaraan de bladeren
dienen tot het bereiden van laurierkerswater een zeer verdoovend middel, bij
borst- en hartziekten gebruikt.
Laurierwilg. Inheemsche plantensoort tot de Wilgen behoorend.
Lanrillard. (Eliza) Verdienstel. Ned.
schrijver en dichter en populair redenaar,
geb. Rotterd. 1830, predikant te Amsterdam.
Laurinei5n of Lauriergewassen. Plantenfamilie, die boomers of heesters omvat
met lederachtige altijd groene bladeren.
Zij bezitten een groot gehalte aan aetherische °lien (de kamfer) de zaden bevatten

een vette olie en een kristalliseerbare
zelfstandigheid, laurine.
Lauterbrunnen. Dorp in het distr.
Interlaken (Zwitserl.) a. d. voet van de
Jungfrau, veel bezochte plaats, uitgangspunt voor bergtoeren.
Lava. De gloeiende, vloeibare massa
die bij vulkanische uitbarstingen wordt
uitgeworpen en daarna verstijft, komt
overeen met graniet, basalt enz.
Lavalliere. (Louise Francoise de Laboume Leblanc hertogin de). Matres van
Lodewijk XIV. geb. 1644 overl. 1710
Lavater. (Johan Kaspar) Zwitsersch
geestelijke, maakte zich zeer bekend door
zijn werk om iemands karakter op te
maken nit zijn gelaatstrekken,.1741-1801.
Laveeren of opwerken, noemt men
het zigzagsgewijs tegen den wind in varen
van een schip om zij het ook langzaam
toch vooruit te komen.
Lawine. Groote van de bergen afstortende sneeuw- en ijsmassa.
Lawn-tennis. Een bekend balspel
uit Engeland over het vaste land van
Europa verbreid, gespeeld door 2 of 4
personen.
Lazuursteen. (Lapis lazuli) Delfstof,
uit een verbinding van kiezelzuur, aluinaarde. kalk, natron, magnesia, ijzeroxydule
en zwavel bestaande. Dient tot het maken
van versierselen enz.
Leader. Voorman, aanvoerder, leider
van een nieuwsblad of van een politieke

partij.
Leb. Het toebereide binnenste slijm-

vlies van een kalfsmaag, dat het vermogen
heeft om de melk door afscheiding van de
kaasstof te doen stremmen.
Lectorea. In de eerste Christel. tijden
Kerkel. ambtenaren, die bij opeub. godsd.
oef. gedeelten uit de H. schrift lazen, behoorden tot den geestel. stand en werden
gewijd. — Tegenw. leeraren in de nieuwe
tal en aan hoogescholen zonder hoogl. te zijn.
Ledeb. In de nat. hist. of korting voor
Ledebour.
Leder. In de looierij bereide huiden
van dieren, ontdaan van het haar en zoodanig bewerkt, dat zij door vochtigheid
niet rotten en door droogte niet hard
warden.
Lederdoek. Een katoenen stof op de
wijze van wasdoek bereid, waaraan door
persen het voorkomen van leder wordt
gegeven.
Leeds. Grootste en volkrijkste stad
v. h. Eng. graafsch. York, middelpunt van
de lakenweverij en lakenhandel op beide
oevers der Aire.
Leeghwater. (Jan Adriaanz). Verdienstel. Ned. waterbouwkundige, geb.
1575 te De Rijn, ervaren molenmaker en
ingenieur, hield zich vooral bezig met
droogmalen van plassen en meren, eerste
ontwerper van het droogmalen van het
Haarlemmer-meer. Overl. tusschen 1649 en
1654.
Leek. Oorspronklijk in de R. K. kerk
,allen die niet tot den geestelijken stand
behoorden, maar wel kerkel. plechtigheden
verrichten, Later afgeschaft. In het dagel.
leven noemt men leeken, de beoefenaars
of liefhebbers van een of andere weten-
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schap die zulks uit liefhebberij doen; ook
wel in het algemeen ongeleerden, in tegenoverstelling -van geleerden.
Leem. Een mengsel van kiezelzuur
aluminium met zand, koolzuur, calcium en
ijzeroxyde.
Leenstelsel. Een stelsel onder de
Franken ontstaan om personen uit de
omseving des konings te begiftigen met
goederen, landstreken, die hij in leen kreeg.
De koning verzekerde den leenman bescherming en de leenman was verplicht
den koning met manschappen bij te staan
in den strijd.
Leerdtcht of Didactische poem. Is de
naam van een dichtstuk, dat in regelmatigen gang een leerzaam onderwerp behandelt b.v. ,,Het Huwelijk" v. Catz, ,,De
Schepping" van Ten Kate enz.
Leeuw. (De). De grootste soort uit het
geslacht der Katten, de tiran der dierenwereld, komt voornamel. in Afrika voor
van Zuid tot Noord en wordt in Amerika
vervangen door den Puma. Vooral in
N. Afrika hebben de landlieden veel van
den leeuw te lijden daar hij groote verwoestingen aanricht onder de kudden.
Leeuwarden. Hoofdstad v. Friesland
ligt in een vruchtbare streek aan het vereenigingspunt van verschill, kanalen en
spoorwegen 33.584 inw.
Leewwenhoek. (Anthonie van). Uitstek. Ned. natuurkundige geb, Delft 1632,
bezitter van een groot vermogen, wijdde
hij zich aan zijn lief hebberijen: ontleedkunde en microscopie; sleep zijn eigen
lenzen en vervaardigde zijn eigen toestellen ; daar hij uitstekende microscopen
had, kon hij veel nieuws ontdekken; verwierf grooten roem. Overl. 1723.
Leenwerik. Vogel van de orde der
zangvogels, kenbaar aan een langen zeer
sterken nagel aan den achterteen. Houdt
zich op den grand in landerijen en heide,
duinen enz. op, stijgt zingend de lucht in.
Wordt door de lielhebbers veel uit het
nest opgekweekt en in kooien gehouden.
I ehm. In de nat. hist. afkorting voor
Lehmann.
Legaat. Gedeelte van een erfenis door
den erflater aan iemand toegezegd, om na
zijn dood uit te keeren; kan bestaan in
allerlei: geld, een zakelijk of persoonlijk
recht, kwitantie van een schuld, enz. enz.
Legaat. Pauselijk gezant v. d. eersten
rang.

Legeering. Een door smelting verkregen homogeen mengsel van metalen.
Legende. Sage op het gebied der
kerkgeschiedenis; wordt echter ook gebruikt voor wereldlijke overleveringen. —
In de penningkunde opschrift van een
muntstuk.
Leges. Gelden welke door ambtenaren
van bureaux, griffien en secretarien worden getrokkenuit de beurs der particulieren,
voor door hen verleende hulp.
Legitimatie. of Wettiging van kinderen voor het huwelijk der ouders geb.
Legioen. Bij de oude Rom. een leger
of legerafd. In den Germanentijd 3000 man.
Legioen van Eer. Zie Ridderorden.
Legoeaan. Groote kamhagedis der
tropische streken.

Legua. Oude Spaansche en Sp.-Amerik.
afstandsmaat de L maritima of zee-legua
— 55 /9 km., de L. nueva of L. real = 6687.24
M.; de L. geographica= 6349.21. Verder
in Argentinie, Buenos-Aires = 5196 M. in
Mexico = 4190 M., in Paraguay = 4192 en
in Uruguay = 5154 M
Lei. Gesteente, hetwelk wegens zijn
laagsgewijze vormiug in dunne platen kan
worden gespleten, dient om op te schrijven en tot dakbedekking.
Leicester. (Robert Dudley, graaf van)
(uitspraak: Leshter). Gunsteling v kon.
Elisabeth v. Engeland. 1531-1588, bij ons
bekend doordat hij bevelhebber was der
Eng. hulptroepen,.in 1585 hierheen gezonden, en doordat hij de overh dwong hem
to benoemen tot stadh.-gen. en bevelh. der
land- en zeemacht. Hu had echter eon
groot tegenstander in Oldenbarneveld en
koningin Elisabeth riep hem in 1587 terug.
Leiden. Stad in de prov. Zuid-Holl., 3
uur gaans ten N. 0. van 's Gravenhage,
zetel der Hoogeschool en van verscheidene
musea, ruim 55117 inw.
Leiden. (Lucas van). Beroemd Ned.
schilder, geb. to Leiden 1494, gaf reeds op
9-jar. leeftijd prenten van eigen vinding
in het Licht en op zijn 12de ontving hij
voor een teekening zooveel goudguldens
als hij jaren telde. Op zijn 15de vervaardigde hij eenige van zijn schoonste platen.
Overl. 1533.
Leidsche ileseh. Natuurk. instrument
in 1746 to Leiden door Cunaeus en Musschenbroek uitgevonden.
Leipzig. In grootte de 2de, maar wegens hare welvaart en haar gewicht de
eerste stall van Saksen, hoofdst. v. h.
distr. v. denzelfd. naam, beroemde universiteit, vele merkw. geb., 456.124 inw.
Bekend door de groote volkerenslag der
verbonden mogendheden tegen Napoleon
14-20 Oct. 1813.
Lej. In de nat. hist. afkorting voor
Lej eune.
Lemming. Soort van muis der noordel.
streken.
Lena. (De). Oostehjkste der 3 gr. rivieren van Siberie, ontspringt ongev. 40 geogr,
m. t. N. 0. v. Jakoetsk en stort zich ten
Z. W. v. d. eilandengroep Nieuw-Siberie
in de IJszee.
Leng. Een zeevisch die sterk op kabeljauw gelijkt en in de Noordzee voorkomt.
Lennep. (David Jacob van), Uitstek.
Ned. letterkundige, geb. Amst. 1774-1853.
(Jacob van). Ned. dichter en romanschrijver z. v. d. voorg. geb. Amst. 1802,
overl. 1868 te Oosterbeek. Bekend zijn
zijn hist. rom, werken als De Roos v.
Dekama, en Klaasje Zevenster een schets
der zeden van het midden der 19de eeuw.
Lenormand. (Marie Anne). Een vermaarde kaartlegster, 1772-1843, die to
Parijs een bureau voor voorspellingen oprichtte en door keizers en koningen geraadpleegd werd. Zij liet ongeveer een
millioen francs na.
Lens. In het algemeen vergrootglas.
Doorzichtig lichaam, de eigenschap bezittend om de daarop vallende en er doorheen dringende lichtstralen te vereenigen
(convergeeren) of to verspreiden (diver-
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geeren). Zij kan begrensd worden door

gedeelten van bolle of holle vlakken of
door een plat vlak en een ged, van een
bol of hol oppervlak. De middelpunten
der grensvlakken liggen met het middelpunt van den omtrek der lens in dezelfde
rechte lijn (de optische as). Men heeft 6
soorten van lenzen: dubbelbolle (biconvexe), platbolle (plan-convexe), holbolle
(concaaf-convexe), met grooteren kromtestraal der holle zijden, dubbelbolle (biconcave), platholle (plan-concave), bolholle
(convexconcave) met grooteren kromtestraal der bolle zijden. De eerste 3 zijn
verzamelingslenzen, de laatste 3 verstrooiingslenzen.
Leo. Onder dezen naam vermelden wij
dertien Paussen n 1.: Leo I of de G-roote,
de eerste bisschop van Rome, die het Pauselijk gezag bevestigde, 410-461; Leo II
verbeterde het Gregor. kerkgezang, 682—
683 ; Leo III, door een partij te Rome bedreigd, vluchtte naar Karel de Groote,die
hem weer herstelde, 795-816; Leo IV, de
eerste bij Wiens verkiezing de bevestiging
dos keizers ingeroepen werd, 847-856;
Leo V, regeerde slechts 40 dagen, 907,
werd verdreven door Leo VI, 928-29;
Leo VII. 936-939; Leo VIII kon zijn gezag
slechts handhaven met steun van keizer
Otto, kende aan den keizer en diens opvolgers het recht toe pausen en bisschoppen te benoemen, 963-965; Leo IX 104954 werd gev. genomen in den strijd tegen
de Noorn&nnen; Leo X, bekend door zijn
prachtliefde, bevorderde kunsten en wetenschappen, 1513-1521; Leo XI, 1625;
Leo XII verreg. onverdraagzaam ofschoon
vriend der wetenschap, 1823-29; Leo XIII
1878-1903.
Voorts : Leo Africanus, een Arab. aardrijksk., einde 15de, begin 16de eeuw.
Leonardo da Vinci. Beroemd Ital.
schilder der 15de eeuw een zeldzaam genie
die uitmuntte op het gebied der schilderen beeldhouwkunst, verhief de perspectief
tot een wetenschap, uitstek. vesting- en
waterbouwkundige, vond oorlogswerktuigen en muziekinstrumenten uit bespeelde
de laatsten met smaak en was een schitterend improvisator; overl. 1519.
Leonberger. Een groot hondenras,
het eerst gefokt te Leonberg, uit NewFoundlanders met een groote slagershond
en het product daarvan met wolfshonden.
Leoncavallo. (Ruggiero). Ital. operacomponist, geb. 1858 te Napels, bekend
door zijn: ,,Pagliacci", „Cavaleria rusticana" enz.
Leonidas. Koning van Sparta, die met
300 Spartanen de bergpas v. Thermopilae
verdedigde tegen de Perzen, en toen een
verrader de Perzen achter hem om bracht,
met al zijn mannen den heldendodd stierf,
Leopold. Onder dezen naam vermelden wij : Leopold I keizer v. Duitschland
(1658-1705).Onder zijn reg deden de
Turken een inval en belegerden Weenen.
Door een Riiksleger onder Karel van Lotharingen en Sobieski, koning van Polen,
ontzet. Streed vervolgens tegen Frankrijk
(Lodewijk XIv); Leopold II, keizer van
Duitschland (1790-92), verstandig vorst,
ontwikk. landb. en nijverh., bevord. we-

tenschappen ; Leop old I, koning d. Belgen
gen. in Russ. dienst, huwde 1816 Charlotte
Augusta, kroonprinses v. Engeland. Door
haar spoedige dood 1816 worden zijn
schitterende vooruitzichten verijdeld. In
1831 . door de Belgen tot koning gekozen,
overl. 1865; Leopold II, zijn noon, koning
der Belgen, geb. 1835, gehuwd 1853 met
Marie Henriette, Aartshertogin v. Oostenrijk, 1865 gekroond, stichter van den Congo-staat in Afrika.
Leopoldsville. Hoofdpl. der Congostaat, eindpunt der Congo-spoorweg, a. d.
linkeroever van Stanley-Pool, aan den
anderen oever ligt het Frans. Brazzaville.
Lepelaar. Vogel uit de orde d. steltloopers (reigers), gekenmerkt door zijn
aan het uiteinde lepelvormigen bek.
Lepelblad. Plantengesl. van de fam,
der Kruisbloemigen, wordt om zijn antiscorbutische eigensch. in de geneeskunde
gebruikt.
Leporiden. Bastaarden van hazen en
konijnen.
Lepra. Zie: Melaatschheid.
Less. In de nat. histor. afkorting voor
Lessing.
Lesbos. Turksch eil. a. d. kust v. Kl.Azie, hoofdst. Castro.
Lesseps. (Ferdinand de). Fransch ingenieur die de doorgraving van het Suezkanaal ontwierp en uitvoerde, geb.1805.
Lessing. (Gotthold Ephraim) Hervormer der Duitsche letterkunde, 1729-1781.
Lestib. In de nat. hist. afkorting voor
Lestiboudois.
Lethargic. Een ziekelijke, op den
slaap gelijkende toestand, ongunstig verschijnsel, waarbij de wakker geschudde
aanstonds wederinslaapt, gevolg van sterke
uitputting of ziekte.
Lethe. De stroom der vergetelheid in
de onderwereld, waaruit, volgens de Gr.
mythologie de schimmen dronken voor zij
naar de Elyzeesche velden gingen.
Lettergieten. Hoogst belangr. kunst.
De letter wordt in metaal gesneden en
deze stempel in koper geslagen, waardoor
men een matrijs (vorm) krijgt, waarin een
mengsel van lood en spiesglans wordt
gegoten. Verder worden de letters geschaafd, geslepen enz,
Letterkunde. (De). Omvat in uitgebreide zin alle geschreven voortbrengselen
van den menschel. geest. De nationale
letterkunde omvat de geschreven voortbrengselen van een bepaald yolk.
Letterkundig eigendom. Het recht
van den schrijver of uitgever op zijn of
een gekocht werk, zoodat hij uitsluitend
het recht van uitgave heeft.
Letterschrift. De afbeelding der opvolg. klanken, welke een woord vormen.
Letterzetten. Verplaatsen of zetten
van de metalen letters waarvan gedrukt
wordt, in de vereischte orde, in vormen
waarin zij worden vastgesloten.
Lettres de cachet. Schriftelijke
bevelen tot gevangenneming voor de Fr.
omwentel. door de Fr. koningen afgegeven
om iemand tijdelijk onschadelijk te maken,
of voor altijd te verwijderen
Leuven. Stad in de Belg.prov.Brabant.
Levaillant. (Francois) Franschman
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In Suriname geb. 1753, genoot Been wetensch. opleiding maar held er van door
de bosschen road te dolen, waar hij vogels
schoot en die opzette. In 1778 kwam hij
met een aantal dier voorwerpen te Amsterd.
waar hij ze verkocht aan een koopman
Temminck, die hem vervolgens naar Z. Mr.
zond em vogels te verzamelen, waar hij in
het binnenl. reisde, schreef verschill. goede
werken over vogels, overl. 1824.
Levant. Alle ten 0. v. Italie gelegen
Europ. landen aan de Middell. zee, met
Egypte; in meer bepaalden zin de kusten
van Klein-Azie, Syrie en Egypte.
Levee en masse. Oproeping dat
iedereen die dienstplichtig is onder de
wapens moet komen.
Levensboom. N. Amerik. boom tot
de fam. der Kegeldragers (Coniferae) beh.
en tot de groep der Cypresachtigen, om
zijn sierlijk voorkomen in vele plantsoenen
aanwezig.
Levensverzekering. Zie : Verzekering.
Lever. (De) grootste klier van den
mensch, en der meeste diersoorten, dient
tot afscheiding van de gal uit het bloed.
Lever. In de 17de en 18de eeuw de
ochtendaudientie aan het Fransche hof,
kort nadat de koning was opgestaan.
Levertraan. Goudgele olie, geperst
uit de levers van verscheidene vischsoorten,
voornamel, de kabeljauw, bezit groote
vermaardheid tot het genezen van klierverettering, beeneter, Eng. ziekte, hoofdzeer enz.
Leverziekten. Ontstaan gewoonlijk
door een gebrekkige galafscheiding waardoor het grooter en kleiner worden, verharding of verweeking, pijn. geelzucht,
belemmering in de spijsverteering, buikwaterzucht enz. ontstaan.
Leviathan. In - den bijbel genoemd
dier, waarschijnlijk de krokodil of het
Nijlpaard.
Leyds. (Willem Johannes) Gezant der
vroegere Zuid-Afrik. republiek in Nederland voor alle hoven van Europa, geb.
1859, werkte onverm. v d. zaak der Boeren.
Leyss. In de nat. hist. afkomstig voor
Von Leyssen.
L.
In de nat. hist afkorting voor
Linnaeus, de zoon.
Li. Chin. lengtemaat 360 pas.
Lianen. Tropische slingerplanten.
Libanon. (De) of het Witte geb., bergketen in Syrie in het dal Nohr-Kasmiet.
Libau. Belangrijkste zee- en handelsstad van Koerland (Rusland) tusschen de
Oostzee en, de Zee v. Libau.
Libellen of Waternimphen, waterjuffers en pruistenbijters,insecten uit de
orde der netvleugelige insecten, lang dun
lichaam met groote gaasachtige vleugels,
vliegen des zomers bij slooten en poelen ;
de larven 'even in het water.
Liberaal. Mild, vrijgevig; op staatk.
en godsd. gebied beteekent het niet onverzettelijk vasthouden aan het oude, zich
verzetten tegen vooroordeelen en verouderde begrippen.
Liberia. Een negerrepubliek a. d.
W.-kustvan Afrika (Opper Guinea) hoofdst.
Monrovia.

Libretto. Kunstterm voor een operatekst.
Libye. Oude naam van Afrika.
Licent. De vergunning van een landbestuurder aan zijn onderdanen om het
een of ander te verrichten, voor welke
verg dan betaald wordt.
Licentiaat. Aan universiteiten de
student die door afgelegde examens het
recht verkrijgt om voorlezingen te houden.
Licht. Trillingen of golvingen van een
zeer fijne middenstof, den zoogenaamden
lichtaether, die de oneindige ruimte vervult,,overgebracht op het netvlies van het
oog, plant zich voort met een snelheid van
42000 mijlen per seconde, onontbeerlijk
voor het plantenleven
Lichten der Zee. (Het). Een verschijnsel veroorzaakt door millioenen
microscopisch kleine diertjes, welke zich
aan de oppervlakte bewegen en phosphoresseerende eigenschappen bezitten.
Lichterschip. Een vaartuig dat gebruikt wordt om de lading uit groote zeeschepen over te brengen naar den wal.
Lichtkogels. Projectielen die, afgeschoten, in de lucht ontbranden en licht
verspreiden. Zij dienen om te waken voor
overvallen van den vijand.
Lichtmis. Vrouwendag, kerkel. feestdag op den 40sten dag na Jezus' geb.,
(2 Febr.) S telt het bezoek van Maria aan
den tempel voor, om haar reinigingsoffer
te brengen en haar zoon voor te stellen.
De mis heet licht-mis wegens het groot
aantal kaarsen dat dan gebrand wordt, als
voorstelling dat Jezus een licht zou zijn
voor de heidenen.
Lictoren. Bij de Rom. lijfwachten van
hooge overheidspersonen,droegen een
bundel roeden met een biji er tusschen
op den schouder.
Lidewy. of Leduena (De Heilige).
Te Schiedam geb., ziekelijk meisje dat
geb. 1380 tot haar flood 1433 niets gebruikte
dan de heilige hostie. Verrichtte allerlei
zoogen. wonderen.
Lie. (Jonas). Een Noorweegsch schrijver
geb. 1833.
Liebfrauenmilch. Edele Rijnwijnsoort van druiven groeiend rondom de
kerk van het Lieve Vrouwenstift te Worms.
Liebig. (Justus, vrijheer von). Een der
grootste scheikundige der vorige eeuw en
hervormer van die wetenschap. (1802-1874).
Liebknecht. (Wilhelm). Een der voormannen van de Duitsche sociaal-democr.
partij, lid v. d. Rijksdag, redacteur van de
„Reform" het orgaan der partij.
Lier. Besn aard muziekinstrument, reeds
onder de Egyptenaren in gebruik.
Lightf. In de nat. hist. afkorting voor
Lightfort.
Ligue, liga of league. In het algem.
een tijdel, verbintenis, vereeniging, alliantie, coalitie.
Ligurie. Landstreek in het Z. v.Gallie
gelegen en in het N. v. Italie.
Ligustervlinder. Een avondvlinder.
roodachtig grijs met zwartachtig br. binnenrand, rozenroode achtervl., rups lichtgroen leeft op wilgen- en seringenboomen.
LiHung-Tsjanz. Chineesch staatsman en veldheer geb. 1825, klom door
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schranderheid en moed op tot de hoogste
rangen in den staat, overt. 1900.
Weigenschap. Een mildere norm
van slavernij in de middeleeuwen ontstaan.
MiHand of Liefland, een Russ. Oostzeeprovincie, vroeger een zelfst. Hertogdom,
waartoe ook Esthland en een ged. van
Koerland behoorden.
L0frente. Is een inschuld of vordering,
uit kracht waarvan ged. het Leven van een
bepaald persoon, op vaste tijden een bep.
som aan den renteheffer moot worden
uitgekeerd.
Lljfsdwang. Een middel van executie
in burgerlijke strafzaken, gevangenzetting
van den schuldenaar ; kan alleen in bizondere gevallen en bij vonnis geschieden.
Kleefstof, bereid door dierlijk
kraakbeen, vliezen en pezen te koken.
Uit lijnzaad of vlaszaad bereidde olie.
Minwaad. Naam voor linnen.
Minwaadboom. Boom van Jamaica
van welks bastvezels men stoffen weeft en
kant maakt.
Misters. Familie van zangvogels in
ons landwel bekend; vooral de merel of
zwarte lijster, ook gieteling genoemd, en
de zang- of grauwe lijster ziet men veel
in kooien. Behalve deze komen nog verschillende soorten in ons land voor, ged.
den trek.
Misterbessenboom. Boom tot de
fam. der Pomacan beh., draagt schitterend roode bessen ter gr. v. een erwt, een
geliefk. voedsel voor lijsters.
Likeuren. Brandewijn, welke door
toevoeging van suiker en aetherische ()lien
een stroopachtige drank vormt.
Lk. In de nat. hist. afkorting voor Link.
1. 1. loco laudato : op de aangehaalde
plaats en laatstleden.
Liljeb. In de nat. hist. afkorting voor
Liljeblad.
Lilliput. Een fabelachtig land door
Swift de Eng. romanschr. aldus genoemd
in zijn ,,Reizen van Gulliver", welks bewoners, Lilliputters, zoo groot als een
duim zijn.
Lima. Hoofdst. v. d. Z. Amerk. republ.
Peru, 298102 inw.
Limburg. Ned. provincie, voormalig
hertogdom, 40 D geogr. mijlen oppervl.
ruim 250000 inw. Voorn. plaatsen: Maastricht, Roermond, Venlo ; bekend to eristenoord 'Valkenburg e. a. nabij Maastricht.
Limoenkruid. Overblijvende van
bloeiende plant, vooral in Zeel.
veel voorkomende,
Limonade. Verkoelende drank, bereid
van citroen- of limoensap, water en suiker.
Limpopo. (De). Een groote rivier in
Z.-Afrika, ontspr. in Transvaal en stort
zich in de Delagoabaai in zee.
Lincoln. (Abraham). De 16de pres d.
Ver. Stat. v. N.-Amerika, geb. 1809 in een
blokhuis in Hardin County, begon zijn
loopbaan als boerenknecht, en was achtereenvolgens bootsman, houthakker, sjouwer, winkelier. advokaat en afgevaardigde.
Tegen het uitbreken van den burgeroorl,
werd hij tot presid. gekozen en hij leidde
de zuidelijken met succes, toen hij 14 April
1865, door een dweepziek tooneelspeler d.

zuidelijken, tijdens een opcnbare tooneelvoorstelling, werd vermoord.
Lind. (Jenny). Uitstekend Zweedsche
zangeres, de Zweedsche Nachtegaal genoemd, geb. Stokholm 1821, huwde met
den componist Otto-Goldsmidt, 1850.
Lindl. In de nat. hist. afkorting voor
Lindley.
Linde. Het belangrijkste plantengesl.
uit de fam. der Tilliaceen, omvat boomen
met uitgespreide takken.
Linde. Troepenopstelling naast elkand.
in 2 of 3 gelederen.
Lingerie. Linnenwinkel, handel in
witte geweven stoffen.
Liniesehepen. Oorlogschepen die geschikt zijn om in een slaglinie te strijden,
groote schepen met 70 a 90 kanonnen op
2 rijen boven elkander geplaatst.
Lmk. In de nat. histor. afkorting voor
Lamarck.
Linnaeus. (Karl) of Karl von Linne.
Een der beroemdste natuurkundigen, hervormer der nat. hist., geb. Zweden 1707,
haalde te Harderwijk den doktersgraad
en leefde lange jaren in ons land, overt.
1778.
Linnen of lijnwaad. Algemeene naam
voor de nit vlas- en hennepvezels gewev.
stoffen. Zoo heeft men vlaslinnen,henneplinnen, werk- of hedelinnen, half vlaslinnen, half katoenlinnen of Iersch linnen,
zeildoek, Russisch dril, pak- en zaklinnen
enz.
Linoleum. Stof tot het fabriceeren v.
vloer- en tafelkleeden gebruikt, is bestand
tegen vocht, koude en warmte, is sterk en
zindelijk in het gebruik, wordt vervaard.
van kurk en lijnolie.
Linotype. Zetmachine voor boekdrukkers.
Linschoten. (Jan Huygen van). Verdienstel. Ned. reiziger en reisbeschrijver,
geb. Haarlem 1563, kwam in Spanje in
dienst van den bisschop van Goa en reisde
met deze naar Indio. In het land teruggekeerd, poogde hij om het Noorden den weg
naar Indio te zoeken, maar overleed zonder zijn doel te hebben bereikt 1611 te
Enkhuizen.
Linze. Bekende plant tot de fam. der
Vlinderbloemigen beh. peulvrucht, die als
paardenvoedsel wordt geteeld.
Lippe. Lippe-Detmold, een souverein
Duitsch vorstendom, aan 3 zijden door
Westphalen, in het 0. door Schaumburg,
Pyrmont en een ged. van Hannover ingesloten.
Liquidatie. Vereffening, afrekening.
Lira. Ital. munt van dezelfde waarde
als een franc, n.l. f 0.50 ongeveer.
Lischbloem. (Iris) Plantengesl. uit
de fam. der Iride gn, hiertoe behoort ook
de Pinksterbloem.
Lissabon. Hoofdst. v. Portugal a. d.
Taag 264000 inw.
Llste. Scrutin de liste. In Frankrijk
een wijze van verkiezing van volksvertegenwoordigers, waarbij de stemmen van
een geheel dept. in rekening worden gebracht.
Liszt. (Frans) De grootste klavierspeler en na Paganini de grootste kunstenaar der Nor. eeuw, geb.1811 in Hongarije
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speelde reeds op 9 jar. leeftijd in het
openbaar.
Litanie. In de oude Christel. kerk een
formuliersgebed, later een boeteqebed tot
afwending van volksrampen; bij de Hervorming bleven zij in de Prot. kerken
behouden, maar ontvingen een Evangel,
richting.
Liturgie. Het geheel der godsdienstige
handelingen en plechtigheden, welke den
eeredienst uitmaken.
Livadia. Aan de Zuidkust van de
Krim gelegen zomerverblijf van de Russische keizers.
Liverpool. Na Londen de aanz. stad
van Gr. Brittanje, 2e stad v. Engeland,
rechter oever der Mersey, graafsch. Lancaster, met de voorsteden 887532 inw.
Livingstone, Beroemd Eng. reiziger,
die als zendeling het onbekende binnenland
van Afrika bereisde en aldaar het Evangelie en de beschaving trachtte te verspreiden. geb. 1817, overl. 1873.
Livins. Livius Andronicus den varier
der dramatische- en epische dichtkunst
bij de Rom., 3e eeuw voor C.
Titus Livius, Rom. geschiedschrijver geb.
59 v. C., overl. 11 n. C.
Livorno. Stad in Italie, hoofdst. der
gelijknam. provincie. 121000 inw.
Livrei. Gewaad door bedienden van
aazienl. personen gedragen.
Llano's. Uitgestrekte op steepen en
hei gelijkende vlakteti in Z.-Amerika.
Lloyd. Oorspronkel. de naam van een
soort van restauratie in de Londensche
beurs, waar kooplieden enz. bijeenkwamen,
Later begon men de lokalen uit te breiden
en hield er de lijsten bij van vertrekkende
schepen, ten behoeve der assuranie. Zoo
werd dit allengs een machtige vennootschap die nu dagelijks een lijst laat verschijnen „Lloyds List" alles bevattende
wat op handel en scheepvaart betrekking
heeft.
Later heeft men de Oostenr.-, Franscheen Noordduitsche Lloyd gekregen, groote
reederijen en handelsvereenigingen.
Loehem. Bevallig gelegen stadje in
Gelderl., 301)0 inw., a. d. voet van den
Lochberg.
Loeomobile. Verplaatsbaar stoomwerktuig, gebruikt waar de landb. in het
groot wordt gedreven en bij het uitvoeren
van werken, tot het in beweging brengen
van het heiblok het oppompen van
water enz.
Loeomotief of treintrekker. Machine om treinen te trekken, in alle deelen
ingericht om aanzienlijke kracht te ontwikkelen en in den kortst mogelijken tijd
de grootst mogelijke hoeveelheid stoom
van hooge spanning te doen werken.
Lodd. In de nat. hist. afkomstig voor
Loddiges.
Lodewijk. Onder dezen naam vermelden wij de volgende keizers v. Duitschland: Lodewijk I, „de Vrome", Frankisch
kon., z. v, Karel d. Gr. reg. 814-840; id. II,
822-875; id. III 880-928; id. ,de Duitscher",
was geen keizer, reg. als Frank. kon.,
843-876; id. IV „de. Beier", 1314-1346,
streed tegen Frederik v. Oostenr. en den
Pans, afgezet, overl. 1347;

Achttien kon, v. Frankrijk waaronder:
Lod. VII, reg. 1137-80; id. IX de Heilige
1226-70 op een kruistocht in Egypte gevangen genomen, gesn voor Tuni s, hervormer der rechtspl in Frankrijk; id. XI
1461-83; leede den grond tot absoluut gezag,. id. XII 1498-1515; XI II 1610-1643,
geleid door Richelieu; id. XIV 1643-1715.
Feleid door Mazarin, maakte vele verov.
in de Z. Ned. en Duitschl., hief het Edict
v. Nantes op, bracht Spanje onder het Huis
v. Bourbon; id. XV 1715-74 zedeloos leven,
verspilde de financien; id. XVI 1774-92
moest wegens staatsbankroet de Staten
Gen. bijeenroepen, waaruit revol. ontstond,
afgezet onthoofd 1793; id. XVII de noon
v. d. voorg. regeerde nooit, vermoed. in de
gev. overl. 1795: id XVIII broeder v. Lodew. XVI die ged. de rev. in het buitenl.
was, reg. 1814-15 en 1815-24; id. Lodewijk
Philips 1830-48 verjaagd, overl. 1850.
Lodewijk I koning van Portugal geb.
1838.
Lod. I kon. v. Beieren, 1825-48. werd
afgezet, overl. 1868; id. II klz. v. d. voorg.
reg. sed. 1864, leeft van de wereld afgezonderd.
Lodewijk Bonaparte kon. v. Holland
1806-10.
LodewUkslied. Merkw. oud HoogDuitsch gedicht behelzende de overwinning
v. d. Frank. kon. Lodewijk IT op de Noormannen.
Loevestein. Kasteel of fort in Geld.
westel. hock Bommelerwaard, waar Maas
en Waal samenvloeien om de Merwede te
vormen. Vermaard in onze gesch. door de
verrassing door Herman de Ruijter en de
ontsnapping van Hugo de Groot.
Log. (De). Werktuig door den zeeman
gebruikt om do snelheid van het schip op
zee of de weg welke het in een bepaalden
tijd aflegt te bepalen.
Logorithmen. Getallen waarvan men
zich bij sommige rekenkunstige bewerkingen, n.l. vermenigvuldigen, deelen, machtverheffen en worteltrekken bedient om de
uitv. te bekorten en gemaklijker te maken.
Loggia. In de Ital. bouwkunst een
bogengang, het middelste prachtige yenster in een paleis en een klein luchtig verblijf op een plat dak
Logogryph. Raadselachtige omschrijving, waardoor men laat raden naar een
woord, uit welks letters men andere woorden heeft gevormd.
Logos. Woord, rede, de van eeuwigheid bestaande gedachte Gods van zich
zelven, welke met het doel om de wereld
te scheppen van God is uitgegaan.
Lohengrin. Naam v. d, hoofdpersoon
v. e. Midden-Hoogd. gedicht en van het
gedicht zelf.
,Lohengrin". Opera van Richard
Wagner Duitsch componist 1813-1883.
Loire. (De). De Grootste rivier van
Frankrijk ontspr. d. Cevennes en stroomt
bij St. Nazaire iin den Atl. oceaan.
Loisl. In de nat. hist. afkorting voor
Loiseleur-Deslongchamps.
Loki of Loke, een god uit de Germaansche en Noordsche fabelleer, de god
der vernietiging, vertegenwoordiger van
het booze.
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Lombard,. Bank van leening, eene inrichting om goederen te verpanden tegen
ontvangst van een zekere som. Binnen een
bepaalde tijd kan men die goederen inlossen tegen terugbetaling der ontvangen
som en renten daarvan.
Lombardije. Italiaansch gewest omvattend de provincien Bergamo, Brescia,
Como, Cremona, Montua, Milaan, Pavia en
Sondrio.
Lombok. Eiland in den 0. I. Archipel
ten 0. van Java en Bali, tusschen het
laatstgen. eil. en Soembawa, vooral bekend
door de verraderlijke overval van ons expeditiecorps in 1894, waarbij de opperbevelhebber gen. van Ham en tal van officieren en manschappen sneuvelden.
Lombroso. (Cesare) Ital. geneesk. en
antropoloog geb. 1836, bekend door zijn
experimenteele onderzoekin gen betreff.
misdadigers, zenuwzieken, prostituees e. a.
abnormale menschen.
Londen. Hoofdst v. Groot-Britanje op
de beide oevers van de Theems, bestaat
uit de city en versch. voorstedep; reeds
100 steden en dorpen zijn in de tad opgenomen; de grootste stall der aarde en
het middelpunt van het wereldverkeer,
4.536063 inw.
Londonderry. Graafsch. in de Iersche prov Ulster
Longen, Ademhalingswerktuigen, die
het bloed zuurstof geven en het ontlasten
van koolzuur.
Longfellow. (Henry Wadsworth). Beroemd Amerik. dichter, 1807-1882.
Longwood. Woning van Napoleon I
op St. Helena.
Lont. Losgedraaid touw, vervaardigd
van zacht werk en gedrenkt of gekookt
in een mengsel dat spoedig brandt. Diende
vroeger tot het afschieten van geweren en
kanonnen.
Loo. (Het). Koninklijk lusthuis te Apeldoorn (Geld.), zomerverblijf van H. M. de
Koningin der Nederlanden.
Lood. Metaal dat zelden in gedegen
toestand wordt gevonden, meestal met
zwavel verbonden tot loodglans en zwavellood.
Loodazijn. Een pharmaceutisch preparaat uit loodsuiker en loodoxyde gemaakt, dienend tot verkoeling der huid
bij kneuzingen en brandwonden.
Loodglans of galeniet. Een delfstof
uit zwavel en lood, somtijds ook zilver,
goud, ijzer, zink en selenium.
Loodoxyde. Zeer zeldzame delfstof,
ontstaat bij aanhoudend verwarmen van
gesmolten lood in de open lucht, blijft
achter als men salpeterzuur of koolzuurlood verhit en wordt uit eene kokende
oplossing van lood4uiker door kaliloog of
kalkwater neergeslagen.
Loods. Gids op het water om schepen
in onbekende vaarwaters te besturen.
Loodsboot of Loodskotter. Kleine
sterk gebouwde, snel varende schepen,
waarmede de loodsen voor de zeegaten
kruisen om schepen te helpen.
Loodsmannetje. Een visch uit de
fam. der Makreelen, die de gewoonte heeft
de schepen te volgen om den afval die
• overboord wordt geworpen, te eten.

Loodsuiker. Azijnzuur lood, een tout
dat veel gebruikt wordt, verkrijgt men
meestal door oplossing van loodoxijde
(loodglit) in azijnzuur.
Loodswezen. (Het). Een onderdeel
van het dept. van Marine, omvat alles wat
tot de dienst der loodsschepen en het
corps loodsen behoort.
Loodvergiftiging. Ontstaat door het
opnemen van lood in gasvormigen of opgelosten toestand in het lichaam.
Loodwit of basisch koolzuurlood. Een
der belangr. verfstoffen.
Loodzalf. Een pharmaceutisch preparaat, gekookte olijfolie met vet en loodglit
(loodoxyde).
Loog. Door oplossing van plantenzout
scherp gemaakt water.
Looizuren of Looistoffen. Een groep
van, verbindingen bestaande uit koolstof,
waterstof en zuurstof, in het plantenrijk
sterk verspreid en voor het leven der
planten van groot belang, wordt tot vele
doeleinden gebruikt.
Look zonder Look. Naam van een
algem. aan heggen en op beschaduwde
plaatsen voork. plant, het versche kruid
riekt naar knoflook.
Loopkevers. Een fam. van roofkevers,
die van dierlijkvoedsel leven, sterke,
vlugge,' langwerpige kevers met een metaalglans. De larven zijn lang, naakt en
met hoornachtige schilden bedekt en leven
in den grond.
Loosjes. (Adriaan). Verdienstel. Ned.
romanschr. en dichter, 1761-1818.
Loots. (Cornelis). Uitstek. Ned. dichter
1765-1834.
Lorelei. Een voor de scheepvaart gevaarl. rots in den Rijn, tusschen St. Goar
en Oberwesel, vermaard wegens hare echo
en de rol welke zij in Duitsche sagen
speelt.
Lorgnette. Knijpbril.
Lorgnon. Monocle, oogglas, glas voor
een oog.
Loris Ittelikoff. Russisch generaal en
staatsman geb. 1826, was langen tijd met
dictatoriale macht bekleed en regeerde als
minister-presid. liberaal en mild. Toen
Alex. III tegen zijn zin aan de beginselen
van het absolutisme vasthield nam hij zijn
ontslag (1881).
Lotharingen. Vroeger een Duitsch
hertogdom, in 1766 een Fransche provincie, in 1871 aan Duitschland afgestaan 115
van L. met de Elzas, met de steden Metz
en Thionville. Het Duitsche ged. v. L. met
den Elzas vormen bet tegenw Rijksland,
waar de grondwet van het D. Rijk is ingevoerd, hoofdpi. Metz zetel der reg.
Lotharius. Lotharius I (840-855)
Roomsch keizer, oudste z. v. Lodew. de
Vrome, geb. 795, streed tegen zijn broeders om de opperheerschappij, eindigde
als monnik 855. — Lotharius II de Sakser
van 1125-37 koning der Duitschers en R.
keizer, als Karol. vorst de IIIde, als keizer
de Ude, overl. 1137. — Lotharius II reg.
over een gr. ged. v. ons land, overl. 1869.
— Loth. .kon. v. Frankrijk reg. 952-986.—
Lotharius kon. v. Italie reg. 945-950, stierf
door vergif.
Lotus. Verschillende soorten van water-
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rozen of Nymphaea's, werden door de
oude Egyptenaren lotus genoemd, met het
hedendaagsche geslacht van dien naam
zijn zij geheel niet verwant; men vindt ze
op oude Egypt. monum. afgebeeld.
Loubet. (Emile) Pres. der Fr. republ.
geb. 1838, gekozen 1899. In den aanvang
had hij met vijandelijkheden der Nationale
partij te kampen, welke zoover gingen, dat
zij hem in het openbaar bij de wedrennen
te Auteuil in 1899 beleedigden. Hid wist
die tegenstand door kalmte en onpartijdigheid te overwinnen en zijne positie verbeterde zeer door het bezoek van den
Czaar in 1901, hetwelk hij in 1902 beantwoordde met een bezoek aan den Czaar
te Zarkoje Selo
Loud. In de nat. hist. afkorting voor
Loudon.
Louis d'or. Gouden Fransche munt van
ongeveer f 12.— waarde.
Louisiana. Een der Ver. Stat. v. N.
Amer., grenst in het Z. a. d Golf v. Mexico,
in het W. aan Texas, in het N. aan Arkansas en in het 0. aan de Mississippi,
hoofdst Baton-Rouge.
Louisville. Grootste stad v. d. N.
Amer. staat Kentuckie.
Lour. In de nat. hist. afkorting voor
Louriers.
Lourdes. Stadje in het Fr. dept.
Hautes Pyrenees, bedevaartplaats, heilige
bron.
Loureneo Marques. Portugeesche
prov. in Zuid-Oost-Afr. a. d. Delagoabaai,
met gelijknamige hoofdstad, waar zich de
haven bevindt en het begin van den spoorweg naar Transvaal.
Louvre. (Het). Paleis van bijna alle
Fransche koningen te Parijs, Hendrik IV
verbond het met de Tuillerien, Richelieu
deed het verder verbouwen en Napoleon III
voltooide het Later werd het wat het
thans nog is, een museum.
Loveling. (Rosalie en Virginie). Twee
zusters, Vlaamsche schrijfsters en dichte-ressen, geb. 1834 en '36. Rosalie over1.1875.
Loyola. (Ignatius). Stichter der Jesuitenorde geb. 1491, was tot zijn 20ste
jaar in zijn vaderland Spanje soldaat en
na gewond te zijn bekeerde hij zich, verdecide al zijn goed onder de armen en
wijdde zich aan de godsdienst, over1.1558.
Lubeck. Een vorstendom in het groothertogdom Oldenburg en in het Holsteinsche landschap Wagrie.
Lubeck, hoofdstad van de kl. republ.
,,Vrije en Hansestad Lubeck', een zelfst.
staat in het Duitsche rijk, bondsstaat, de
stad heeft 36795 inw,
Lueas. Lucas van Leyden, eigenlijk
Lucas Huijgensz., grondlegger der Ned.
schilderschool, 1494-1533.
Lucca. (Paulina). Vermaarde operazangeres, geb. Weenen 1842, in 1865 gehuwd met baron von Rhaden.
Lueht. In 't algem. elke gasvormige
stof, meer bepaald het mengsel gas van
79% stikstof en 2110 zuurstof met koolzuur en waterdamp, hetwelk den dampkring der Aarde vormt, de lucht die ons
omringt en waarin wij leven. Door warmte
zet zij uit; zij heeft een gewicht v. 1.2934
Ned. wichtje per Ned. kan. Op elke Ned.

duim drukt de lucht met een gewicht van
1.033 Ned. pond.
Luehtballon. Een ballon v. verniste
taf gemaakt en gevuld met gas. Onder
aan hangt, gedragen door een over den
ballon geworpen net, een scbuitje om
passagiers merle te voeren. Het dalen geschiedt door het laten ontsnappen v. een
ged. van het gas uit de ballon door middel
van een klep, het stijgen door het verlichten van den ballon door het leegstorten van zakken zand. Uitgevonden in 1782
door de gebrs. Etienne en Joseph Montgolfier, papierfabrikanten te Annonay in
Frankrijk. Luchtballons worden voornamelijk gebruikt voor wetenschappelijke
onderzoekingen en voor militaire doeleinden. om den vijand te bespieden.
Luchtbuizen en luchtgaten. De ademhalingsopeningen der insecten, duizendpooten en eenige spinnen.
Luchtpitip. (De). Buis, gedeelt. aan de
voorzijde van de hals, gedeelt. in de borst
gelegen, van boven eindigend in het strottenhoofd en van onder in 2 takken eindigend. Dient om versche lucht naar de
longen te voeren en koolzuur houdende
lucht van daar te verwijderen. Ontsteking
der luchtpijpvertakkingen noemt men
bronchitis.
Luchtpomp. Een door Otto van Guericke nitgevonden toestel om in een
ruimte de lucht te verdunnen.
Luchtspiegeling of Opdoeming. Optisch verschijnsel door breking en terugkaatsing der lichtstralen, waardoor voorwerpen, landschappen enz. in de lucht
weerspiegeld worden en tot op grooten
afstand gezien kunnen worden. Men noemt
dit in het Oosten, Fata Morgana.
„Lucia di Lammermoor". Opera
van Gaetono Donisetti, Italiaansch componist, 1798-1848.
Lucifer. (Lichtdrager). Bij de Grieken
is Lucifer de naam van den planeet Venus.
wanneer deze zich als avondster vertoont.
— In de Gr. mythotogie zoon van Zeus
(Jupiter) en Aurora, die zorg droe g voor
de wagen en de paarden van den Zonnegod. — Ook de duivel, de vorst der duisternis. — Verder strijkhoutjes.
„Lucresia Borgia". Opera van
Gaetono Donisetti Italiaansch componist,
1789-1848.
Ludger. Apostel der Friezen en Saksers omstr. 745, geb., overl 809
Ludwigskanaal. Verbinding tussch.
Donau en Rijn.
Lueger. (Karl). Oostenr. staatsman,
geb. 1844, heftig antisemiet, werd in 1895
tot onderburgemeester van Weenen gekozen, en toeu de keizer die keuze niet
wilde bekrachtigen, opnieuw tot burgemeester. Op verzoek des keizers vergenoegde hij zich met het ambt van 2de
burgem. en toen hij in 1897 andermaal tot
burgemeester werd gekozen, bekrachtigde
de keizer zijn benoeming, In 1901 werd
hij eereburger der stad.
Luerss, In de nat. hist. afkorting voor
Luerssen.
Lugano. Bevallige stad in het Zwitsersche kanton Tessino, aan het meer van
Lugano.
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Luiaard. Een Bier van de orde der
Tandelooze zoogdieren, voorkomen v. een
aap, hangt aan de takken der boomen,
komt nimmer op den grond, voedt zich
met bladeren en vruchten.
Luik. Voorname Belgische stad in de
prove van denzelfden naam (Liege), aan
de vereeniging v. Maas en Ourthe, 131000
inwoners.
Luipaard. Roofdier (tijger), komt voor
in Afrika, Azie, groote gevlekte kat, laf
maar lastig roofdier.
Luis. Klein ongevleugeld snavel-insect,
dat op menschen en dieren leeft en het
bloed uitzuigt om zich te voeden. Hunne
eieren, neten genoemd,worden aan de
haren vastgehecht; de jongen komen na
6 dagen uit en gelijken terstond op de
ouden. Bij de menschenvindt men 3 soorten: de hoofdluis, de kleederluis en de
platluis.
Lukratief. Winstgevend.
Lumei. (Willem van der Mark, heer
van) een krijgsman die zich in den 80-jar.
oorlog onderscheiden heeft.
Lumn. In de nat. hist afkorting voor
Lumnitzer.
Lupine. Plant v. d. fam. der vlinderbloemigen, peulgewas, veevoeder.
Lustrum. Feestelijke viering van een
zekere tijdruimte van 5 jaar.
Luther. (Martin). De voornaamste der
Duitsche kerkhervormers der 16de eeuw,
geb. 1483 overl. 1546.
Luxembourg. Paleis te Parijs door
Maria de Medici gesticht en door verschill.
leden der Fr. kon. familie bewoond; na de
omwentel. herschapen in een gevangenis,
thans een museum.
Luxemburg. Hertogdom, van ouds
een zelfst. Duitsch gebied, tengev. v. h.
Londensch Verdrag in 1839 verdeeld tusschen Belgie en Nederland. Na 1815 werd

het als een Ned. prov. beschouwd, maar
van 1841 vormt het een zelfst. staat. De
kroon erfelijk in het huis van Nassau,
wordt thans gedragen door hertog Adolf
v Nassau, daarvoor door kon. Willem Ill,
hoofdst. Luxemburg.
De Belg. prov. Luxemburg was tot 1830
met bovenomschreven gebied vereenigd;
hoofdst Arlon.
Luyken. (Jan). Uitstek. Ned. graveur
en dichter, 1649-1712.
Luzern. Zwitsersch kanton met hoofdst.
v. dez. naam a d. plaats waar de Reusz
het Vierwaldstiitter-meer erlaat, 18000 inw.
Lyceum. Inrichtingen van hooger onderwijs welke tusschen gymnasia en de
academie in staan.
Lycurgus. Beroemd wetgever der
Spartanen omstr 880 v. Chr. — Id. een
aanzienl. Atheemsch staatsman omstr. 390
v. Chr.
Lyell. (Charles). Uitstek. Eng. geoloog
1797-1875, wiens werken indertijd groot
opzien baarde.
Lymphe. Vocht, afgegeven door bijna
alle door bloedvocht versch gedrenkte
deelen van het dierlijk lichaam, niet geh.
helder, zwakgeel; wordt door een eigen
vaatstelsel opgenomen en in het bloed
terug gevoerd.
Lynchwet. Volksjustitie, veel in gebruik in onbeschaafde of half beschaafde
streken, voornamelijk in somm. deelen v.
Amerika.
Lynden. (Constant Theodore bar. v.).
Verdienstel. Ned. staatsman, meermalen
minister, 1826-85.
Lynx. Roofdier van de fam. d. Katten,
kenbaar door harige pluimpjes aan de
ooren.
Lyon. Hoofdstad van het Fr. depart.
Rhone, na Parijs de grootste en belangr.
stad van Frankrijk, ongev. '12 mill. inw.

M.
M. Dertiende letter van ons alphabeth.
Als afkortingsteeken beteekend M.: Marcus, Manlius, Magister, Municipium enz.
in het Fr. Monsieur, M.M. Messieurs, in
Schotland Mae (zoon), in de muziek mano
(hand), mezzo (half) en meno (minder);
als Rom. cijfer 1000, verder: Meter, Mark.
Maag. Ingewand van het dierlijk lichaam, ruime zak, uitzetting van de slokdarm in het bovenste ged. der buikholte
gelegen. In de maag worden de spijzen
opgenomen door den slokdarm aangevoerd
daarna worden deze veranderd in spijsbrij
met het slijmvlies van de maag in aanraking gebracht en met het zure maagsap
vermengd en geheel of gedeelt. opgelost,
daarna en als deze dus zijn dienst heeft
gedaan, weggeduwd door het portier van
de maag naar den twaalfvinwerigen darm
en zoo uit het lichaam verwijderd.
Maagd van Orleans. Zie : Jane d'Arc.
Maagdenburgsche halve bollen.
Werktuig on de drukking der dampkrings-

lucht aan te toonen, uitgevonden door
Otto van Guericke.
Maagdepalm. Plantengesl. uit de fam.
der Apoyneen, omvat kruipende, rankenvormende heestertjes of kruiden.
Maagpomp. Heelkundig instrument,
dienend om de maag van hare inhoud te
ontlasten.
Maalstroom. Cirkelvormig draaiende
stroomingen in zee, o. a. bij de Noorweegsche kust (Loffoden).
Mann. Hemellichaam, dat zich in een
elliptische loopbaan om een planeet en
met deze om de zon beweegt. Onze aarde
heeft zoo'n maan als gezellin; de planeet
Mars heeft 2 manen, Jupiter 4 enz. Middellijn maan 3480 kilom., die der aarde 37
maal zoo groot, oppervl. 688.635 0 geogr.
mijl, die der aarde 13'12 maal zoo groot;
inhoud 53.735000 kub. geogr. mUl, die der
aarde 49112 maal zoo groot. Afstand van
de naastgelegen punten van maan en
aarde 384.420 kilometer. De maan heeft
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mechanisme buiten werking wordt gesteld
Been dampkring en keert altijd dezelfde
of de munitie verbruikt is.
zijde naar de aarde, oppervlakte zeer
Machine kanon. Zelfwerkend geschut
bergachtig.
van minstens 3.7 c.M. kaliber, inrichting
Maangebergte. Volgens oude Arab.
gelijk aan het machine-geweer (zie aldaar).
schrijvers een geb. dat van Kaap 61-ardafui
Machtsverheffing. Een getal tot een
a. d. Ind. Zee dwars door Afrika tot de
Golf v. Benin liep. Het is echter gebleken
bepaalde macht brengen, wil zeggen het
gedurig product van zooveel gelijke facdat zoo'n geb. niet bestaat.
toren als de exponent aanwijst b.v. 2 in de
Maantafels. Sterrenkundige tafels,
waarin men de plaats der maan aan den
4de macht is 2 X 2 X 2 X 2 = 16.
hemel op bepaalde tijden kan vinden.
Mae. Kinley. (William). Presid. d.
Ver. Stat. v. N. Amer. geb. 1843. In 1896
Maarsehalk. Eigenl. paardenknecht,
aanv. iemand die toezicht hield ov. paarwerd hij pres. en in 1900 zegevierde hij
nogmaals over Bryan, de candidaat der
den, later een militaire titel.
democr. partij. Hij ijverde sterk voor de
Maas. (De). Tweede hoofdrivier van
Nederland, ontspr. in het Fr. departem.
zelfstandigmaking der Amerik. industrie
Haute Marne.
en tijdens zijn reg. werden de Sandwichseil. geanexeerd en Cuba veroverd op de
Maassluis. Stad in Z. Ho11. aan de
Nieuwen Waterweg van Rotterdam naar
Spanjaarden. Voor hij echter zijn werk
kon voleinden werd hij, 6 Sept. 1901, door
zee. 7800 inw.
een anarchist. te Buffalo op de tentoonMaastricht. Hoofdst. der Ned. prov.
Limburg, 35209 inw., in twee deelen gestelliNg, met 2 revolverschoten zoodanig
deeld door de Maas, door een fraaie oude
getroffen, dat hij 14 Sept. d. a. v. overleed.
steenen brug vereenigd. Zeer oude stad,
Mac-Kinley-Bill. Een door Macbestond reeds in den Germanentijd.
Kinley ontworpen wet, ten doel hebbende
Mac. Schotsch woord dat zoon beteede Ver. Stat. v. Amerika industricel geheel
kent, gewoonlijk geschreven M'.
onafhankelijk te maken van Europa.
Mae Adam. (John Loudon). Uitvinder
Mac Mahon. (M. E. P. M. graaf de).
van eene bepaalde methode van aanleggen
Hertog v. Magenta, Fransch maarschalk
van wegen.
en pres. der republ. 1873-79.
Macaroni. Voorn. volksvoedsel te Na„Macon". (Le). Opera van Daniel
pels en ook in de over. streden van Italie
FrancoisEsprit Auber, Fransch componist
tot zelfs in Zwitserl. Het wordt fabriek1784-1871.
matig bereid uit tarwe.
Macrocosmos of Groote wereld, de
wereld in 't algem.
Macbeth. Koning v. Schotland in het
midden der llde eeuw en opvolger van
Microcosmos of Kleine wereld, de
den door hem vermoorden Duncan VII,
mensch in 't algem.
bekend als de hoofdpersoon van een treurMadagascar. Een van de grootste eil.
spel van Shakspere,
der aarde in den Ind. Oceaan, door het
Kanaal van Mosambigue van Afrika geMacchiavelli. (Nicolo di Bunhardo
scheiden. Fransche bezitting.
dei). hen der beroemdste geschiedschrijv.
en staatslieden van Italie,1469-1527.Naar
Madeira. Eiland der Portugeezen ten
hem wordt een staatkunde die alleen op
W. van Afrika en 150 geogr. m. ten Z. W.
sluwheid berust, Macchiavellistische staatvan Lissabon, groep van eilanden waarkunde genoemd.
onder ook de Canarische,hoofdst.Funchal
Haden. Larven van bijen, wespen,
Macedonia. Turksche provinc., hoofdstad. Saloniki met een bevolk. van 700000
muggen en vliegen.
Madapolam. Vroeger een grove gekezielen, oudtijds een machtig koninkrijk.
perde katoenen stof tegenw. een glad kaDoor het Berl. vredesverdrag van 1878
grepen de mogendheden in de zaken van
toenen weefsel voor ondergoed en ook
Macedonia in, maar de ontevredenheid
bedrukt voor bovenkleederen.
Madioen. Res. op Java in het zuiden
tegen het Turksch bestuur leidde tot vergrenst aan Kediri, Soerakarta en Remhuizing in massa, voorn. naar Bulgarije,
waar zich weldra een zoogen. Macedon.
bang.
Madoera. Eiland in den Ind. arch. ten
comite vestigde, dat de bevrijding van M.
uit de macht der Turken beoogt. In 1895
N. 0. van Java en daarvan gescheiden
door straat Madoera, behoort administrabrak een opstand uit welke door de Turtief tot Java.
ken spoedig werd gedempt en sedert is
Madonna. Ital. woord beteek. Mevrouw,
het land nagenoeg jaarl. aan opstanden
wordt in het bizonder gegeven aan de
ten prooi.
maagd Maria als voorwerp der beeldende
Machine. Een kunstig samenstel, door
een mechanische kracht bewogen, verkunst.
Madrid. Hoofd- en residentiestad van
vaardigt zelf het voorwerp en behoeft
Spanje op den 1. oever der Manzanares.
slechts toezicht en besturing.
Maerlant. (Jacob van). Uitstek. Ned.
Machinegeweer. Ook automatische
dichter der 13de eeuw.
mitrailleuse genoemd, eenloops vuurwapen
Maffia. Geheim genootschap op Sicilia
van geweerkaliber, wiens sluitmechanisme
dat rooverij en wetsschennis beschermt.
in de meeste gevallen door den schok
Magdeburg ook wel IVI aagdenburg ge(terugstoot) zelden door middel van kruit
noemd, hoofdst. v. d. Pruiss. prov. Saksen
enz. ontstoken wordt, zoodat de bediening
en het evenzoo gen. district.
niets anders vereischt dan richten en afMagellaan of Maghelhaens. Beroemd
drukken. Na het afdrukken vuurt dit waPortugeesch zeeman en reiziger, naar wien
pen onafgebroken met groote snelheid door
de zeestraat van dien naam is genoemd,
(300-600 schoten in de minuut) tot het
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ontdekker der Zuidzee, waaraan hij den
naam van Stillen Oceaan gal, sneuv. 1521
op het eil. Matan (Philepp.)
Magie. Tooverij.
Magigrs. Bij de Meden en Perzen de
leden eener priesterkaste, die in het bezit
der wetenschap waren en belast met de
besturing dergodsd. plechtigheden.
Magister. Een academische graad der
philosophischefaculteit, titel later aan
allerlei betrekkingen of ambten verbonden
b.v. magister pagi (dorpshoofd) magister
scholarum (hoofdonderwijzer) enz.
Magistratus. Bij de Rom. zoowel het
ambt als de overheidspersoon welke het
bekleedde, titel voor tal van overheidspersonen; in Duitschland naam voor den
gemeenteraad, in Eng. vrederechters, in
Fr. en ons land de rechterl. macht.
Magna Charta.(De Groote Oorkonde).
Noemt men in Eng. de gewichtige grondwet in 1215 uitgegeven door Jan zonderland.
Magnaten. In Hongarije de leden van
aanzienl. adellijke geslachten, de Rijksbaronnen, die volgens hun geboorte tot de
vertegenwoordiging des lands behooren en
samen de Magnatentafel vormen.
Magneet. Een ijzermassa die het vermogen bezit andere stukken ijzer aan te
trekken (magnetismus).
Magnesia en Magnesiumverbindingen.
De magnesia ook bitteraarde en talkaarde
gen. is het oxyde van magnesium, komt
hoofdzakel. voor als kiezelzuur en kbolzuur zout en vormt een hoofdbestanddeel
van onderscheidene gesteenten.
Magnetismus en Magneetnaald. Sommige ijzerhoudende delfstoffen bezitten het
vermogen om ijzer aan to trekken en vast
te houden, Men noemt deze stoffen natuurlijke magneten. Magnetisme kan ook aan
staal worden medegedeeld, is bij staven
het sterkst aan de uiteinden of magnetische polen. Hangt men een magn. staaf
horizontaal vrij op, dan wijst de eene punt
(N-pool) naar het Noorden, de andere
(Z-pool) naar het Zuiden. Naderen twee
zulke staven elkander, dan trekken de gelijknamige polen elkander aan maar de
ongelijknamige stooten elkander af.
Magnolia. Noord-Amerik. en N.-Aziatische boomen en heesters, met uitgespreide takken, lancetvormige bladeren en
zeer fraaie tulpachtige groote bloemen.
Zij komen in onze tuinen hier en daar voor.
Mahagonieboom. Boom uit WestIndie en de landengte v. Panama, welke
het bekende fraaie hout levert, mahoniehout genoamd.
Mandi of Profeet. Titel van een Egyptenaar2 die in 1881 in Egypt. Soedan als
zendelmg en vijandig tegen de Egypt. reg.
optrad. Hij vernietigde het tegen hum
atgez. Egypt. leger onder den Engelschman Hicks Pasjah, en ofschoon Gordon
hem erkende als Sultan van Kordofan, sloot
de Mandi hem in Khartoem in, nam de
stad in door verraad en doodde Gordon.
In 1885 overl, hij aan de pokken
Mainz. De oude resid. der Aartsbisschoppen en Keurvorsten van Mainz, tot
1866 een bondsvesting, thans een Pruiss.
vesting, tevens hoofdst, der Hess. Rhijn-

provineie, 1. Rijnoever bij de mond v. d.
Main, 84251 inw.
Maintenan. (Francoise d'Aubigne,
marquise de). Minnares en later door een
geheim huwelijk de gemalin van Lodewijk XIII.
Maire. In Frankrijk titel voor burgemeester.
Een hulzig geslacht uit de fam.
der grassen, graan, Turksche tarwe voeder voor pluimvee en vee.
Majolica. Een fijn soort aardewerk
met en relief opgewerkte ornamenten van
verschill. kleuren, op een meestal blauwen
metaalachtig glanzenden grond,
Majoraat. Een bizondere wijze van
erfopvolging volgens welke alleen de oudste van de bloedverwanten, die den erflater even na in den bloede bestaan, hem
opvolgt.
Major domus of Huismeier. In het
Frankische tijdperk, titel van den eersten
Hof- en Staatsdienaar.
Majuba of Amajuba. Een steile tafelberg in het N 0. v. Natal, waar de Boeren
27 Febr. 1881 een geduchte nederlaag aan
de Eng. troepen toebrachten.
Makaroff. Russisch admiraal. die in
den Jap.-Russ. oorlog in April 1904 met
zijn schip de „Petropavlosk", door een Jap.
torpedo getroffen, in de lucht vloog.
Makart. (Hans). Beroemd Duitsch historieschilder, geb. 1840, overl. 1884.
Makassar. Een afd. v. h. Ned. gouvt.
op Celebes, met de hoofdpl. Makassar.
Makelaar. Tusschenhandelaar, door
de bevoegde. macht aangesteld.
Makreel. Visch, tot de orde der Stekelvinnigen behoor., veel gelijkend op
de haring. Men brengt hem evenals gerookte bokking in den handel, waarmede
hij wel Bens verward wordt.
Malachiet. Basisch koolzuur, koper
van een donker gras- of smaragdgroene
kleur, komt voor in kristallijne massas
met andere ertsen.
Malaga. Hoofdst. v. d. Spaanscbe prov.
van denzelfd. naam, bekend door de wijn
welke er bereid wordt.
Malakka. Smal schiereiland, zuid. ged.
v. h. Ind, vastland, door de straat van
Malakka gescheiden van Sumatra.
Malaria. Moeraskoorts, vooral in Ital.
inheemsch. Aanvankelijk meende men dat
dit veroorz. werd door giftige uitdamping,
later door overbrenging v. smetstof door
muggers, thans meent men dat de malariaparasieten door de lucht indringen en zich
nestelen in de neuskeelholte.
Maleiers. Een yolk hetwelk over den
geheelen 0. I. archipel verspreid is, afkomstig uit het bergachtig binnenland v.
Sumatra, het Rijk Menangkabau. Bereikten reeds vroeg een hooge trap van beschaving en onderwierpen de kustbewoners. Omstr. midden 12de eeuw verspreid
over Malakka, waar zij het Rijk van Malacca stichtten; landbouw was hoofdbedrijf.
handel en industrie aanzienlijk. Door het
handelverk. werd de Mahomed. godsdienst
zonder strijd ingevoerd. Hoogste bloei
aanvang 16de eeuw. Hun macht werd
vernietigd door de komst der Portug. in
de Ind. arch. door ons later voortgezet.
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Tot de Mal. beh. de Atjehers, Batta's,
Soendaneezen, Javanen, Dajaks enz. enz.
Malo. (St.). Sterke Fransche zeestad,
vesting, hoofdpl. voor een arrond. in 11le
Vilaine.
Malot. (Hector). Fransch schrijver, o.a.
bekend door zijn met den prix-Month on
bekroond boek „Sans famine", in het Ned.
uitgegeven onder den titel „Aileen op de
wereld", geb. 1830.
Malthus. (Thomas Robert). Eng. staathuishoudkundige, 1766-1834, welke groot
opzien verwekte door zijn boek, waarin
hij betoogde, dat de vermeerdering der
middelen van bestaan geen gelijken tred
houdt met de vermeerdering der bevolking, en de uitbreiding der bevolking
derhalve moest worden tegengegaan (2
kinderen stelsel).
Malthusianisme. De leer van Malthus, dat de staat in het belang van het
algemeen, de uitbreiding der bevolking
moet beperken.
Malthezer ridders. Leden een. geestelijke ridder-orde, omstreeks 1048 te Jerusalem gesticht met een klooster en een
hospitaal voor arme zieke bedevaartgangers. Breidde zich later zeer uit en kregen
van Karel I het eiland Maltha in bezit,
geraakten later in verval en is geen
schaduw van hetgeen eenmaal was.
Mameloeken. In Egypte de naam der
slaven uit vreemde landen afkomstig, die
de gewapende macht des sultans vormden,
in opstand kwamen en zich van h. gezag
meester maakten, terwijl , zij Eibek tot
sultan benoemden, met wren de dynastie
der Mameloeken een aanvang nam. Zij
regeerden 266 jaren en Selim I bracht
hun rijk ten val. Later, toen de macht der
Porte daalde, trokken de M. andermaal
partij van de gelegenheid en hun Bey
(Ali-Bey) verklaarde zich onafhankelijk.
Na zijn dood maakte de Turksche Sultan
van de oneenigheid onder hen gebruik en
onderwierp Egypte weer. Hun laatste rol
speelde de M. tijdens den inval der Franschen in E., maar in 1811 maakte MehemedAli een einde aan hun macht.
Mammoet. Olifantensoort uit de diluviale en jongste testiaire tijdperken, welke
het tegenwoordig tijdvak ,voorafgingen;
overblijfselen en geheele lijken gevonden
in Siberie in het ijs wel bewaard.
Manati. Lamantijn of Zeekoe. Een
walvischtig zoogdier, met voorste ledematen (pooten) en een vinvormig uitloopend
achterlichaam, zonder pooten. Leeft in de
monden der Zuik Amerik.- en Ind. rivieren.
Manchester. G-roote fabriekstad in
Engel. aan het Bridgewaterkanaal, 563.969
inw., het met M. ineenloopende Salford
220.986 inw., middelpunt der Eng. katoenindustrie en als stapelplaats daarvan in
verbinding met alle handelsplaatsen der
wereld.
Manchester. Een fluweelachtige uit
katoenen Braden geweven stof, gestreept,
glad of gekeperd.
Manchesterschool. Staatkundige
richting in Eng., huldigt het beginsel van
den vrijen handel, stichter Cobden, sproot
voort uit de oppositie tegen de graanwetten.
GEILL. ENCYCLOPAEDIE.

Mandaat. Lastgeving, volmacht.
Mandarjjnen. Chineesche staatsambten aren.
Mandan. Zwaard der Dajakkers op
Borneo, waarmede zij de koppen snellen.
Mandoline. (Eene). Klein 4-, 6- of
meersnarig instrument, gelijkend op een
guitare,
Mandril. Mainon of Boschduivel. Een
aap der oude wereld, beh. tot het geslacht
der Bavianen of Hondskop-apen, kenbaar
aan zijn blauwe wangen, een d.leel. apen.
Mandsjoe. Een hoofdtak van d. stam
der Toengoezen, die de oorspr. bewoners
v. Mandsjoerije vormen. Sedert 2 eeuwen
de beheerschers van het Chin. risk.
Manege. Rijbaan, rijschool? waar men
onderricht geeft in het paardrijden.
Mangaan. Metaal, komt nooit gedegen
voor, maar alleen als oxyde. Een der
voorn. verbindingen is bruinsteen.
Mangelwortel. Beetwortel.
Mangelen. Het gladpersen van linnen
enz. door drukking tusschen twee houten
cilinders.
Mangostan. Vrucht van de Garsinia
Mangostana, in den Indis. Archipel, zoo
groot als een oranjeappel, bevattende een
aantal pitten omgeven door een smakelijk
geurig vruchtmoes. Men zegt dat dit de
heerlijkste vrucht van den aardbodem is.
Mannheim. Voormal. hoofdstad v. d.
Rijn Pfalz en thans 2e resid. v. h. groothertogdom Baden, hoofdpl, v. een evenzoo
gen. district, op den linker oever van de
Neckar bij hear mond en aan den Rijn.
Hanle. Buitengewone opgewondenheid,
ziekelijke gemoedsgesteldheid, blijkend in
tobben of woede. Ook gebezigd om een
hartstochtelijke ingenomenheid met iets
aan te duiden.
Manifest. Scheepsbrief, tabelsgewijze
opsomming van de goederen aan boord
van een schip, n.l. de lading. Ook bekendmaking, b.v. van een staatkundig persoon
of partij aan het yolk.
Manilla. Hoofdstad van de Philippijns.
eilanden, bezitting v. de Ver. Stat. v. N.
Amer. in 1899 verov. op de Spanjaarden
Manis. Schubdier, beh. tot de Tandelooze dieren.
Manitoe. Bij vele stammen van roodhuiden naam voor het Opperwezen, God.
Manna. Ingedroogde plantensappen
welke zich door een zoeten smaak onderscheiden, vooral dat van den Manna-esch
(Traxinus Orsries L.) Het manna dat de
Israelieten in de woestijn aten, valt volgens
Ehrenberg uit de toppen van een heester
(Tamarix mannifera) ter aarde en wordt
ook nu nog door de Arab. gegeten.
Manning. (Henry Edward). Aartsbisschop van Westminster en primaat van de
R. K. kerk in Eng. geb. 1809.
Manometer. ,Verktuig om de spanning van gasser' en dampen te bepalen.
Mansion House. De wooing van den
Lord-Major van Londen.
Manufacturen. Eigenlijk de werkplaatsen waar grondstoffen worden omgezet in kunstwaren, inzonderheid spinnerijen en weverijen. Later heeft men aan
allerlei geweven stollen, ten onrechte, dien
naam gegeven.
14

210
Manuscript. Zie: Handschrift.
Manuel. Manuel I Byzanthnsch Keizer
1143-80, geb. 1122; id, II id. 1391-1425,
geb. 1348.
Maori's. Inboorlingen van Nieuw-Zeeland.
Maraboet. Een tot de krop-ooievaars
beh vogel van Indie, Java en Sumatra.
Marat. (Jean Paul). Een der beruchtste
personen uit de Fr. omwenteling, een
bloeddorstig monster., die door Charlotte
Gorday, terwijl hij zijn bad zat, werd
doorstoken, 13 Juli 1793.
Marcellus. Naam van twee pausen:
M. I (307-309); id. II, 1555, reg. slechts 22
dagen.
Marco Polo. Beroemd reiziger der
middeleeuwen, Yenetiaan, geb. 1254, die
geheel Azie itereisde, overl. 1323.
Marder of Marter (Mustella). Dierengeslacht uit de fam. der Marders. Kl. verscheur. dieren, waartoe ook de bunzing en
de wezel behooren.
Mareehausees. Bereden politie aan
de grenzen, hier en daar ook in het binnenland geplaatst.
Marengo. Vlek in de Ital. pron. Alessandria, bekend door den slag aldaar tusschen de Franschen en de Oostenrijkers
en Russen,.waar de eerstgen. overwonnen.
Margariet. Ook Parelglimmer en diphaniet genaamd, een op glimmer gelijkend
maar waterhoudend calcium-alluminiumsilicaat met ijzeroxyde en natron.
Margarine. Een in de natuur sterk
verspreid vetmengsel, mengsel van triste
arine en tripalmitine en oplosbaar in
aether.
Margarineboter. Kuntboter, bereid
van vetten (rundertalk) met potasch en
een fijn gesneden schapen of varkensmaag,
hetwelk gekookt en met zout vermengd
wordt. Daarna afgekoeld wordt het verder
verwerkt met olijvenolie, versche melk en
natuurl. boter.
Maria. Onder dezen naam vermelden wij:
Maria, moeder v. Jezus, Onze Lieve
Vrouwe, de Heilige Maagd en Moedermaagd geheeten.
Maria, dochter v. Karel de Stoute, vrouw
v. Maximiliaan v. Oostenrijk, stierf door
een val van haar aard, 1482
Maria I, koningin v. Eng., 1553-58.
Maria Stuart, koningin v. Schotland,
(1542-1568) de rampspoedige koningin, die
na velerlei avonturen op het schavot stierf
1587.
Maria de Medici, kon. v. Frankrijk, yr.
v. kon. Hendr. woelzieke en heerschz.
vrouw, overl 1642.
Maria v. York, dochter v. kon. Jac. II v.
Engeland, echtgen. v. Willem III, kon. v.
Eng. overl. 1695.
Maria Theresia, Roomsch-Duits. keizerin,
kon. v. Hongarije en Bohemen, aartshertogin van Oostenrijk geb. 1717, reg.1740—
1780.
Maria Antoinette, kon. v. Frankrijk,
vrouw v. Lodewijk dochter v. d. voorg.
to Parijs onthoofd 16 Oct. 1793.
Maria Louise, 2e gemal. v. Nap. I, hertogin v. Parma, oudste dochter van keizer
Frans I v. Oostenrijk, geb. 1791, geh. 1810.
Na Nap. val begaf zij zich naar SchOnbrun

en aanvaardde het bewind over de hertogdommen Parma, Piacenza en Guastalia.
Overl. 1847.
Maria Christina, koningin v. Spanje,geh.
met Ferdin. VII kon. v. Spanje, 1829. Bij
het overlijden des kon. (1833) werd zij regentes van het rijk en haar dochter Isabella koningin, legde 1841 het regentsch.
neer en verliet Spanje. Over!. 1878.
Marine. (De). In het algem. de oorlogsvloot van een land en al wat daarmede
in betrekking staat. Niettemin noemt men
ook de handelsvloot van een land wel
met dit woord, men spreekt dan van handels- en oorlogs-marine.
Mariniers. Zeesoldaten, dienst doende
aan boord der oorlogschepen en aan den
wal op plaatsen waar marine-inrichtingen
bestaan.
Maris. Drie broeders van dezen naam
zijn schilder, n.l. Mathijs, genreschilder,
geb. 1836; Jacob, landschapschilder, geb.
1837; Willem, geb. 1844, een meester in
het afbeelden van vee in de weide.
Mark. Duitsch munt = f 0.60.
Mark. In de Germ, tijd benaming voor
al de onverdeelde grond in een gemeente
die gezamenlijk eigendom was, b.v. bosch,
water, hei enz.
Marketensters. Vrouwen, die de soldaten op . hunne marschen vergezellen en
v ersnaperingen verkoopen.
Marmer. Alle verscheidenheden van
kalksteen, die gepolijst kunnen worden,
zoodat zij hard en toch fljnkorrelig zijn.
Marmelade. Geleiacht. vruchtenmoes,
wordt in bussen gedaan en in den handel
gebracht als eonfituren.
Marmot. Knaagdier, in de hooge bergstreken van ons werelddeel voorkomend.
Wat men gewoonlijk marmotten noemt,
zijn echter Chineesche biggetjes.
Marocco. Onafhankelijk keizerrijk in
Afrika, a. d. Noordkust tegenover Spanje,
in het 0. aan Algiers grenzend, hoofdst.
Fez, verblijfplaats van den sultan, voorn.
steden Tanger, Mogador, Mechinez en
Marocco. De bewoners- zijn Mooren en
Arabieren, de godsdienst Mohamedaansch.
Sultan, Mulei-Hassan.
Marne. Zijrivier v d. Seine.
Marodeurs. Soldaten, die op eigen
gezag op roof uitgaan.
MarokUn. Een soort van leder, dat
vooral in Turkije en Marocco bereid wordt
van de huiden van geiten en bokken,
heeft een fraai roode kleur en wordt vooral
gebr. voor het inbinden van boeken.
Marryat. (Frederik). Bekend Engelsch
romanschr. 1792-1848; was zee-officier en
beschreef vooral het leven van zeelieden
op de Eng. oorlogsvloot,
Mars. Oorspr. de god der voortbrengende natuur der Ital. volken, later de
krijgsgod der Romeinen.
Mars. Planeet, op een afst. v. gemidd.
226 mill. kilom. v. de zon, heeft 2 manen.
Mars. Op schepen een soort van platform van planken boven in den mast gemaakt.
Marseillaise, Vermaard Fr. krijgslied, ten tijde der omwenteling gedicht en
gecomponeerd door Claude Joseph Rouget
de l'Isle, genie-officier, die dit deed om
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een eindte maken awn het zingen van straatdeunen. Hi' dichtte en componeerde het
in een nacht en toen 't den volg. morgen
in het openbaar werd uitgevoerd, was het
opeens het nationale lied der Franschen.
De Marseillaansche vrijwilligers, die te
Parijs kwamen, zongen het daar het eerst,
en vandaar kreeg het den naam „Marseillaise". De componist had het gedoopt:
„Het oorlogslied van het Rijnleger''. De
troepen zongen het in den strijd en de
geestdriftige, hartstochtelijke zang droeg
dikwijls Teel bij tot de overwinning.
Marseille. Hoofdstad van het dept.
Bouches du Rhone, de eerste handelsstad
van Frankrijk en na Londen, Liverpool
en Hamburg de voorn. v. Europa, 396.033
inw , waaronder 80000 Italianen.
Marsepein. Een gebak van amandelen en sulker.
Marsera of Marszeilsra. Naam van de
2de ra van onderen op schepen, hangt
boven de mars.
Mars. In de nat. hist. afkorting voor
1VIarsson.
Mart. In de Rat. hist. afkorting voor
von Martins.
Marsveld. Bij de Rom. het N. ged. der
gr. vlakte buiten Rome; het diende voor
gymnast. spelen, krijgsoefeningen en yolksvergaderingen.
Ook te Parijs heeft men het Champ de
Mars een ruim veld a. d.l. oever der Seine,
dient tot milit. oefeningen en volksfeesten.
Martapoera. Ass. resid. Z. 0. kust v.
Born eo.
„Martha". Opera van Baron Friedrich
Flotow, Duitsch componist, geb. 1812.
Martinet. (Johannes Florentins). Een
verdienstel. Ned. gel., predikant en beoefenaar der nat. hist., bekend o.a. door zijn
„Kathechismus der Natuur''. (1729-1795)
Martinique. Een der kl. Antillische
eil. in W. Indie. Fr. bezitt., hoofdst. Fort
Royal, ook St Louis.
Martinus. Onder dezen naam vermelden wij:
De Heil. Martinus of St. Maarten, geb.
306, overl. 400 als bissch. v.Tours.Gedenkdag 11 Nov.
Vijf pausen, n.l.: M. I (649-655), deed
keizer Heraclius in den ban, waarop deze
hem liet gev. nemen en ter dood veroordeelen, welke straf veranderd werd in ballingschap ; M. II (882 - 84) of Marinus I en
Martinus III (942-46) of Marinus II worden
veelal niet gerekend, zoodat alsdan M. IV
(1284-1334) als de 2de geldt. M. V. Toen
hij gekozen werd reed hij op een wit paard,
dat door dem Keizer en den Keurvorst van
den Pfalz bij den toom werd geleid, over].
1431.
Marx. (Karl). Voorn. vertegenw. v. het
theoretisch socialisme en stichter van de
Internationale. Israeliet, 1818-1883.
Masanigllo. Een visscher van Amalfi,
aanvoerder van den opstand te Napels
tegen den Sp. onderkoning,1647, dreef den
onderkoning in het nauw zoodat deze een
schikking trof. Vervolgens zich aan allerlei buitensporigheden overgevend, viel hij
door het staal van zijn eigen kameraden.
Maseate. Staat met gelijkn. hoofdst.
a. d. Oostkust v. Arabie.

Maskerade. Volksfeesten waarop gemaskerde en verkleede personen zich
vroolijk maken. Ook gecostumeerde optochten.
Massachusetts. Een der Ver. Stat. v.
N. Amerika.
Massage of knelling. Een heelkundige
bewerking, waarbij men door drukking en
opwekking van de samentrekking der
spieren en derhalve door versnelling van
den bloedsomloop en van de stofwisseling
de genezing tracht te bevorderen.
Mastodon. Uitgestorven olifant.
Masurka. Nationale Poolsche dans.
Matador. In Spanje de man die bij de
stierengevechten den steer den doodelijken
slag toebrengt. — In het kaartspel de
hoogste troet of de reeks daarvan. — In
het gewone spraakgebruik iemand die uitblinkt.
Maten en gewiehten. Om zich een
voorstelling te vormen van de grootte, Vail
lengte-uitgebreidheden, oppervlakte en
lichamelijke inhouden, vergelijkt men deze
met andere, wier afmetingen vastgesteld
zijn. Aan deze laatsten geeft men den
naam van mates. Het aangenomen stelsel,
ook het 10 deelig stelsel genoemd, bevat
de volg. verdeeling: meter = Ned. el;
decameter = 10 meter,. roede; kilomet = 1000 M., Ned. mil; decimeter = 0.1
M., Ned. palm; centimeter = 0.01 M., Ned.
duim; millimeter = 0.001 M., Ned. streep;
voor vlaktematen bezigt men den vierkanten meter : de are = 100 0 M.; hectare = 100 ares; de myriare = 100 hectares; 0 decimeter = 0.1 0 M.; 0 centimeter 0.01 0 M.; 0 millimeter = 0.001
0 M. Voor inhoudsmaten bezigt men den
kubieken meter (stere of wisse) voor
groote hoeveelheden, doch voor kleinere
is voor droge en natte waren de kub.
decimeter, de kop, kan of liter de eenheid. De schepel (decaliter) telt 10 en
het mud (hectoliter) 100 kop en het last
3000 kop. Bij de kan (liter) voegen wij het
vat (hectoliter) 100 Ned. kan, alsmede het
maatje (0.1 Ned. kan) en de vingerhoed
(0.01 kan).
Men heeft aan deze eenheid van maat
het gewichtsstelsel verbonden. Het gewieht
van een hoeveelheid gedistilleerd water
van 4 ° C., besloten in een kub. palm, een
kilogram of pond en voegde daarbij het
ons, lood, wichtje en korrel (hectogramme,
decagramme, gramme en decagramme)
waarbij een volgende telkens 0.1 weegt
van een voorgaande.
Mater Dolorosa. (Smartelijke moeder). Naam gegeven aan Maria, treurend
over den dood van Jezus.
Mater familial. De huisvrouw.
Materialen. Bouwstoffen.
Materialismus. (Het). Een wetenschappelijke richting welke de stof
(materie) beschouwt als de oorsprong van
al wat bestaat, dus ook van alle psychische
verschijnselen. Alle werkzaamh. d. geestes
zijn niet antlers dan verrichtingen der
hersenen tengevolge van ontvangen indrukken, wier bewaring men geheugen,
wier samenvoeging men verstand noemt.
Materie of stof. In tegenoverstelling
van vorm het stoffelijke, zakelijke of den

212
inhoud wel te onderscheiden v. den aard
en de wijze waarop het zich vertoont, van
gedaante, behandeling of ontwikkeling.
Mathesis. Wiskunde.
Matinee. De voormiddag, ochtend,
morgenbezoek, morgenkleed en ochtendmuziekuitvoering.
MatrUs. Bij schroefwerken de moer
waarin de spil draait; in. de lettergieterij
den norm waarin de letters worden gegoten; in de munt de stempel; in de
galvanoplastiek de eerste neerslag van
koper op het origineel.
Matrone. Bij de Rom. de zeer eerbare
gehuwde vrouw.
Matterhorn. (De) of Mont Cervin. De
voorn. top van een der vier reusachtige
Alpengroepen in het Zwits. karat. Wallis,
Matthias. Matthias I. Duitsch keizer
(1612 -19), geb. 1557, in naam landvoogd
der Nederl.; Id. I Corvinus de Groote,
koning v. Hong., verjoeg de Turken, bevorderde de beschaving, 1443-90.
Matt-nriteitsexamen. Duitsche naam
voor eindexamen aan gymnasia en reaalgymnasia.
Manrik. (Justus van). Gevierd Nederl.
schrijver. geb. Amsterd. 1847, vooral in het
komisch genre uit het volksleven munt hij
uit, Ook als lezer zijner novellen zeer in
trek, overl. 19 Nov. 1904.
Mauritius. Eiland ten 0. v. Madagaskar. Eng. bezitt., hoofdst. Port Louis.
Maurits. Maurits, hertog en keurv. v.
Saksen, geb. 1521, omhelsde de leer der
here., maar streed voor den keizer tegen
de Turken en tegen de Franschen. Later
streed hij tegen den keizer, toen deze zich
tot onbeperkt heerscher van Duitschland
wilde verheffen, overl. 1553.
Maurits,prins V. Oranje, graaf V. Nassau, z. v. Willem I, pr. v. Oranje, beroemd
veldheer. Nadat zijn vader was vermoord,
benoemden de Staten hem tot hoofd van
den Raad van Staten en vervolgens tot
stadh. en kapt.-gen. en admir. v. Holl. en
Zeel. HU begon de reeks van zijn gelukkige ondernemingen met de verrassing v.
Breda en zette onverdroten den oorlog
voort, den Spanjaarden slag op slag toebrengend. Een van zijn grootste wapenfeiten was de slag bij Nieuwpoort 1 Juli
1600. Het 12-jarig bestand zette kwaad
bloed tusschen hem en Oldenbarneveld,
de laatste werd onthoofd, en na het eind4
van het best. was Maurits niet zoo gelukkig weer; overleed 1625. Men noemde hem
den grootsten veldheer van zijn tijd.
Hauser. (Wilhelm). Bekwaam Duitsch
wapenfabrikant, vervaardiger v, het naar
hem genoemde geweer, dat in de handen
der Zuid-Afrik. Boeren zoo voortreffelijk
bleek, 1834-1882.

Mausoleum. Praalgraf.

Mauve. (Anton). Verdienstelijk Ned.
schilder van landschappen met schapen
enz. 1838-1888. Een reproductie van zijn
schilderstuk ,,Schapen op de heide", geven
wij in plaat 33.
Maxim. (Hiram) Ingenieur (Amerik.),
uitvinder van het Maxim-kanon, geb.1840.
Maximiliaan. Onder dezen naam
vermelden wij: Twee Duitsche keizers,
n.l. M. I, geb. 1849, in 1486 Roomsch kon.

Vertoefde meest in ons land, in 1493
zer, overl. 1519; Id. II, geb. 1527, werd
opgevoed a. h. Hof v. Karel V in Spanje,
maar begunstigde niettemin de hervorm.,
1564 keizer. Onder z. reg. genoot Duitschland bijna voortdur. vrede, overl. 1586
Maximiliaan Jos., keizer van Mexico,
aartshertog van Oostenrijk, broeder van
keizer Frans Joseph, liet zich d. Nap. III
overhalen de Mexic. kroon aan te nemen
en werd gekroond in 1864. Toen de Franschen echter hun troepen uit M. terugtrokken, kon Max. het tegen den generaal
der liberale Mexicanen niet uithouden,
verloor slag op slag, viel door verraad in
handen van generaal Juarez en werd in
1867 gefusileerd. Zijn vrouw, een dochter
v. kon. Leopold I v. Belgie, werd krankzinnig.
Maximiliaan Alex Phil. pries von Wied,
vermaard reiziger en dierkundige, die veel
deed tot de kennis der fauna v, Brazilie,
geb. 1782, over!. 1867.
Maximum. Het grootste en minimum
het kleinste.
Mazarin. (Jules). Fransch Kardinaal
en minister ged. de minderjarigheid van
Lodewijk XIV, 1602-1661
Mazas. V roeger beruchte gevangenis
te Parijs.
Mazelen. Een acute huidziekte, die
gewoonl. epidemisch heerscht en besmettelijk is.
Mazeppa. (Johan). In het Russ. Iwan
Stephanowitsj Masepa, hetman der kozakken, geb. 1645, page bij den Poolschen
koning Johan Casimir. Een Poolsch edelman verrastte hem in ongeoorl. betrekk.
met zijn vrouw en liet hem geheel naakt
op een paard binden, dat men de steppen
in joeg. Het paard bracht den lichtmis op
zijn afgelegen hoeve terug, waarna Mazeppa het beter vond Polen te verlaten en
zich naar Rusland begaf, waar hij opklom
tot hetman der kozakken in de -Ukraine.
Toen, in kennis gekomen met Peter de
Groote, die hem met eerbewijzen overlaadde, werd hij tot vorst van de Ukraine
verheven en beloonde de weldaden van
Peter door hem te verraden en zich met
Karel XII te verbinden om zich onaf hankelijk te makers. Toen dit mislukte vergiftigde hij zich zelf.
M. R. In de nat. hist. afkorting voor
Marschall von Bilberstein.
Mehx. In de nat. hist. afkorting voor
Michuux.
Mea culpa. Door eigen schuld.
Meehanica. (De). De leer van de wetten van evenwicht en beweging der lichamen. Men verdeelt haar in de statica of
de leer van het evenwicht en de dynamica
of de leer der beweging.
Mechelen. Stad in de Belg. prov.
Antwerpen.
Med. In de nat. hist. afkorting voor
Medicus.
Medan. Hoofdpl. van Deli, oostkust van

Sumatra, 11238 inw,
Mecklenburg. Duitsch" land in het
voormal. Neder Saksen aan de Oostzee,

omsloten door de Pruiss. prov. Pommeren,
Brandenburg, Hanover, Sleeswijk-Holstein
en het gebied v. Lubeck, verdeeld in 2 gr.
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hertogdommen n.l. Mecklenburg-Schwerin
en M.-Strelitz.
M. Sehwerin oppervl. 241, M. Strelitz 52
0 geogr. mijlen, dit laatste bestaat uit 2
van elkander gescheiden deelen.
Meekrap. Plant, waarvan de wortel
wordt gebruikt tot het bereiden v. kleurstof.
Meet. Gemalen zetmeelhoudende plantenzaden, zooals tarwe, rogge, gerst, mais,
boekweit enz.
Meeldraden. De organen der bloem,
waarin het bevruehtend stuifmeel wordt
gevormd.
Meelworm. Larve van een kever,pikzwart, aan de pooten roodbruin, ook meeltor genoemd; de larve is licht geelbruinachtig met een harde bruine kop; wordt
gebruikt als vogelvoeder voor insecteneters, houdt zich in larvetoestand in het
meel op.
Meer. Een natuurlijke waterkom door
land omgeven., gewoonlijk gevoed door
rivieren, terwij1 het zich ook door deze
ontlast van het overtollige water. Zijn zij
zeer groot zooals de Caspische-zee, dan
noemt men ze zee.
Meerderjarigheid. Rechtstoestand
van het individu; het zelfstandig worden,
heeft bij ons plaats bij het bereiken van
den 23 jar. leeftijd en bij vroeger huwen
net dat tijdstip. Een meerderjarige heeft
de vrije beschikking over zijn goed en kan
voogd of curator worden.
Meerkoet. Vogel tot de waterhoenders
beh. komt op ooze plassen en meren veelvuldig voor.
Meerschuim. Weeke, lichte, aardachtige delfstof, men vervaardigt er voorname'. pijpen en pijpenkoppen van.
Meerval. Visschengesl. van de orde
der weekvinnigen, onderscheidt zich door
een breeders platten kop en baarddraden
aan den bek, na de steur de grootste riviervisch in ,ons land, vroeger kwamen zij
in het Haarl.meer voor.
Mees. Geslacht van kleine, fraaie, nuttige, insecten-etende zangvogels. In ons
land komen voor de koolmees, de pimpelmees, de zwarte mees, de zwartkop-mees,
de kuifinees, de staartmees en het baardmannetje.
Meetbrief. Brief afgegeven door de
autoriteiten aan elken schipper of kapitein, vermeldende de geheele vorm, grootte
inhoud enz. van het schip.
Meetketting. Ketting gemaakt van
schakels van ijzerdraad, verbonden door
ringen welke van middelpunt tot middelpunt : Ned. el van elkander verwijderd
zijn. Men spant hem met ijzeren pennen
strap uit, dient voor het meten van grond,
is gew. 20 M. lang.
illeetkunde of geometrie, een deel der
wiskunde.
Itleeuw. Zwemvogels van de fam. der
meeuwen, uitmuntende vliegers, goede
zwemmers, ntaar Been duikers, voorteenen
verbonden door zwemvliezen, groote bek
met van voren haakvormig omgebogen
snavel, leeft van visschen en weekdieren.
Meig. In de nat. hist. afkorting voor J.
W. Meigen.
M. H. In de nat. hist. afkorting voor
Muller en Henle.
,

12

Meikever. Insect uit de orde der
schildvleugeligen en de fam. der Bladsprietigen. In ons land goed bekend, de
larve, engerling genoemd, is een allerschadelijkst Bier.
„Meistersiingen". (Die). Opera van
Richard Wagner. Duitsch componist,
1813 —1883.
In de nat. hist. afkorting voor
111.
Mertens en Koch.
Mekka. Heilige stad der Mahomedanen
geboortepl. v. d. Profeet, die zijn aanhangers de verplichting oplegde minstens eens
per jaar de stad te bezoeken, in de Arab.
prov. Hedsjas ten Z. v. Medina, in nauw,
onvruchtbaar, zandig dal.
Melaatsehheid. Een zeer hardnekkige, slepende huidziekte, beginnend met
vlekken op de huid of misvorming daarvan door knobbels en eindigend met verzwering, ve'rwoesting der beenderen, verlamming enz.
Melanchton. IJverig medestander van
Luther in de dagen der Hervorming, geb.
1497, overt. 1560.
Melbourne. Hoofdst. en voorn. handelspl. der Britsche kolonie Tictoria in
Australia.
Menne. (Felix Jules). Fransch staatsman geb. 1838, in 1883 min. v. landb.
Meliniet. Ontploffingsmiddel waarmede men bommen vult.
Melkmachine. Werktuig om koeien
te melken, de melk rein te houden en te
bewaren voor de invloed der stallucht.
Melksuiker. Een bestanddeel van
melk.
Melkweg. Naam van den witachtigen
gordel, bijna als een grooten cirkel langs
den sterrenhemel loopend en bestaande
uit een ontelbare menigte kleine sterren.
Melkweger. Werktuig om het soortgel gewicht van melk te bepalen.
Melodie. Zangwijzer, de hoofdstem in
een muziekstuk.
Melodrama. In het algem. ieder met
muziek verbonden tooneelstuk, maar vooral
een soort van drama, waarin de declamatie begeleid wordt door instrumentale
muziek.
Meloen. Plant van het komkommergesl.
en van de fam. der Kalebasachtigen brengt
groote, langw. ronde vruchten voort met
sappig vruchtvleesch.
Melpomene. Een der 9 muzen, die van
het treurspel.
Melvin van Carnbee. ( Pieter, baron).
Uitstek. Ned. cartograaf, 1816-56.
Memento mori. Gedenk te sterven.
Memoires. Gedenkschriften.
Memoriaal. Een koopmansboek, een
soort van journaal of dagboek, waarin alles
wordt opgeteekend wat het bedrijf betreft„
Memphis. De oudste hoofdst. v. Beneden-Egypte en de 2de resid. der aloude
koningen, westel. nloever, 1 geogr. mijl v,
Cairo, verdwenen door de stichting van
Alexandria.
Menangkabou. Een voormalig rijk
op Sumatra, het oorspr. vaderl. der Maleiers,
onder den Evenaar, tusschen de rivieren
Palembang en Siak.
Mendelssohn Bartholdy. (Felix).
Uitstek. Duitsch componist, geb. 1809
K.
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kleinz. v. Moses Mendelssohn, den Duitschen wijsgeer, trail op 9 jar. leeft. reeds
op en comp. op zijn 12de jaar, over!. 1847.
Menelek. De koning van Abessinie,
geb. 1844, versloeg in 1896 de Italianen bij
Adoea totaal.
"Nene!' meneh tekel upharsin.
Opschrift door een hand aan den wand
geschreven, tijdens een feestmaal van koning Belzazar. Volgens Daniel beteekende
de raadselachtige woorden, welke niemand
kon lezen, eene waarschuwing, dat de
Persen zich weldra meester zouden maken
van den troon.
Menie. Rood loodoxyde, wordt soms in
loodertslagen gevonden maar wordt voorn.
langs kunstmat. weg verkregen nl. door
verhitten van loodoxyden in de open lucht,
uit koolzuurlood (loodwit) en door het verhitten van zwavelsigurlood met chilisalpeter en soda.
Menno Simons. Ned. herv. uit de
16de eeuw, geb. 1496 te Witmarsum (Fr.)
over'. 1561.
Menseh. Hoogst bewerktuigd zoogdier,
wiens kennis men evenwel gewoonlijk losmaakt van die der dieren en onder een
afzonderlijke wetenschap, die der anthropologie of menschkunde, brengt. Komt het
naast bij de apen der oude wereld: (orangoetan, chimpanse, gorilla en gibbon);
heeft rood warm bloed, een standvastige
lichaamstemperatuur, brengt levende jongen voort, welke gezoogd worden. Van de
dieren onderscheidt zich de mensch vooral
door de opgerichte houding, de gearticuleerde spraak en de rede. Is over den
geheelen aardbol verspreid, kan zich aan
een ander klimaat gewennen, wordt tot
100 jaar oud, hoewel van 60-80 jaar een
hoogen levensduur wordt geacht.
Mensehapen. De meest met den
mensch overeenkomende apen, n.l. gorilla,
chimpanse, orang-oetan en gibbon.
Menscheneters. Anthropophagen of
Kanibalen noemt men menschen die het
vleesch van hun medewenschen eten. Meit
vindt ze nog in alle werelddeelen behalve
Europa.
Mensehenrassen. Sedert langen tijd
strijdt men over de vraag of de mensch
moet beschouwd worden te zijn ontstaan
uit een soon, met verschillende rassen, of
uit meerdere soorten. Vroeger nam men
evenveel rassen aan als er werelddeelen
zijn en noemde ze daarnaar. In den laatsten tijd is men daarvan teruggekomen en
de een deelt ze in naar den vorm der
schedel, de andere naar den stand der tanden, de derde naar het haar. Haeckel
deelde ze in: I wolharige-rassen, II sluikharige; Huxley onderscheidt 5 rassen n.l.:
I Australiers, II negers, III mongolen, IV
en V blanken, n.l. de blonden en donkeren; Muller onderscheidt weer 2 hoofdrassen, n.l.: I Wolharige rassen, II Sluikharige, terwijl Pechel ze als volgt indeelt:
I Australiers, II Papoea's, III Mongolen,
IV Dravida's, V Hottentotten en Boschjesmannen, VI negers, Middellandsche rassen.
Mensjikof. (Alex. Sergejiwitsj pries
van). Russisch minister en staatsman,
1789 -1869.
Ilentone. Fransche stad, dept. Alpes

Maritimes, arr. Nizza, a. d. Golf v. Genua,
bezit fraaie citroen- en oranjegaarden.
Mentor. Leidsman en leermeester van
jongelieden.
Menzel. (Adolf von). Een der beroemdste Duitsche schilders, geb. 1815, over'.
1305. Was zeer bevriend met keizer Wilhelm II, wiens kroning hij schilderde.
Begon als teekenaar van etiketten voor
flesschen en zeepdoozen en prijscouranten,
toen een kunsthandelaar hem opdroeg:
,,het Leven van Luther" te illustreeren,
wat hij zoo goed deed, dat hij van dat tijdstip of naam maakte. De keizer verhief
hem in den adelstand.
Mephistopheles. Naam gegeven aan
den duivel.
Meppel. Stadje in de Ned. prov.Drenthe. 8400 inw.
Mer. In de nat. hist. afk. voor Merat.
Merapi. Vuurspuwenden berg op Java,
Vuurberg; idem op Sumatra.
Merauke. Ned. vestiging op N. Guinea
a. d. Z.westkust, standpl. van een controleur en detachement troepen.
Mercator. (Gerhard). Uitstek. wis- en
aardrijkskundige der 16de eeuw, 1512-94.
Mercurius. Bij de Grieken Hermes,
beschermer van dep handel.
Mercurius. Planeet die zich het dichtst
bij de zon bevindt.
Mere'. De gewone zwarte lijster.
Merg. Een in kanalen en holten (vooral
in beenderen) aanwezige stof, zacht en
week maar niet vloeibaar. Men vindt het
in beenderen en zenuwen van dieren en
in plantenstengels.
Merge'. Een mengsel van koolzuurcalcium of magnesium (dolomitische mergel) met leem, hetwelk bij eene behandeling met zoutzuur als leemslib onopgelost
achterblijft. Men heeft kalk-, leem- en
zandmergel, losse mergelaarde, gewone
mergel, steen- en schilfermergel. 1VIen gebr.
merge' tot bemesting en steenmergel tot
bereiding van cement.
Meridiaan of Middagcirkel. Denkbeeldige cirkel aan het uitspansel, die door
de beide polen en het zenith gaat, een
groote cirkel die den evenaar en den horizon rechthoekig snijdt. Alle plaatsen die
onder denzelfden meridiaan liggen hebben
middag op denzelfden tijd en ook dezelfde
geografische lengte.
Merwede-kanaal. Kanaalverbinding
van Amst. m. d. Rijn, 1886 aangev. 1893 geop.
Mesdag. (Hendrik Willem). [Jitstek.
Ned. zeeschilder, geb. 1831 Gron., waar hij
een geruimen tijd bankier was, woont
thans te 's Gravenhage. Een reproductie
van zijn schilderstuk ,,Het vertrek'', vindt
men op pl. 34.
Mesdag-Van Houten. (Mevrouw S.)
Ned. schilderes, echtgen. v. d. schilder
Mesdag, zuster van den oud-minister S. v.
Houten, geb. 1834 te Gron. (stillevens en
landschappen).
Mesmer. (Frans of Friedr. Anton). De
grondlegger van het Mesmerisme of dierlkik magnetisme, 1733 -1815.
Messageries Maritimes. (Compagnie des). Grootste Fransche stoomvaart Maj.
wier mailbooten op alle deelen der wereld
varen, zetel te Parijs.
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Messias. Jezus.
Messidor. De oogstmaant der republ.
Fransche kalender, tijdens de omwenteling.
Messing of geel koper. Een mengsel
van koper en zink.
Metallurgie. De leer der chemische.en mechanische bewerkingen waardoor
bruikbare metalen uit hun ertsen worden
afgescheiden.
Metamorphose. Gedaanteverwisseling van insecten, van larve (rups) in pop
en volkomen insect (vlinder, kever).
Metaphysica. Bovennatuurkunde, bespiegeling omtrent aard en wezen, oorsprong en doel van al wat bestaat, een
onderdeel der wijsbegeerte.
Meter. Lengtemaat, 40-millioenste gedeelte van een meridiaan of middagcirkel,
is gelijk aan 10 decimeter (palm) 100 centimeter (duim) 1000 millimeter (streep)
Meteorologie. Dampkringkunde, de
leer der in den dampkring plaats grijpende
veranderingen van luchtdrukking, warmte,
vochtigheid en electrische gesteldheid enz.
Methodisten. Een uit de Anglicaansche kerk voortgesproten, godsdienstige
secte, welke geen nieuwe IeeTstellingen
ontwierp, maar slechts den wensch koesterde het Christendom ,tot een gemoedsleven te verheffen en practisch vruchtbaar
te maken.
Methyl. Een gas zonder reuk of kleur ;
komt voor in petroleum.
Methylaether. Ontstaat bij verwarming van 1.3 deelen methylalcohol met 2
d. zwavelzuur; wordt gebruikt om ijs te
bereiden.
' Methylaleohol. (houtgeest, houtalcohol). Ontstaat bij droge destillatie van
hout, verdicht zich met terzelfder tijd gevormde dampen van water, azijnzuur enz.
en bevindt zich alzoo in ruwe houtazijn
waaruit het bij de rectificatie het eerst
ontwijkt, zoodat men het afzonderlijk kan
opvangen. Wordt gebr. tot het bereiden
van vernissen. In Frankrijk wordt zij verkregen bij het bereiden van melasse.
Metropolis. Naam van verschill. oude
steden in Lydia, Phrygie enz. Bij de
Grieken beteekende het „Moederstad",
d. w. z. eerst gestichte stad, van waar uit
dochtersteden of kolonien werden gesticht.
Later gaf men die naam aan hoofdsteden.
Metropolitaan. In het oosten een
kerkel. waardigheid zooveel als aartsbisschop.
Mett. In de nat. hist. afkorting voor
Mettenius.
Metten. Bij de R. K. de godsdienstoefeningen in den vroegen morgen.
Metz. Hoofdstad van het distr. Lotha.
Tingen in het Duitsche Rijksland, vest.
v. d. eersten rang, 58.462 inw.
Mexico. Republiek in Midden-Amerika,
in het N begrensd door de Ver. Stat., in
het Z. door Honduras, met het schiereiland
Neder-California, hoofdst. Mexico, pres.
Porfirio Diaz.
E. Mey. In de nat. Mist. afkorting voor
E Meijer.
G. Mey. In de nat. hist. afkorting voor
G. Meijer.
ltleyerbeer. (Giacomo). Ber. Duitsch
componist, 1791-1864.

Mezza voce. Met gedempte stem.
Mezzo. Middel-, half, b.v. half-sopraan
of middel-sopraan
Miasma. De buiten het di erlijk lichaam
zich ontwikkelende stof, welke, op dat
lichaam overgebracht, aldaar ziekte ontwikkelt.
Mica of glimmer. Delfstoffen welke zich
onderscheiden door den vorm der kristallen en door haar ongemeene slijpbaarheid,
zoodat men ze in dunne buigzame blaadjes
kan verdeelen. In graniet wordt het in
groote platen aangetroffen.
Micasehiefer of Glimmerlei. Delfstof
best. nit kwarts en glimmer.
Mich. In de nat. hist. afk. voor Micheli.
Michael Alexandrowitsch. Voormalig Grootvorst-troonopvolger van Rusl.,
geb. 1878, 3e zoon v. keizer Alex. III. Door
de geb. v. een zoon v. den tegenw. Czaar
in 1904, is deze thans troonopvolger geworden.
Michel. (Louise). Bekend Fransch nihiliste, geb. 1830, overl. 1905.
Michelangelo. (Michelangelo Amerighi of Merighi da Caravaggio) meer
bekend als eenvoudig Michelangelo, ber.
Italiaansch schilder, geb. 1569, overl. 1609.
Zeer losbandig, moest wegens een begane
moord Rome verlaten, werd tot ridder
geslagen om zijn voortreff. schilderstuk de
onthoofd. v. Joh. den Dooper, werd wegens
een gevecht te Malta in den kerker geworpen, ontsnapte maar werd onderweg
achterhaald en zoo gewond dat hij overl.
Miehegan. Een der Noordel. staten v.
v. de Ver. Stat. v. N. Amerika.
Mieroben. Microscopisch kleine organismen uit de fam. der Splijtzwammen,
die niet alleen bij scheik. wetkingen (gisting, verrotting) maar ook bij vele besmettel. ziekten in de vochten en weefsels
der lijders aanwezig zijn en als de eigenl.
smPtstof worden beschouwd.
Microcephalen of Kleinhoofdigen
noemt men een soort van idioten welke
met te kleine hersenen zijn geboren; de
schedel wordt zelfs in volwassen toestand
niet grooter dan een vuist, gelijken in
houding en gelaatsuitdrukking zeer op
apen.
Mierophoon. Instrument tot h. waarnemen van zwakke geluiden, dient tot
versterking v. d. telefoon.
Microseoop. Instrument waarmede
men kleine voorwerpen. voor het oog
moeielijk zichtbaar, goed kan waarnemen.
Middelburg. Hoofdstad der provincie
Zeeland, in het midden van het eiland.
Middeneeuwen. Tijdperk in de gep,chiedenis, gelegen tusschen de oude- en
nieuwe geschiedenis, van den val van het
Westersch Rom. rijk tot de ontdekk. v.
Amerika (476-1492).
Middenrif. Spierachtig vlies, hetwelk
de horstholte scheidt van de buikholte.
Mieren. Een fam. van insecten, die
met de bijen en wespen tot de orde der
Vliesvleugeligen behooren en in geregelde
maatschappijen leven.
Mierenegel. Vogelbekdier, m. stekels
bedekt lichaam, langen, tandenloozen snuit
en groote graafnagels leeft van insecten,
vaderl. N Holland en N. Guinea.
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Miereneter. Tandeloos zoogdier, buitengewoon lange tong, lichaam met lange
haren bedekt, groote pluimstaart, steekt
zijn lange, kleverige tong in mierennesten
en eet de mieren, welke er in massa aan
blijven kleven. Vaderl. Z. Amerika.
Mierenleeuw. Insectengesl, van de
fam. der Gaasvliegen. De lam graaft een
kuiltje in het zand, in den vorm van een
trechter en verbergt zich daar onder in,
alleen met de kaken uit het zand stekend.
Loopen insecten nu langs den trechter,
dan glijden zij allicht van den schuinen
zandrand en tuimelen naar beneden ... in
de kaken van den mierenleeuw. G-aat dit
niet vlug, dan weet hij ze door het werpen
met zand te doen tuimelen. Spint zich in
het rond in en verpopt, het volkomen insect gelijkt op de bekende juffertjes.
„Mignon". Opera van Ambroise Thomas, Fransch componist, geb. 1811.
3101. Afstandsmaat.
de Ned. mijl (kilometer) —1000 Ned. el
„ geogr. of Duits. (15 in 1°) = 7407.31 „
zeemiji, 1 n. g. (20 1°) = 5556.56 „
.= 1609.33
„ Eng. mill
(25 ,, 1°) = 4444.44 ,,
„ Fran. „
Fr. en E. zeem. (60 ,, 1°) = 1851.85 „
Ylik. In de nat. histor. afkorting voor
Mikan.
Mikado. Keizer van Japan.
Milan. Milan I, kon. v. Servie, uit het
Huis Obrenowitsch, geb. 1854, werd 1868
tot vorst gekozen. Na 2 oorlo gen met de
Porte, tengevolge van het Berlijnsche vredesverdrag verkreeg Servie een aanzienl.
uitbreiding, en werd tot koninkrijk verheven. De oorlog tegen Bulgarije, de snel
aangroeiende staatsschulden en de oneenigheid tusschen den koning en zijne
gemalin, bewerkten 's konings ondergang.
Nadat hij van Nathalie gescheiden was,
deed hij afstand ten behoeve van zijn zoon
Alexander (1903 vermoord) en leefde particulier te Parijs. Overl. te Weenen 1901.
Heerschappij der militairen en voortrekking van al wat militair
is in een staat.
Milner. (Alfred, viscount). Eng. staatsman, gew. gout'. v. de Transvaal-kolonie,
geb. 1859.
Mill. In de eat. histor. afkorting voor
Miller.
Milreis. D. w. z. 1000 reis, Portugees.
munt = f 2.40.
Klierachtig iagewand, in nauw
verband staande met de bloedvorming,
gelegen in de buikholte dicht onder het
middenrif a. d. 1. zijde vd. maag.
Miltvunr. Besmettelijke epidemische
ziekte van rundvee, paarden, schapen en
zwijnen.
Milton. (John). Een der grootste Eng.
dichters 1608-1678, sehrijver van het beroemde werk ”Het verloren Paradijs", in 12
zangen.
Mimicry. Nabootsing, oD deze wijze
b.v. bij insecten sommige
opgevat, ,
soorten zóó op anderen gelijken, dat men
ze daarvoor zou houden, door die nabootsing zijn de dieren steeds gevrijwaard voor
hunne vijanden. Men heeft dit ook genoemd het hebben van beschermende
vormen en kleuren.
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Mimosa of Stuipboomen. Plantengesl.
uit de fam. der Mimoseen, Bij de meeste
soorten ziet men een verschijnsel als bij
het Kruidje-roer-mij-niet. Bij de geringste
aanraking leggen zij hear blaadjes naar
de bovenzijde op elkander.
Minahamsa. (De). N.00stel. ged. v. den
Noordoostelbken landtong op Celebes, residentiestandpl. v. d. resid. Menado.
Minaret. Slanke torens der Turksche
moskean (kerken), wanwaar de Mahomedanen worden opgeroepen tot het gebed.
Minerale wateren. Water uit bronnen waarin delfstoffelijke zelfstandigheden
zijn opgelost, worden om hunne geneesk.
werk. gebruikt; men heeft ook kunstmatige minerale wateren welke men bereid
door gedestilleerd water te vermengen met
de zelfstandigheden die in de natuurlijke
minerale wateren worden gevonden.
Minerva. Bij de Grieken een der voorn.
godinnen uit de Gr.-Rom. fabelleer, de
godin kunsten en wetenschappen.
Minenrs. Bij het leger de manschappen die alle werkzaamlieden onder den
grond verrichten, b.v. het maken van mijnen.
Miniatuur. De geschilderde of gekleurde versiering van boeken, zooals die
in den ouden tijd in kloosters door monniken werden geschreven en getee,kend.
De aanvangletters van zulke boekett werden versierd met ranken en ornamenten
en die teekeningen heetten miniatures.
In de 17de-18de eeuw noemde men ook
schilderijen op verkleinde schaal miniaturen, b v. portretten op ivoor, koper enx.
Minister. De georganiseerde dienst
van een of andere tak van dienst noemt
men een ministerie en de man die aan het
hoofd daarvan staat een minister. Ministers zijn de vertrouwde raadslieden der
Kroon en zij zorgen voor de uitvoering der
wetten.
Minstreels. Zangers,die liederen voordroegen met begeleiding van een snareninstrument, gewoonl. de harp; sommigen
waren in dienst van vorsten of edelen
anderen zwierven rond.
Minuut. Het 60ste van een uur ; het
60ste van een graad; het 30ste deel van
een model (in de bouwkunst); in de teekenen schilderkunst de naam van kleine deelen, waarnaar de verhouding der deelen
v. h. menschel. lichaam worden bepaald;
bij administratie de in klad geschreven
oorspronklijke brief ; minuutschoten volgen
elkander op per minuut; minuutglas is een
zandlooper, die in een minuut afloopt.
Mirabeau. (Honore Gabriel Victor
Riguetti graaf de). Een der vermaardste manners der Fransche omwenteling
1749-91.
Miranthropie. Menschenhaat, een
soort van melancholie.
Mise en scene. Het in orde maken
van een tooneelstuk en de leiding der repetities.
Miserere. Erbarm u, begin van psalm
50, naar de Vulgata.
Misericordia. Een in kloosters slechts
bij uitzondering toegestane afwijking van
de strenge kloosterregels. Beteekent ook
Erbarmen.
Mississippi. G-rootste rivier v. N. Amer.
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ontspr. uit of nabij het Itascameer, loopt
door 10 staten en stort zich met 6 monden
in de Golf v. Mexico nabij New-Orleans.
Ook naam van een der zuidel. staten der
Unie.
Missouri. De aanzienl. zij-rivier der
Missisippi, ontspr. in het Rotsgeb. - Een
van de westel. staten der N. Amer. Unie.
Mist. Neerslag van waterdamp in de
dampkring.
Mistral. Koude N. W. wind op de
zuidk. van Frankrijk.
Mithra. Zonnegod of god des lichts.
Mitrailleuse of revolverkanon. Een
stuk geschut best. uit 4-80 geweerloopen,
'snelvuurkanon.
Mixed pickles. In azijn en verhittende specerijen ingelegde groenten :
boontjes, augurken, bloemkool, worteltjes
en uien.
Mnch. In de nat. hist. afkorting voor
Moench.
Mobilmaken. Een leger op voet van
oorlog brengen.
Modderman. (Antony Edward Jan).
Uitstek. Ned. rechtsgel. en staatsman, geb.
1838, overl. 1885.
Moederkoorn. Een ziekelijk plantenproduct een woekerzwam tusschen de aren
van rogge en andere granen.
Moederkruid. Plant uit de fam. der
saamgesteldbloemigen, komt in het wild
niet veel voor.
Moederloog. De vloeistof welke achterblijft als men uit een zoutoplossing een
ged. van het zout door kristallisatie heeft
afgescheiden.
Moehr. In de nat. hist. afkorting voor
Moehringe.
Moezel. (De). Linker zijrivier van den
Rijn ontspr. in de Vogenen.
Moq. Tand. In de nat. hist. afkorting
voor Moqum Tandon
Mohammed. Mahomed of Moehamet,
de ,,G-eprezene", stichter van de naar hem
gen. godsdienst, geb. te Mekka (571) uit
den stam der Koreissiten, heerschende
over Mekka, maar uit arme ouders, trad
in 610 of 612 op als grondlegg. eener
nieuwe godsdienst ; beschouwde zip invallende denkbeelden als openbanngen
van God en had visioenen enz. Under allerlei twisten en oorlog met ziin stamgenooten grondvestte hij de nieuwe leer,
nadat hij uit Mekka had moeten vluchten
(16 Juli 1622), Hedsjra genoemd, en men
bep. dien dag als den aanvang der Mahomethtijdrekening, overl. 8 Juni 632.
Mohammed. Onder dezen naam vermelden wij vier keizers v. Turkije, n.l.:
Mohammed I geb. 1374 reg. 1403-1421. id. II, de Groote, geb. 1430, reg.1451-1481,
veroverde Albanie, Servie, Griekenland en
den Peloponesus en de meeste eil. in den
arch,, onderwierp den Khan der Tartaren
in de Krim, deed een vergeefschen aanval
op Rhodes en een inval in Italie en overleed op een krijgstocht tegen Perzie. - id.
III 1595-1603. - id. IV 1648-1687.
Mol. In de nat. hist. afk. voor Molina.
Mol. Insectenetend roofdier, leeft onder
den grond in gangen en holen en voedt
zich voornamel. met wormen, is in moestuinen en bij jonge aanplant schadelijk

doordat hij den grond opwoelt en de
planten los maakt en doet sterven.
Moleschott. (Jacob). Uitstek. Ned.
physioloog, geb. 's Bosch 1822, hoogleeraar
te Rome.
Moliere. Eigenlijk Jean Baptiste
Poguelin. Voortreff. blijspeldichter. 1622 1673.
Moloch. Godheid der Kanaanieten,
metalen beeld, hol, waarin vuur brandde
als zinnebeeld van de zuiverende kracht
van het vuur; men bracht hem menschenoffers.
Moltke. (Helmuth Karl Bernhard, graaf
von). Pruiss. gen. veldmaarsch., geb. 1800,
onaerscheidde zich als een hoogst bekwaam
veldoverste in de oorlogen tegen Denemarken, Oostenrijk en Frankrijk van
1864-71. Overl. 1891.
Molukken of Specerij eilanden, Z. 0.
archipel der 0. 1. eilanden.
Monaco. Zelfst. vorstendom w. oever
Golf Genua ingesloten door het Fr. dept.
Alpes Maritimes, de stall van dien naam
is bekend door de speelbank. '
Mongoll& Een groote Chineesche binnenlandsche prov. van Centraal-Azie.
Monnikskap. Plantengesl. uit de fam.
der Boterbloemigen, de dikwijls in onze
tuinen gekweekte soort is vergiftig.
Monogram. Handteekening.
Monoloog. Alleenspraak in het drama.
Monomanie. Een soort van krankzinnigheid, zich bepalend tot een of meer
dwaze denkbeelden, ook door neiging tot
diefstal, moord, brandstichting enz.
Monopolie. Alleenhandel, als iemand
met uitsluiting van alle anderen een zeker
handelsartikel exploiteert, dus zonder concurrentie.
Monroe. (James). Vijfde pres. der Ver.
Stat. T. N. Amerika, 1759 -1831. Naar hem

is de leer ,,dat Amerika geen invnenging
van Europ, mogendheden in de binnen-

landsche aangelegenheden van de ZuidAmerikaansche staten zou dulden", de
Monroe-leer genoemd, onder den leus:
,,Arnerika voor de Amerikanen".
Monstrans. Het allerheiligste, het gewijde vat, in den tabernakel van het hoogaltaar geplaatst, bij de R. K , waarin de
heilige hostie wordt bewaard.
Montblane. Een Fransch-Ital. berggevaarte, dat van Chamouny, hoog 4810
Ned erl. el.
Mont Cenis. Berggevaarte der westel.
Alpen. op de grey s van Frankr.'en Ital. in
Savoye, tusschen Turijn en Chambecy,

3594 Meter.
„Montecchi en Capuletti". Opera

van Vincenzo Bellini, Italiaansch compofist, 1802-1835.
Montenegro. Zelfst. vorstendom' in
het Turksche rijk, onder bescherming van
Rusland, hoofdst. Cettinje, vorst, die met
een senaat regeert, Nikolaas (Nikita).
Montespan. (Francoise Athentas markiezin de). Maitres van den Frans. koning
Lodewijk XIV, 1641-1707.
Montevideo. Hoofdst. der Z. Amerik.
renubl. Urugay.
Montezuma. Voorlaatste koning van
Mexico voor dat rijk door de Spanjaarden
werd veroverd, geb. 1486, reg. 1512-1520.
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Montreux. Plaats in het distr. Vevey,
Zwits. canton Waadt, r. oever meer van
Geneve
Mooren. Gemengd yolk, hoofdbestanddeel der inwoners in de steden van Noordel. Afrika, van Tunis tot Marocco. Deze
veroverden met de Arabieren in 711 Spanje
waar zij ged. 800 jaar regeerden.
Mor. In de nat. histor. afkorting voor
Morette.
Moraal. Zedeleer.
Morganatiseh huwelijk. Huwelijk
van een man van aanzien met vrouw van
mind. stand, zoodat zij en haar kinderen
uitgesloten zijn van de voorrechten aan
den stand des mans verbonden. In ons
land ongeoorloofd.
Morgen. Landmaat, Rijnlandsche morgen = 0.8515584 Nederl. bunder (hectare)
verdeeld in 600 0 roeden, ieder v.144 voet.
Morgue. Gebouw aan de Seine te Parijs, waar de lijken van onbek. personen,
meestal verdronkenen ter herkenning
worden nedergelegd.
Mormonen. (Heiligen van den jongsten dag of der laatste dagen). Godsd.
secte in N. Amerika, ontstaan en gesticht
door Joe Smith en na diens dood hoog
gehouden door Brigham Young. Zij huldigen de veelwijverij en stichtten, daar zij
overal verdreven werden, in 1846 aan het
Groote Zoutmeer den staat Utah.
Morpheus. In de Gr. fabelleer, zoon
of dienaar van den slaap en droomenwekker.
Morphine. Een alkalolde van opium,
wordt als pijn- en krampstillend middel
gebruikt, in den laatsten tijd veel als onderhuidsche inspuiting tegen pijn of slapeloosheid, een gevaarlijk middel echter.
Morse. (Samuel Finley Breese). Een
van de grondleggers der electr. telegrafie
1791-1872. Uitvinder van het naar hem
genoemde stelsel van teekens, bestaande
uit punten en open ruimten, waarmede hij
in 1844 de eerste proef nam door het stichten der lijn Washington—Baltimore
Mortel. Mengsel van metselspecie volgens verschill. verhoudingen naar den aard
van het werk samengesteld.
Mortier. Half bolvormige bak om door
middel van een knodsvormigen stamper
daarin velerlei stollen fijn te stampen en
te, vrijven. — Bij de artillerie een kort en
wijd stuk geschut om bommen en granaten te werpen.
Moskee. Mahomed. bedehuis.
Moskou. Russ. gouvernement en stad
van lien naam, de aloude hoofdstad van
Rusland, tweede keizerl. resid., groote stad
waarin het Kremlin, oud paleis met kerken en een menigte andere gebouwen,
alles omgeven van hooge muren, 1 173.427
inw.
Mosselen. Plaatkieuwige weekdieren
waarvan onze gew. morsel vooral in Zeeland wordt gevangen.
Mosselkrabbetje. Zeer klein 1/2 Ned.
duim groot krabbetje, rood van kleur, dat
in levende morsels wordt aangetroffen.
Wanneer men de mossels levend eet, krijgt
men dit kleine diertje gemaklijk merle naar
binnen, en daar het vergiftig is, veroorzaakt het ongesteldheid.

Mosterd. Plantengesl. uit de fam. der
Kruisbloemigen waarvan het zaad gebruikt
wordt tot het maken van mosterd.
Motief. Beweegreden of drijfveer.
Motley. (John Lothrop). Amerik. geschiedschrijver, 1814-1877, schrijver van
het bekende uitstek. werk: „De opkomst
van de Ned. repl."
Motoren. Bewegers, werktuigen waardoor men de krachten 1wingt om een bepaalde mechan. arbeid te verrichten. De
oorzaak van den volbrachten arbeid noemt
men de beweegkracht. Elke natuurkracht
en iedere kunstmatig verwekte drukking
kan als motor werken.
Motorboot. Een door een motor voortbewogen boot
Motorwagen. Auiomobil, in het algemeen ieder rijtuig dat door een motor
wordt voortbewogen, in meer beperkten zin
de automobiel, het motorrijtuig dat niet op
rails loopt, maar gewoon langs weg en
strn at.
Mont. Graan of gerst dat gestoord is in
zijn kieming en hierbij de eigenschap verkregen heeft om het daarin aanwezige
zetmeel in dextrine en suiker om te zetten,
men gebruikt het om bier te maken.
Mozambique. Kuststreek a/d 0. kust
v. Afrika, tusschen Kaap Delgado en de
Zambesi, Portug. kolonie, voornaamste stad
Lourenco Marques a. d. Delagoabaai.
„Muette de Portici." (La). Opera
van Daniel Francois Esprit Auber, Fransch
componist, 1784-1871.
Mulatten. Afstammelingen van blanke
mannen en negerinnen.
Mull. In de nat, histor. afkorting voor
J. Muller.
Multatuli. Pseudonium of aangenom.
naam, waaronder Douwes Dekker schreef.
Mummien. Lijken door balseming
tegen bederf bewaard, meer bepaald in
het oude Egypte, waar men menschen- en
dierenlijken balsemde.
Munchen. Hoofd- en resid.-stad v. h.
koninkr. Beieren, 499932 inw.
Mundus vult decipi, ergo deeipicatur. De wereld wil bedrogen zijn,
daarom wordt zij bedrogen
Mungo Park. Moedig Schotsch ontdekkingsreiziger in Afrika's binnenlanden,
1771-1805.
Munkaesy. (Michael). Beroemd. Hong.
schilder, geb. 1846
Munster. Hoofdst. van e. Pruiss. reg.district in Westfalen, 63754 inw.
Munt. Om den ruil van waren gemakkelijk te maken, gebruikt m. vooral goud
en zilver, omdat die delfstoffen algemeen
verlangd warden, groote waarde bezitten
en duurzaam zijn. Stukken, doorgaans in
den vorm van schijven, worden met den
stempel van een erkende macht gestempeld, waardoor gewicht en gehalte wordt
gewaarborgd. Een overzicht van de waardeverhouding der meest gebruikel. munten
in verschillende landen, laten wij hier
volgen, (Zie bladz, 222 en 223).
Muntbiljet. Een credietpapier van
Staatswege, onder de noodige waarborgen
als ruilmiddel in omlo-op gebracht.
Murat. (Joachim). Kon. v. Napels, een
der dapp. generaals v. Nap I, 1767-1715.
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Murillo. (Bartolome Esteban). Beroemd
Spaansch schilder, 1618-1682
Murr. In de nat. hibt. afkorting voor
Murray.
Muscaatnoot. Vrucht van Myristica
moschata, een in de Molukken in O. Ind.
groeiende boom, de zaadmantel van de
noot levert de bekende foelie. (Zie pl. 35).
Muscaatwijn. Zoete roode en Witte
wijnen, verkregen van den muscaatdruif.
Muskus. Een product van het Muskusdier, een kleine hertsoort (Moschus
moschiferus), waaryan het mannetje achter
den navel een zak of huidplooi heeft,
waarin de muscus afgescheiden wordt.
Het is nog niet bekend welke zelfstandigheid de reuk der muscus veroorzaakt.
Men heeft ook kunstmat. muscus, welke
verkregen wordt door de werking van
salpeterzuur op barnsteen.
Muskusos. Een wild rund, voorkom,
in de vlakten nabij de Hudsonbaai in N.
Amerika en in Thibet in het Himalayageb.

Musschenbroek. (Petrus van). Verd..
Ned. Natuurk*, 1692-1761.
Mutatie-theorie. Een nog niet lang
geleden met grooten bijval begroette afstammingsleer, welke van het beginsel
uitgaat, dat het ontstaan van soorten plotseling geschiedt, bewezen door waarnemingen van prof. Hugo de Vries, te Amsterdam,
Mygale. Een gesl. v. spinnen, waartoe
behoort de Vogelspin, de grootste bekende
soort van spinnen.
Myria. 10000, myria-gram 10000 gram ;
myria-liter 10000 liter.
Myriade. Een getal van 10000 vormen ;
ook figuurlijk voor een groote menigte.
Myrrhe. Een gomhars, afkomst. van de
bast van een plant in Arabic.
Mysterign. Verborgenheden.
Mysterieus. Geheimzinnig, wonderbaarlijk.
Mythologic. Fabelleer of de leer van
de mythen en sagen.

N.
N. Veertiende lett. van ons alphabet,
als Rom. cijfer 900, somtijds ook 90,terwijl
N 900000 somtijds ook 90000 is ;als verkorting numerus, neutrum, nominativus;
N. N, = nomen nescio of naam onbekend;
in de handel netto, op oude Fr. munten
het teeken der stad Montpellier ; in de
scheikunde is N, het atoom stikstot (nitrogenium), in de geographic het Noorden.
Naaldboomen of kegeldragers (coniferae). Houtgewassen, waarbij de 2 gesl.
steeds gescheiden zijn; de bloemen zijn
katjes of knopp., de mannel. vallen na de
bevr. of en de vrouwelijke nemen den norm
van houtachtige kegels aan of van vleezige
of harde schijnbessen.
Naarden. Stadje in N, Holl., 3636 inw,
Nabab. Afgezant, titel v. e. prov. gouverneur in het Rijk v. d. Grooten Mogol
in Indic.
Nachtegaal. De koning onzer zangers,
behoort tot de zangvogels, vertoeft van
April—Sept. in ons land, broedt in eiken
hakhout op den grond en laat den geheelen dag en nacht zijn heerlijk gezang
hooren zoolang het wijfje broedt.
Nachtigal. (Gustav). Beroemd reiziger
in het binnenl. v. Afrika, geb. 1834, overl.
1885.
„Nachtlager in Granada". (Das).
Opera van Konradin Kreutzer, Duitsch
componist, 1780-1849.
Naehtmerrie. Benauwde droom waarbij het is alsof men onder een drukkende
last zal bezwijken.
Nachtpauwoog. Vlinders met oogvlekken op de vleugels, gesl. Suturnia.
Nachtschade. Plantengesl. uit de fam.
der Solanan, die tot de vergift. gewassen
worth gerekend.
Nadar. Een vermaard luchtschipper,
die omstr. 1863 verscheidene luchtreizen
deed.

Nadir. Nadir, sjah van Perzie, 16881747.
Naeg. In de nat. hist. de afkorting van
Naegell.
Naerebont. (Frans). Een Vlissinger
loods,_ redder van vele menschenlevens,
geb. Veere 1749, overl. 1818.
Nagasaki. Havenstad a. d. Z, W. kust.
v. h. Jap. eil. Kioesioe.
Nagell. (Anne Willem Karel, baron
van). Ned. staatsman, burgem, v. Zutphen,
lid der riddersch. v. ambassadeur
aan het Eng. hof.
Namen. Hoofdst. v. d. Belg. prov. van
dien naam a. d. mond der Sambre en aan
de Maas.
Nancy. Hoofdst. v. het Fr. dept. Meurtheet Moselle.
Nangking. Hoofdst. der Chin. prov.
Kiangning.
Nansen. (Frithof). Noordpoolvaarder
en zoOloog, geb. 1861 nabij Christiania, na
verschillende pooltochten benoemd tot
buitengew. hoogl. in de zoOlo gie. (Zie pl 36.)
Nantes. Hoofdst. v. h. Fransche dept.
Loire-inferieure.
Nape's. Hoofdstad der Ital. prov. van
dien naam.
Naphtha. Aardolie.
Naphthaline. Ontstaat uit de dampen
van verschillende koolstofverbindingen
een zeer hooge temperatuur, bij drooge
destillatie v. steenkolen, bruinkolen,houtteer en aardolie.
Napoleon. Onder dezen naam ver-

melden wij :

Nap. I, keizer der Franschen, geboren
Ajaccio op Corsika 1769, leerling van de
militaire school te Brienne, 1785 2e luit.
der artillerie, ,1793 werd hijbelast met
het bestuur van het belegeringsgeschut
tegen Toulon en deed dit zoo goed, dat

de stad zich spoedig overgaf. De Nation,

225

Plaat XXXVI.

Nansen.

N

/

//'a
Siemens.

Heiden der wetenschap.
GEILL. ENCYCLOPAEDIE.

15

226
Conventie benoemde hem uit dank tot
brigade-generaal. In Italie geplaatst, sloeg
hij de Piemonteezen en toen de N. C. in
1795 in het nauw zat, benoemde men N.
tot bevelh. v. h. leger in Parijs, waar hij
de opstandelingen met bebloede koppen
deed afdeinzen; streed verder in Italie en.
Egypte, werd 1799 1 e consul en 1804 keizer; streed tegen het overige Europa,
vernietigde het Duitsche keizerrijk, benoemde zijn broeders tot koningen, leed
1812 een nederlaag tegen Rusland en werd
1813 verslagen bij Leipzig en 1814 naar
Elba verbannen, ontvluchtte 1815, maakte
zich weer van den troon meester en leverde slag bij Waterloo, waar hij geslagen
en naar St. Helena verbannen werd,
waar hij 1821 overleed.
Nap. II, z. v. d. voorg., koning v. Rome,
later hertog v. Reichstad, 1811-1832.
Nap. III, oom van Nap. I, werd, na een
avontuurlijk leven, in 1848 tot pres v. de
republiek gekozen, werd 1852 door een
staatsgreep keizer, begon na verschillende
oorlogen den strijd tegen Duitschland 1870,
werd verslagen en gaf zich bij Sedan over.
Afgezet, overl. 1873 in Eng.
Napoleon Lodewijk, z. v. d. voorg., geb.
1856„Loulou" genaamd, officier in Eng.
dienst, sneuvelde in den oorlog der Eng.
tegen de Kaffers 1879.
Narren. Wanstaltige grappenmakers
aan de hoven in de middeleeuwen.
Narwal. Waterzoogdier uit de fam. d.
Dolfijnen.
Nassau. Vroeger Duitsch hertogdom,
na 1866 Pruissisch district Wiesbaden der
prov. Hessen-Nassau.
Nasr-ed-din. Sjah v. Perzie, geboren
1831.
Natal. Eng. kolonie, O.kust v. Z. Afrika.
hoofdst. Pietermaritsburg.
Natrium. Een element, dat men in de
natuur niet in vrijen toestand maar in talrijke verbindingen vindt; komt voor in
soda, keukenzout en wordt verkregen door
een mengsel van koolzuur en natrium
met kool en krijt, buiten toetreding der
lucht sterk verhit. Wordt in het groot
bereid ten beh. der aluminiumfabricatie.
Natriumoxyde. Ontstaat bij de oxydatie van natrium in volkomen drooge
lucht, bij verhitten van natriumhydroxyde
met natrium en van salpeterzuurnatrium
met koper.
Natriumhydroxyde of Bijtende p atron. Wordt verkregen door behandeling van natrium met water in een
zilveren schaal; voorts door verwarming
van salpeterzuurnatrium met koper en
door uitloogen van de rest, waarbij koperoxyde opopgelost achterblijft; komt to
pas bij de zeepbereiding, zuiveren van
petroleum enz.
Natriumzouten of Natronzouten.
Vindt men in de nat. algem. verspreid en
vooral kiezelzuurnatrium is een bestanddeel van vele delfstoffen. Het komt voor
bronwater en bouwland, van hier gaan
zip over in de planters.
Naturalisatie. Door naturalisatie
wordt bij de wet een vreemdeling burger
van een land.
Naturalismus. Het gevoelen dat de

natuur het eenige en alles is en dat buiten
haar geenerlei kracht bestaat.
Natura non facit saltus. De natuur maakt geen sprongen.
Neck. In de nat. histor. afkorting voor
van Necker.
Neckar. Rivier in het Z.W. v. Duitschland. ontspringt in Wurtemburg en stort
zich bij Mannheim in den Rijn.
Necrologie. Doodenboek, doodenlijst,
biografie of levensbeschrijving van pas
overleden menschen van beteekenis.
Necropolis of Doodenstad. Naam van
begraafplaatsen nabij oude steden.
Nectar of ambrosia, volgens de oude
Grieken de drank der goden, die onsterfelijkheid verleende.
Nectarinen. Honingvogels (Nectariniidae) kl. sierl. vogels uit Amerika, die
zich voeden met de honig der bloemen,
klerne insecten, enz.
Neder Beieren. Beiersch regeeringsdistrict a. d. Donau.
Nederland of het Koningrijk der
Nederlanden. Gel. tuss. 50° 45' en 53° 301
N.B en 3' 20' en 7° 10' O.L. v. Greenwich,
grenst in het N O. aan de Pruiss. prov.
Hannover, in het 0. aan Westphalen en
Rijn-Pruissen, in het Z, aan Belgie, en in
het N. en W. aan de Noordzee, Oppervl.
plm. 596% 0 geogr. mijlen, ongerek. Zuiderzee, Wadden en Dollart. Landaanwinst
door indijking sedert 16de eeuw 370000
hect. Getal inw. 1 Jan. 1903: 5347128.
Grond best. ged. uit alluvium, ged. uit
dilivium; met uitz. van eenige duinen en
zandheuvels is het alluvium vlak en zeer
vruchtbaar bouw- en weiland. Hier en
daar veengronden. In het binnenland hier
en daar barre zandgronden zooals b.v. op
de Veluwe in Gelderland 10000 hectaren.
Duinenreeks loopt van Sluis in Zeeland
tot het eiland Rottumeroog. Hoogste heuvels en duinen : Limb. Bescheilberg 210,
Ubagsberg 200, Vaalserberg 108, Gelderl.
Imbosch 104, Hettenheuvel 105, Hoenderberg 100, Overijss. Lemelerberg 81, Tankenberg 80, ITtr. Pyramide van Austerlitz
65, Soesterberg 64, N. boll. Blinkert 60,
Drenthe Havelterberg 20 en in Groningen
duinen Rottumeroog 15 M. Gemiddelde
hoogte der bodem 23 M.
De 3 voornaamste rivieren : Rijn, Maas
en Schelde, met armen: Waal, IJsel; Maas
vereenigt zich bij Loevestein met Waal
en heet dan Merwede, welke zich bij Dordrecht verdeelt in Oude- en N. Maas.
Klimaat in 't algem, zachter dan van N.
Duitschl. Gemidd. jaarl. warmtegr. 10° C.,
jaarl. hoeveelh. regen niet boven 76 c.M,
Nederland is verd. in de volg. provincien
met de daarbij genoemde hoofdplaatsen;
grootte in 0 M. en in hectaren:
N.-Brabant, 's Bosch, 93.1 D M. 512820 hect.
Gelderland, Arnhem, 92.4 „ 508902 „
Z.-Holland, 's Gray, 52.9 „ 302161
N.-Holland, Haarlem, 49.8 „ 273965 „
Zeeland, Middelburg, 32.3 „ 178003
Utrecht, Utrecht,
25 1 „ 138416
Friesl., Leeuwarden, 60.3 „ 332135
Overijssel, Zwolle, 60.7 „ 334492 ,,
Groningen. Groning 41.7 „ 229767 ,,
Drenthe, Assen,
48.4 „ 266282
Limburg, Maastricht, 40 „ 220425

Niagara-Waterval.
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Staatsregeling: constitutioneel monarchaal. Eerste grondwet 1814, vervangen
door die van 1815, gewijzigd in 1840 en.
1848. Wetgevende macht koning (koningin) en volksvertegenw. (Staten Generaal)
verdeeld in Eerste en Tweede Kamer.
Leden 2e Kamer hebben 4 jaar zitting en
worden gekozen door de kiesgerechtigde
bevolking: die der le Kamer door de leden der Provinciale Staten gekozen, hebben zitting ged. 9 jaar en om de 3 jaar
treedt '/3 Zittingen van den 3den Maandag in Sept. tot kort daarvoor.
Krijgsmacht leger in Europa en in Indic
en marine. Eerste en laatste gedeeltelijk
vrijwilligers, gedeeltelijk conscriptie, Ind.
leger vrijwilligers.
Regeerende Vorstin Koningin Wilhelmina, geboren 31 Augustus 1880, gehuwd
met Z. K. H. Hendrik Wladimir Albrecht
Ernst Hertog van Mecklenburg, vorst v.
Wenden, Schwerin, Ratzeburg, Graaf van
Schwerin, Heer v. de landen Rostock en
Stargard (Prins der Nederlanden).
Troonsopvolging: Indien H. M. de Koningin kinderloos sterft, gaat de erfopvolging over in de onderstaande volgorde
(art. 14 der erfopvolging).
le. Willem Ernst, (kleinzoon van Prinses
Sophia, zuster van Koning Willem III)
Groothertog van Saksen-Weimar Eisenach, geb. 1876.
2e. Albrecht, regent van Brunswijk,
(zoon van Prinses Marianne, zuster van
Koning Willem II) geboren 1837, zoons:
Frederik Hendrik ('74), Joachim Albrecht
('76), Frederik Willem ('80).
3e. De afstammelingen van Prins Frederik, tweede zoon van Koning Willem I,
n.l. zijn dochter Louisa, gehuwd met Koning Karel XIII van Zweden, overleden
'71, dochter: Louisa, geboren 1851,gehuwd
met den kroonprins van Denemarken, 8
kinderen.
4e. De kinderen van Maria, dochter van
Prins Frederik, gehuwd met den Vorst
zu Wied, uit Welk huwelijk 5 kinderen
zijn geboren.
Bij het uitsterven van al deze lijnen
gaat de kroon over op de mannelijke lijn
der nakomelingen van Prinses Carolina,
zuster van Prins Willem V, gehuwd met
den prins v. Nassau-Weiburg.
Nederlandsch-Eiland. Vlak en laag
eiland, in den Stillen Oceaan, o p 7° 10'
Z.B., 178° 43' 0.L., in 1825 door 2 Nederl.
schepen ontdekt.
Nedermeyer. (Johan Theodoor Hendrik). Ridder van Rosenthal, geb. 1792, in
1849 minister van just. en here. eeredienst.
overl. 1857.
Nedsjed. Hoogland v. Midden-Arabic.
Neerbosch. Nederl. dorp in Geld., 3/4
uur van Nijmegen, bekend om het gesticht voor arme weezen.
Neerwinden. Klein plaatsje Belgische
provincie Luik, vermaard door 2 veldslagen 29 Juli 1693 overwinning Franschen
op Nederlanders onder Willem III, en 18
Maart 1793, overwinning der Oostenrijkers
en Pruissen op de Franschen.
Negapatam. Belangr. havenst. Br. Ind.,
presidentsch. Madras. Golf van Bengalen,
vroeger Ned. bezitting.

Negatie. Ontkenning, loochening.
Negatief. Ontkennend.
Negendooder. Naam van een vogelengesl, dat men zou kunnen noemen de roofvogels onder de zangvogels. Hun snavel
gelijkt op die der roofvogels en zij voeden
zich met kleine vogels groote insecten,
muizen, kikvorschen. Als zij voorraad verzamelen, spietsen zij de gevangen dieren
op dorens vast.
Negenoog. Prik of Negenoog, op alen
gelijkende visschen, die als vischaas bij
de groote- of zeevisscherij worden gebruikt.
Negers. Een zwart gekleurd menschenras met kroes haar, dat Afrika bewoont,
van den zuidelijken grens der Sahara tot
het zuiden.
Nelson. (Horatio, viscount). Beroemd
Britsch vlootvoogd 1758-1805, gesneuv. in
de slag bij Trafalgar tegen de verb. Franache en Spaansche vloten.
Nemesis. Bij de Grieken de godin'der
Ferechtigheid later door dichters hervormd
Jn godin der wraak.
Nepotismus. Familiebegunstiging.
Neptdnus. Planeet, die het verst verwijderd is van de zon. — God der zee.
Nero. Rom. keizer (Lucius Domitius)
van 54-68 n. C., bekend door zijn verregaande ijdelheid en waanzinnige wreedheid, werd afgezet en pleegde zelfmoord.
Nest. In de nat. hist. de afkorting voor
Nestler.
Netelkoorts. Lastige uitslagziekte,
ook porseleinkoorts gen. als zij in hoogen
graad optreedt.
Netto. Zuiver, staat tegenover brut°,
dat ruw beteekent.
Netvlies. Het zenuwvlies, hetwelk de
achterste helft van den oogappel aan de
binnenzijde bekleedt. Alle zichtbare voorwerpen worden als een beeld op ons netvlies overgebracht.
Neuchatel. Hoofdst. v. h. Zwitsersche
canton van dien naam.
Neuhuijs. (Jozef). Ned. schilder, geb.
1841. •
Neushoorn. (Rhinoceros L.) plompe,
dikhuidige dieren, wier huid met plooien
is voorzien; op den neus of het voorhoofd.
hebben zij een of twee hoornen,waarnaar
zij ?enoemd zijn. Komen in Afrika en
Indic voor.
Neushoornkever. Groote kever (2311g Ned. duim) van de fam. der Bladsprietigen, heeft op den kop een hoorn.
Neushoornvogels. Vrij groote vogels.
met een slank lichaam en een grooten,
snavel met een hoornachtig uitsteeksel er
boven op ; komen voor in Afrika en Indic..
Neustrelitz. Hoofdst. van Mecklenburg-Strelitz.
Neustri g. Oudtijds het W. deel van
het Frankische rijk, van Schelde tot Loire.
Nentraal. Onpartijdig, onzijdig.

Neutraliteit. Onzijdigheid. Toestand
van een staat die in oorlogen van andere
staten Been partij kiest maar zich er buit en houdt.
Neuville. (Alphonse). Fransch schilder
van veldslagen.
Neuzen of Terneuzen. Stad in &A._
Zeeuwsch-Vlaanderen a. d. W. Schelde.
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Nevelvlekken. Vlekken aan den
sterrenhemel, die men slechts door kijkers
kan waarnemen, worden beschouwd als
begintoestand der sterren.
Newa. Rivier in Rusland, ontspringt in
het meer v. Ladoga en stort beneden St.
Petersburg in den Finschen golf,
New Orleans. De aanzienl. koop- en
havenstad der zuidel. staten van de Unie,
hoofdst. v. Louisiana op den 0. oever der
Mississippi.
Newton. (Izaak). De grondlegger der
nieuwere sterrenkunde, geb. 1643 Woolsthorpe (Eng.), overl. 1727.
New York. Volkrijkste en aanzienl.
koopstad der Ver. Stat., hoofdst. van den,
staat van dien naam in 1612 door Nederlanders gesticht, aanyankelijk Nieuw Amsterdam geheeten.
Ney. (Michel). Hertog van Elchingen,
prins v. d. Moskwa, maarschalk v. Frankrijk, een der meestbekende generaals van
Neap. I. -Zoon van een kuiper, als gemeen
huzaar in dienst gegaan, 1788, bracht het
binnen 10 jaar tot generaal. Na den terugkeer van Nap. v. Elba, snelde hij hem te
hulp, vluchtte na den slag van Waterloo,
maar werd gevat en gefusilleerd, 1815, in
den tuin der Tuillerien.
Niagara. Rivier in Amerika, welke de
meren Erie en Ontario verbindt, vormt
tusschen het stadje Niagara Falls en het
dorp Clifton de wereldberoemde waterval,
verdeeld in twee stukken, Horse Shoe fall
(48 M. hoog, 574 M. breed) en Amerikaanache (326 M. breed). De kracht van de val
wordt aangewend voor allerlei fabrieken.
(Zie pl. 37).
Niassa. Meer in het Z. 0. van Afrika,
door Livingstone ontdekt.
Niebelungenlied. (Het) Germaansch
heldendicht, de avonturen van Siegfried,
een koningszoon uit de Nederlanden, bezingend.
Nicaragua. Republ. in Midden-Amer.
Nicolaas. Onder dezen naam vermelden wij: N. de ,,Wonderdoener", een van
de voorn. heiligen d. Grieksch Katholieke
kerk. De dag van zijn overlijden, 6 Dec.,
wordt in ons vaderland gevierd als St.
Nicolaasfeest.
Zes Pausen: N. I, de ,,Groote", 858-67,
bewerkte de scheiding tusschen de Roomsche- en de Gr. kerk ; Id. II, 1058-61; Id.
III, 1277-80 ; Id. IV, 1277-92; Id. V, tegenpaus v. Joh. XXII; Id VI, 1447-55.
Twee keizers v. Rusland : Nic. I, geb.
1796, overl. 1855. Hij voerde den Krimoorl.
tegen de verbond. mogendheden ; Nic. II,
thans reg. keizer.
Een vorst van Montenegro: Nic. I, geb.
1841.
Nicolal. (Willem Frederik Gerard).
Verd. Ned. componist en schrijver, geb.
1829, red. v. h. muzikale tijdschr. Cecilia.
Nicotine. Een kleurlooze olie; vindt
men in de tabak, zeer vergiftig; in de
slechtste tabak vindt men de meeste nicotine.
Niederwald. Bergrug a. h. Z.W. uiteinde v. h, Taunusgeb. in het Pruiss. distr.
Wiesbaden, tusschen Rudesheim en Asmannshausen, met eiken en heuken begroeid, waar zich tegenover Bingen een

gedenkt. van Germania verheft, gewijd
aan de herstelling van het Duitsche rijk
(1870).
Niepce. (Joseph Nicephore). Uitvinder
der photografie, 1762-1870.
Nieren. Klieren in het dierl. lichaam,
dienend tot afscheiding der urine.
Niersteen. In de urinekanalen komt
soms fijn steengruis voor, dat soms in het
nierbekken ontsteking veroorzaakt.
Nieuw Caledonia. Eilandengroep in
de Stille Zee, Fransche bezitting.
Nieuw-Grenada. Republiek in het
N.W. ged. van Z. Amerika.
Nieuw Guinea. Groot eiland in de
Stille-zee, nabij het oostel. deal van den
Ind. archipel, voor de linker helft beh.
aan Nederland ; van de rechter helft is het
noordel. ged. Duitsche- het zuidel. Eng.
bezitting. Ons ged. beh. administratief tot
Oost-India, maar geografisch behoort N. G.
tot Australia. Sedert eenige jaren is er
een Nederl. vestiging te Merauke op de
Z.W.kust. (Zie de kaart v. Ned. 0.-Indie).
Nieuw Mexico. Territorium der Ver.
Stat. v. N. Amerk. ten N. v. Mexico.
Nieuwpoort. Stadje in West-Vlaanderen, bekend door den veldslag, aldaar
in 1600 door prins Maurits geleverd aan de
Spanjaarden, die totaal verslagen werden.
Nieuw Zeeland. Archipel in de
Stille zuidzee. Britsche kolonie.
Nieuw zilver. Argentaan, wit koper,
is een legeering van koper, zink en nikkel.
Nieuw Zuid Wales. Oostel. ged.
van het vaste land van Australia. (N. Roll.)
Niger. Aanzienl. rivier v. MiddenAfrika. ontspr. in het binnenl, v. Senegambia en valt met 20 monden in den
Atl. oceaan, in de Golf v. Benin, W. kust.
Nightengale. (Miss Florence) Eng.
vrouw, bekend door hare zelfopofferende
menschenliefde, als verpleegster van zieken
in Eng. en tijdens den Krimoorlog aldaar
1823.
Nihilisme. Afgeleid van nihil (niets)
Russische revolutionairen, die naar vernietiging van de geschiedk. grondslagen
der maatschappij streven met zuiver materialistische oogmerken. Zij beschouwen
het leven als niet voor verbetering vatbaar en dus zonder waarde.
Nijl. Een van de voorn. rivieren der
aarde in Egypte, tevens een van de langste
en de grootste rivier. v. Afrika, heilige
stroom der Oude Egyptenaren, komt uit
het Victoria Nyansa, terwijl als bron de
Kagera-of Alexandra-Nij1 beschouwd
wordt, die aan de W.zijde in genoemd
meer valt. Vereenigt zich, onder den naam
Witte Nijl, bij Khartoem met den Blauwen
Nig en vormt met talrijke armen een
breede delta nabij Alexandria.
Nialpaard of rivierpaard, Hippop6tams L. zoogdier uit de orde der veelhoevigen; kolossaal dier met stompen dikken snuit, neerhangende buik. Leeft in alle
groote rivieren van Afrika's binnenland.
N
jmegen. Arrs. hoofdpl. in de pron.
i
Geld. 43000 inw.
Nikkei. Metaal, dat men in gedeg.
toest., als ijzernikkel en phosphorijzernikkel in meteoorijzer aantreft.
Niniv6. De oude, vermaarde hoofdst.
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v. het Assyrische Rijk, zetel der koningen,
volgens de sage door Nimrod gesticht, op
den oostel. oever van de Tigris tegenover
Mosoel.
Nioe-tsehwang. Handelsstad in de
Chin-Mandschoerijsche, prov. Scheng-king
a. d. Liau-ho, 60000 inw., 1895 door de Jap.
veroverd, 1900-02 door de Russen bezet,
door de Jap. heroverd 1904.
Nisjni Nowgorod. Hoofdst. van het
gelijknam. gouvernement in Rusland aan
de Wolga.
Nitroglycerine. Ontstaat door de
werking van glycerine op een mengsel van
rookend salpeterzuur en geconcentreerd
z wavelzuur.
Nivelleeren of waterpassen, een bewerking der landmeetkunst.
Nizza. Nice, Fransche stad a. d. Middel.
zee, badplaats.
NobelprUs. Alfr. Nobel, een Zweedsch
fabrikant van rookloos kruit en andere
ontplof bare stollen, chemicus, liet na zijn
flood in 1896, bijna zijn geheele vermogen,
31 1 /2 mill. kronen, na voor wetensch. doeleinden, in den vorm van 5 jaarl, prijzen,
ieder van 200.000 kr. voor de gewicht.
ontdekkingen 1°. op het gebied der physiek
(werktuigkunde) 2°. chemie, 3°. medicijnen
en physiologie,4°. letterkunde, het werk,
dat het meest uitblinkt door hooge idealetendens en 5°. voor het grootste en verdienstelijkst streven naar verbroedering
en vermindering der staande legers. De
eerste 4 worden door de Zweedsche academien toegekend, de 5de door de Noorweegsche volksvertegenwoordiging.
Nolens volens. Gedwongen, of men
wil of niet.
Noll me tangere. Raak mij niet aan.
Non possumus. Weigering; wij kunnen niet.
Nooddoop. Bij onmiddellijk levensgevaar van een ongedoopte, heeft bij de R. K.
ieder het recht den doop toe te dienen.
Noord-Amerika. De grootste en de
noordelijkste helft der Nieuwe wereld, tusschen den Atlant. oeeaan en de Stille Zuidzee, bevat de landen Groenland, Canada en
Aljaska, de Ver. Staten, Mexico en Centraal-Amerika met West-Indict.
Noord-Australia. Noordel. ged. van
het vasteland van Australia (Nieuw Holland).
Noord-Carolina. Een der Ver. stat.
v. N. Amerk.
Noord-Buitschen Bond. Bondstaat,
ontstaan na den oorlog van 1866, bestaat
uit de volg. staten: Pruisen, Saksen Weimar, Oldenburg, Brunswijk; Saksen-Altenburg, Saksen-Coburg-Gotha, Anholt, de
beide Schwarzburgstaten, Reusz, jongere
lijn, Waldeck, Schaumburg-Lippe en de
vrije steden Lubeck, Hamburg en Bremen,
de beide Mecklenburgen, Opper Hessen,
Reusz, oudere lijn, Saksen-Meiningen, en
Saksen, Baden, Hessen, Beieren, Wurtemberg., Den 10den Dec. 1870 den naam veranderd in lien van het Duitsche Rijk,
waarna de N. D. B. verviel.
Noorderlieht. Een lichtverschijnsel

aan den hemel, voorn. in de Noordpoolgewesten in voile pracht te zien, hangt
samen met het aardmagnetisme.
Noord-Holland. Ned. prov., schiereiland tusschen de Noord- en de Zuiderzee, hoofdst. Haarlem.
Noordpoollanden. De binnen den
Noordpoolcirkel gelegen landen.
Noordzee. Zee besloten tusschen de
Britsche eilanden en het Europ. vastland.
Noormannen. Germaansche bevolking
van Scandinavia, beruchte zeeschuimers,
die onder den naam vikingers (strijders)
en onder bevel van hunne opperhoofden,
zeekoningen, invallen deden langs de
kusten van ons land, Belgie, Frankrijk en
de Britsche eilanden. Van voor Karel den
Grooten dagteekenen deze strooptochten
en duurden tot in de 11de eeuw
Noort. (Olivier van) Een Ned. zeeman
en ontdekk. reiziger, volbracht 1598-1601
een reis rondom de aarde.
Noorwegen. Zelfstandig rijk, in 1905
van Zweden op vredelievende wijs gescheiden. Met Zweden vormt het 't Scandinavische schiereil., hoofdst. Christiania.
Nordenskjold. (Nils Adolf Erik) Beroemd noordpoolreiziger, geb. 1832 te Helsingfors, volbracht met de Vega van
1878-1880 voor het eerst den tocht om
het noorden van Azie heen naar den StillenOceaan, den weg door Barendz en Heemskerk te vergeefs gezocht.
„Norma". Opera van Vincenzo Bellini.
Italiaansch componist 1802-1835.
Nortonpomp. Lange ijzeren buis, van
nd en boven dit
onderen puntig uitloope
uiteinde met talrijke gaatjes doorboord,
tot doorlating van water. Men drijft deze
buis in den bodem, waar men een pomp
wenscht, vindt men water, dan dringt dit
in de buis en men plaatst boven op de
buis een pomptoestel.
Nostradamus, Vermaard sterrenwichelaar, die zich toelegde op wonderlijke
genezingen en voorspellingen. Karel IX
benoemde hem tot zijn Hofarts. 1503-1566.
,.Nouveau Seigneur". (Le) Opera
van Franvis Adrieu Boleldieu Fransch
componist 1775-1814.
Nova Zembla of Nowaja Semlja,
eilandengroep in de N.lijke IJszee, voornamelijk bekend door den Pooltocht van
Barendsz die er in 1594 overwinterde.
Nubia. Landstreek ten Z v. Egypte
langs beide zijden v. d. Nij1 gelegen en
beh. tot Egypte.
„Numa". Opera van George Bizet,
Fransch componist van 1838-1875.
Nurnberg. Tweede stad en aanzienl.
handelspl. van het koninkrijk Beieren.
Bekend door hare kunstnijverheid, men
denke slechts aan de Neurenberger waren.
Nutt. In de nat. hist. de afkorting
voor Nuttall.
Nymfen. In de Gr. fabelleer vrouwelijke godheden van lagen rang, weldadige
geesten van bepaalde plaatsen (bosch,
water, berg, weide), zweven road, vermaken zich met dans en de jachten, en bieden
braven menschen hulp.
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o.
0. Vijftiende letter v. ons alphabet en
4de onder de klinkers, in Rom. cijfers is
o-11 en .5 11000, bij ons is o nul.
Een kleine o aan de bovenzijde achter
een cijfer beteekent graad, b.v. 1° (een
graad), op oude Fransche munten de stall
Riom, in de aardrijksk. oost., bijv. O.L.
oosterlengte. in het Iersch, voor geslachtsnamen, zoon, b.v. O'Connell, zoon van
Connell.
0. A. M. D. G. Afkorting voor Omnia
ad majorem Dei gloriam : ter meerdere
eere Gods.
Oasen. Vruchtbare plekken in woestijnen, waar water te bekomen is.
Ob. Voorn. rivier v. West-Siberie, ontspringt in het gouvt. Tomsk en stort zich
nit in de Golf der Ob (Noordel. IJszee).
Obelisk. Gedenknaald, vierkante van
boven allengs dunner wordende zuil, van
boven met een pyramide gekroond. Men
plaatste ze in het oude Egypte bij den,
ingang van groote tempels.
Oberammergau. Plaatsje in Beieren
aan de Ammer, bekend door de Passiespelen. (Zie aldaar).
Object of voorwerp. In de redeneerk.
de zaak die den grondslag uitmaakt van
een begrip.
Oboe (De) of hoboe, blaasinstrument.
Observatieleger of Observatiecorps.
Een leger of corps bestemd om de bewegingen van den vijand gale te slaan,
Obsidiaan of Glaslava. is een trachiet,
dat in vulkanische gewesten voorkomt en
uit kiezelzuur, aluinaarde, alkali, ijzer,
en magnesia bestaat, glasachtig en van
verschill. kleuren. Men maakt er allerlei
sieraden van en in de oudheid pijlspitsen.
Obstructie. "In de geneesk. verstopping, belemmering; in het dagelijksch
leven : verhindering, belemmering; wordt
gebruikt om tegenwerking aan te duiden,
door de oppositie tegen de reg. gevoerd.
Oecupatie. Bezetting of toeeigening
van eens anders eigendom
Oceanic. Naam voor de eilandenwereld der Stille Zuidzee.
Oceanographic. Beschrijving der
wereldzee.
O'Connel. (Daniel) Vermaard Iersch
volksleider, 1775-1847.
Octant. Zie : Sextant.
Oculeeren. Of het inbrengen van
oogen, dient tot veredeling van vruchtboomen; men brengt een stukje van den
schors met een of meer knoppen (oogen)
van den edelen boom o. d. onedelen over.
Oculeermes. Mes bij het oculeeren
gebruikt.
Odd. Fellows. (De orde der) of de
onafhankelijken, orde der wonderlijke gezellen. Naam eener vereeniging in de 2de
helft der 18de eeuw te Liverpool en Manchester ontstaan en die veel overeenkomst
heeft met de orde der Vrijmetselaren.
Odalisk. Eigenlijk kamermeisje, maar

meer gebruikt ter aanduiding van een
bevallige vrouw, ook danseres in h. Oosten.
Ode. Zang, lierdicht.
Odeon. Oorspr. plaats waar wedstrijden in den zang werden gehouden, later
naam aan gebouwen voor openbare vermakelijkheden bestemd, gegeven.
Oder. Een der voorn. rivieren van
Duitschland, ontspringt in Moravie en
mondt uit in het Stettiner- of Pommersche
Haf.
Odessa. Arrs. hoofdst. in het Russ.
gouvernement Cherson, belangr. haven- en
handelspl. a. d. Zwarte zee. 400.000 mw.
Odin of Wodan, opperste god der Germanen.
Odoacer. Germaansch legerhoofd, die
het Westersch-Rom. rijk ten val bracht.
Odyssee. Naam van een der beide
heldendichten van Homerus.
Odysseus bij de Rom. Ulysses, Griekache held uit den Trojaanschen oorlog,
zwierf na de inneming v. Troje 10 jaar rond.
Oedipus. Mytisch koning v. Theben,
werd als pas geborene, wegens een voorspelling (orakelspraak) dat hij zijn vader
zou dooden en met zijn moeder huwen, te
vondeling gelegd, loch door een herder
grootgebracht. Volwassen geworden, begaf
hij zich naar Theben, doodle onderweg
zijn vader en huwde de koningin, door het
raadsel van den Sphinx op te lossen. Bij
de ontdekking van hetgeen hij had gedaan, stak hij zich de oogen uit en ging
in ballingschap en zwierf, door zijn dochter Antigone geleid, als een bedelaar rond,
stierf te Athene.
Oeganda. Negerrijk in equatoriaalOost-Afrika, onder beschermheerschap van
En geland.
Oer. IJzerhoudende aardsoort, die in
verschill. streken van ons land een harden,
onvruchtbaren ondergrond vormt.
Oer-os. Wild rund, vroeger algemeen,
in Europa.
Oesters. Weekdier, schelpdier, zeer
gezochte lekkernij.
Offenbach. (Jacques). Fransch componist geb, Keulen 1819, overl. Parijs 1880.
Ohio. Na den Mississippi de belangr. rivier v. Amerika, — Een van de westelijke
staten der Unie.
Oorkonde. Oorkonde, document, charter is een door bevoegde machten opgemaakt stuk, dat den houder zekere rechten
verleent.
Oker. IJzerhydroxyde vermengd met
leem of kalk, min of meer geelachtig
bruin van kleur; men maakt er verfstof
van.
Okshoofd. Groot vat, ongev. 233 liter
inhoud voor wijn en 236 voor bier.
Oldenbarneveldt. (Joan van). Uitstek. Ned. staatsman, geb. Amersf. 1547,
advokaat van Holland; voorstander van
de souvereiniteit der afzonderlijke gewesten, bewerkte het 12-jar. best. zeer tegen
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den zin v. prins Maurits, kwam krachtig
op tegen de heillooze godsd. twisten der
Arminianen en Gomaristen, waardoor hij
zich het ongenoegen der Gen. Stat. op den
hale haalde en de haat van het oranjegezinde yolk. Gen. Stat. en pr Maurits
stonden nu tegenover hem, zoodat hij gev.
genomen en ter flood veroordeeld werd en
12 Mei 1619 onthoofd.
Oldenburg. G-roothertogdom in het
Duitsche rijk met hoofdst. v. denzelfden
naam.
Oldenzaal. Stadje in Overijssel, 4000
Olien. Stoffen in de 3 rijken der natuur
sterk verspreid, men verdeelt ze in vluchtige of aetherische en vette °lien, de eerste
vindt men meer in het planten- de laatste
meer in het dierenrijk.
Oliesel. (Het laatste) Een van de zeven
sacramenten der R. K. kerk; een in doodsgevaar verkeerend lid der kerk wordt door
den priester met gewijde olie gezalfd, ten
teeken van verge ving van zonden.
Oliesteen of wetsteen. Een met fijne
kwartsdeelen vermengde leisteensoort, zeer
geschikt tot het slijpen of aanzetten van
gereedschappen en messen.
Olifant. Dierengesl. van de orde der
dikhuidigen of veelhoevigen en de fam.
der slurfdragenden; grootste landdier,
plantenetend, bezit groote slagtanden die
het ivoor leveren. Komt voor in Afrika, op
Ceylon, Sumatra en Borneo.
Oligarchie. Regeeringsvorm, waarbij
het bestuur in handen is van eenige weinigen, tot een bevoorrechte klasse behoorend.
Olijfberg. Berg ten oosten van Jeruzalem waar Jezus afscheid nam van zijn
discipelen.
OlUfboom. Boom uit de fam. der
Oleaceeen die de bekende olijven oplevert.
011y. IIn de nat. hist. at korting voor
N. G. Olivier.
Oltmans. (Jan Frederik) Ned. romanschrijver, bekend door zijn herhaaldelijk
gedrukte hist. romans, „De Schaapherder"
en het Slot Loevestein", geb. 's Hage 1806,
overl. te Steenderen 1854.
Olympia. Voornaamste plaats waar
de Olympische spelen werden gehouden
in het Gr. landschap Pisatis in Elis.
Olympiade. Bij de oude Grieken een
tijdperk van 4 jaren, aldus genoemd,
omdat telkens na dien tijd de olymp.
spelen terugkeerden.
Olympische spelen. Vermaardste
van de 4 groote feestspelen der Grieken,
om de 4 jaren ter eere van Zeus gevierd,
dienden als prikkel voor de gymnast.
oefeningen en ter bevordering van de
eenheid der verschill. Gr. stammen.
Olympus. Geb. in het N. v. Griekenland, waar volgens de Gr. de verblijfplaats
der goden van Homerus was.
Omar. Tweede Khalif geb. 592 n. C.
te Mekka, man van reusacht. lichaamsbouw,
geweld. kracht en grooten moed, opvolger
van Aboe Behr (de opvolger van Mahomed)
vermoord 644.
Omnia ad majorem Dei gloriam.
Ter meerdere eere Gods.
Onkle Sam. Noord Amerika.

Onrust. Klein eilandje , ongeveer
2 geogr. mijlen ten N. v. Batavia; er is een
droogdok door forten beveiligd.
Onteigening. Ontzetting van zijn
eigendom tegen schadeloosstelling en ten
algemeenen nutte.
Ontwikkeling. De geleidelijke opklimming van een organisch geheel tot
hoogere volkomenheid.
Onyx. Een verscheidenheid van gestreept agaat, onderscheidt zichdoor witte
of lichtgrijze strepen afwisselendim. zwarte
of bruine strepen, wordt gebruikt tot het
vervaard. v. versierselen.
Oologie. Eierkunde.
Oorworm. Rechtvleug. insect, waarvan men y roeger meende, dat het bij
voorkeur in de ooren kroop, houdt zich
op op bloemen en vruchten.
Oost-AziL Naam van dat ged. van
Azie, waarin Annam, China, Japan en de
Russ, kustgewesten met Mandschoerije
zijn gelegen.
Oostende of Ostende, Stad en badpl.
in de Belg. prov. West-Vlaanderen.
Oostenrijk-Hongarije. Bestaat uit
Oostenrijk en Hongarije. Een der gr. mogendheden v. Europa, 3de rang in grootte,
daartoe behooren: Neder- en Opper Oostenrijk, Salsburg, Stiermarken, Carinthia,
Krain, Triest, Gors en Gradisca, Istria,
Tyrol, -Vorarlberg, Bohemen, Moravia,
S tlezie, Gallicie, Bukowina, Dalmatia,
Hongarijeen Transylvania, Fiume, Croatia
en Slavoniö en de Milit. grenzen.Hoofdst.
Weenen, tevens zetel der regeering, keizer
Frans Joseph.
Oostzee of Baltische zee. Een zich van
Z.W. naar N. O. uitstrekkende zee, omgeyen door de landen: Denemarken, Duitschland, Rusland en Zweden en door de Gr.
en Kl. Belt en het Kattegat met de Noordzee verbonden.
Oostzeeprovincign. De Russ. prov.
Koerland, Lifland en Esthland.
Opaal. Naam van een Mineraal, best.
uit een verbind. v. kiezelzuuranhydride
en water en dat met chalcedon en vuursteen in trachietlagen wordt gevonden.
Openbaar Ministerie. (Het). Een
lichaam van rechtsbeambten bij verschill.
rechtscollegien geplaatst, om in het belang
van den staat het beslissen en ten einde
brengen van rechtszaken mogel. te maken.
Ophir. Naam van het land, waarheen
Salomo zijn schepen zond om goud, ivoor
en kostbaar hout te halen voor den tempelbouw te Jeruzalem; het is niet bekend
welk land hier wordt bedoeld.
Opium. Het ingedroogde melksap van
de onrijpe doosvruchten van den maankop
(Papaver somniferum).Kostbaar narcotisch
geneesmiddel, wordt ook misbruikt tot
het opiumrooken of amfioenschuiven.
Opodeldoc. Een zeer gebruikel. yolksgeneesmiddel, uitwendig gebruikt tegen
rheumatische pijnen, verstuikingen enz.
Oppositie. Tegenstand, verzet welke
de reg. ondervindt van andere staatkundige partijen.
Opstal. Het recht om op eens anders
grond gebouwen en beplantingen te hebben, een recht dat de eigenaar van den
grond afstaat aan den andere.
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Optima forma. In goeden vorm, in
den vereischten vorm.
Optimismus. De neiging om alle dingen van de beste zijde te bezien.
Optisch bedrog. Gezichtsbedrog.
Optometer. Werktuig om de afstand
van duidelijk zien te bepalen.
Opzoomer. (Cornelis Willem). Verdienstel. Ned. beoef. der wijsbeg., geb. 1821.
Ora et labora. Bidt en werkt.
Ora pro nobis- Bidt voor ons.
Orange. Arrs. hoofdst. in het Fr. dept.
Vaucluse, vermaard om hare Rom. oudheden, het oude Arousis, in de llde eeuw
een graafschap beh. aan het Huis Nassau,
1530-1714, welk Huis daaraan den naam
Oranje ontleende.
Oranje. Aanzienl. en vermaard gesl.,
hetwelk zijn titel ontleent aan een bezitt.
in het Z. v. Frankrijk, een ged. v. Boargondie, in de lode eeuw een heerlijkheid,
in de 11de een graafschap. Eerste graaf v.
Oranje was Gerald Adhamar (1086-96)
cinder wiens opvolgers herhaaldelijk verdeeling plaats had, totdat 1540 Willem I
stadh. der Nederl., opvolger werd van
,Renatus v. Nassau Dillenburg en het prinsdom met titel overging op diens zonen.
Oranjerie. Gebouwen waarin gewas-sen worden bewaard of gekweekt, die in
zachter klimaat tehuis behooren.
Oranjerivier of Gariep. Grootste ri'vier van Kaapland, vormt de grens tus-schen den voormal. Oranje-Vrijstaat en
Kaapland, heeft 2 bronrivieren Noe Gariep
en Vaalrivier en stort op 29° Z. B. in zee.
Oranje VrUstaat, Aanvankelijk Oranjerivier-republiek geheeten, daarna OranjeVrijstaat, thans onder Eng. bestuur, Oranjerivier-kolonie, gelegen tusschen Kaapland,
Natal en Transvaal, hoofdstad Bloemfontein, zetel der reg., laatste pres. Steijn, die
met De Wet, hoofd-commandant van het
leger, langentijd het hoofd bood aan de
Engelschen, eindelijk ziek naar Ned. uitweek en na herstel zich weder daarheen
heeft begeven. Oppervl. 131000 K. M2.
208000 inw.
Oratorium. Bidvertrek. Muzikale
kunstvorm, best. uit yocaal- en instrumentaal muziek, maakt geen gebruik van de
hulp mild. v. h. tooneel, waarin het zich
onderscheidt van de opera en dus meer
eene uitbreiding der cantate is.
d'Orb. In de nat. hist. een afkorting
van d' Orbigny.
Orgien. Oorspr. godsdienst. plechtigheden bij offeranden, die later soms in
slemppartijen ontaardden, waarom men
tutbundige feestgelagen zoo noemt.
Orinoco. Een der voorn. rivieren van
Z. Amerk., wier bronnen nog door geen
Europeaan zijn bezocht, maar in het hoogl.
van Guyana liggen, stort met 50 monden
in den Atl. oceaan.
Orion. Grootste en glansrijkste sterrenbeeld van het uitspansel
Orkestrion. Orgel, dat alle bekende
instrumenten nabootst.
Orleans. Hoofdst. v. h. Fr. dept. Loiret.
Orleans. (Maagd van). Zie Jeanne
,d'Arc.
Orleans. Naam v. onderscheidene takken van de Fransche dynastie, van welke

twee den troon beklommen, hiertoe beh.
Philippe II 1715-23, regent v.Fr.voor den
minderj. Lodew. XV; Louis Philippi Joseph
1747-93, bekend als Egalite, tijdens de rev.
onth.; Louis Philippe of Lodewijk Philips
kon. v. Fr.; Ferd., stierf door een val uit
zijn rijtuig 1810-42 ., Louis Philippe, graaf
v. Pares 1838— ; Robert Philippe, hertog
v. Chartres geb. 1840.
Ormus. Rotsachtig eil. in de evenzoo
gen. zee-engte, die de Perz. Golf verbindt
met den Ind. Oceaan.
Ornaat. Ambtsgewaad der geestelijken.
Ornithologie. Vogelkunde.
Orthodoxie of Rechtzinnigheid in de
kerkleer, beteekent een volkomen overeenstemming" van de geloofsovertuiging met
de leerstellingen der Kerk.
Orthopaedie. Dat ged. der geneeskunde, hetwelk zich beijvert de verkrommingen van 's menschen lichaam te herstellen.
0, sancta simplicitas. 0, heilige
eenvoud!
Osaka. Stad op de Z. W. kust van
het Jap. eiland Nippon, 820.000 inw.
Oscar. Oscar I Joseph Fransch, kon.
v. Zweden, geb. 1799, zoon v. generaal
Bernadotte overl. 1859. — Oscar II Frederik, z. v. d. voorg. kon, v Zweden, geb. 1829.
Osiris. Egypt. godheid, welke met
Iris de hoogste hulde ontving.
Osman Digna. Veldheer van den
Mandi in Soedan, bekwaam krijgsoverste,
bracht den Engelschen in 1883 en 1884 herhaaldelijk gevoelige nederlagen toe en
versloeg Hicks Pacha totaal.
Osmium. Een der platina-metalen,
vindt men te gelijk met platina veelal vermengd met iridium.
Ossian. Celtische bard uit de 13de eeuw.
Ostade. (Adriaan van) Beroemd Ned.
schilder, 1610-85.
Osteologie. Beenderenleer.
0 tempora ! o mores ! 0 tijden!
0, zeden!
Otter. Verscheurend zoogdier van de
fam. der Marters, zwemt en duikt goed.
Komt in ons land voor.
Othello„de Moor van Venetie". Venetiaansch veldheer, die tegen de Turken
streed en gelijknamig treurspel van Shakespeare.
Otto. Onder dezen naam vermelden wij:
Eenige Roomsch Duitsche keizers, n.1,
Otto I, ,,de Groote", geb. 912, gekr. 936,
streed tegen de Bohemers, Wenden en
Denen, trok over de Alpen de wed. v.
Lotharius te hulp, huwde haar en noemde
zich kon. v. Italie, zegepraalde over de
Hongaren en werd 962 te Rome tot keizer
gekroond, beroofde Johannes XII en Benedictus V van de driedubb. kroon en
vereen. aldus de hoogste wereldl. en geestel. macht in zich. Overl. 973. — Otto II
„de Roode", geb. 955, reg. 973-77, streed
tegen Beieren, Frankrijk en de Grieken,
werd door de Grieken in bondgen.sch. met
de Arabieren geslagen, overl. 983 ; Otto III,
bijgen. ,,het wonder der wereld", geb, 980,
streed tegen de Wenden en in Italie,
Wilde het oud-Rom. keizerrijk herstellen
met Rome als middelpunt der wereldheerschappij, overl. 1002; Otto 1V, geb

234
1174, werd 1208 koning en 1209 tot keizer
gekr. Later, in den ban gedaan, delide hij
het onderspit en overl. 1218.
Bisschoppen v. Utrecht: Otto I, 1212 —16 ;
id. II 1216-1227, voerde een hey. oorlog
tegen Gelre, sneuv 1227; id. III, z. v. gr.
Willem I v. Holland, 1235-1249,voogd van
gr. Willem II van Holland.
Twee graven van G-elre of Gelder : Otto I,
geb. 1164, zijn varier opgevolgd 1187, streedt
tegen den bissch. v. Utrecht, den gr. v.
Holland en dien vau Cleef, belegerde Deventer en gaf Zutphen stedel. rechten,
trok naar Jeruzalem, overl. 1207; id. II,
nam deel a. d. kruistocht tegen de Stadingers, overl. 1271.
Otto et Dietr. In de nat. hist. de afkorting voor Otto en Dietrich.
Oudermans. Under dezen naam vermelden wij : (Anthonie Cornelis), verdienstel. Ned. taalkenner 1798-1874; (Antoine
Corneille Jr.) verdienstel. scheik. 1831—
(Corneille Antoine Jean Abraham) Uitstek.
Ned. kruidk. geb. 1825; (Jan Abram Christiaan) verdienstel. Ned. sterrenk.geb.1827.
Onida. Pseudoniem der Eng. schrijfster
Louise de la Ramee.
Outshoorn. (Willem van). Gouy. gen
v. Ned. Indie, 1635-1720.
Ouverture. Inleidend muziekstuk hetwelk voorafgaat aan de opvoering van een
opera.
Ouwels. Dunne schijfjes van gebakken
meel, dienend om brieven te verzegelen,

vooral vroeger, toen de gegomde enveloppen niet bestonden, algemeen in gebruik. Gekl, ouwels bevatten wel eens
vergift. verfstof. Men noemt ook het avondmaalsbrood in de R. K. kerk ouwel ; ten
slotte komt het ook onder gebak voor.
Overidsel. Ned. prov. tusschen Friesland, Drenthe en Gelder]. gelegen,hoofdst.
Zwolle, oppervl. 3320 K. 34.2, bey. 338400,
voorn. steden Deventer, Kampen, Almelo,
Enschede, Oldenzaal.
Owen. (Robert). Verdienstelijk Eng.
schrijver over maatsch. aangelegenheden,
1777-1858. — (Richard). Uitstek. natuurk.
1804.
Oxenstierna. (Axel. grad yan). Ber.
Zweedsch staatsman, 1583-1664, voogd v.
Gustaaf Adolf, rijkskanselier, bleef na
G. A's. dood ook het vertrouwen v. diens
weduwe genieten en daarna van Karel X.
Oxford. Hoofdstad v. h. graafschap v.
dien naam in Engeland, een der schoonste
steden en in het bezit van een beroemde
universiteit, behalve Londen de eenige
Eng. stall, die een Lord Major heeft.
Oxus of Amoe Dada. Rivier in Tourkestan (hidden-Azie).
Ozon. Zuurstof, die zich door een phosphoorreuk en een sterk oxydatievermogen
van de gew. zuurstof onderscheidt. Onze
dampkring bevat ozon en men kan het
ook langs kunstmatigen weg bereiden. Men
Wendt tegenw. ozon aan in wasscherijen
en bleekerijen.

P.
P. Vijftiende letter van ons alphabeth,
als Rom. getal P 400 en P 400000, op Fr.
munten Dijon, in de scheik. het teeken v.
phosphorus; in de muziek piano (zacht)
of pocco (een weinig); op visitekaartjes
p. c. (pour condoler), p. p. c. (pour prendre
conga) en p. f. (pour feliciter).
Paalwoningen. Woningen van zeer
ouden datum (Steentijd), aan oevers van
meeren en rivieren of midden daarin op
palengebouwd. In onzen tijd bestaan
dergelijke woningen nog bij verschillende
onbeschaafde volkeren b.v. op N. Guinea.
Paalworm. Een weekdier beh. tot de
boorschelpen, die gaten en gangen in de
palen der zeeweringen maakt.
Paardelyerg. Plaats in het W. v. d.
Oranje-Vrijstaat, rechter oever Modderriv.
nabij Koedoesrand-drift, bekend door de
dappere verdediging van generaal Cronje,
die het aldaar met een handvol Boeren
14 dagen uithield tegen het Eng. leger v.
meer dan 100000 man met 120 kanonnen
en zich op 27 Jan. 1900 overgaf.
Paarlmoer. De binnenste laag van
verschillende schelpen van schelpdieren.
P. B. In de nat. hist. de afkorting voor
Palisot de Beauvais.
Pacht. Huur voor het gebruik v. land
of gebouwen, men spreekt van pacht meer
waar het landerijen betreft, yacht, veld,
vischwaters en boomgaarden,

Pacifieatie van Gent. De eerstevereenig. der Ned. gewesten tot afschudding van het Spaansche juk, 8 Nov. 1576te Gent tot stand gekomen.
Pacificeeren. In vredestoestand brengen; een land n. d. oorlog tot rust brengen.
Pacillek spoorwegen. Spoorwegen
in Amerika, van de kusten der Atlantis.
Oceaan tot die der Stille Zuidzee loopend,
dus over de geheele breedte van Amerika.
Padang. Hoofdpl. v. h. gouvernement
van Sumatra's Westkust.
Padden. Vormen met de kikvorschen
de orde der Batrachiers, van de Kruip.
dieren. Ademen aanvank. door uitwend..
kieuwen, later door inwendige; aanvank.
bezitten zij een staart maar geen pooten,
bij het donderpadje komen eerst de achterdan de voorpooten te voorschijn, daarna
verdwijnt de staart. Nachtdieren, azen in
het donker op wormen, slakken en insecten, verblijven liefst op vochtige plaatsen,.
niet in het water
Paddy. Ongebolsterde rijst.
Padua. Een der oudste steden v.Itali6,
hoofdst. der prov. Padua.
Paedagogiek. Leer der opvoeding.
Paedagoog. Opvoedkundige.
Paganini. (Nicolo). Beroemd viool-speler, geb. Genua 1784, overl. te Nizza,.
1840.
Paederastie. Tegennatuurlijke on-
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tucht van personen van het mannelijk
geslacht onderling.
Pagode. Tempel.
Pairs. In het Eng. Peers, in Fr. en
Eng. de leden v. d. hoogen adel, leden v.
het Hoogerhuis, in Fr. v. d. Senaat, welke
lichamen overeenkomen met onze Eerste
Kamer en in Duitschl. m. h Heerenhuis.
PaladVn. Edelen die in den vorstel.
burcht hun verblijf hielden, de volgelingen
Tan den vorst.
Palaeographie. (De). De kennis van
de schriftsoorten der oudheid.
Palaeontologie. (De). De leer van de
versteeningen of petrefacten, derhalve ook
wel petrefactenkunde genoemd, een deel
der aardkunde (geologie).
Palaestina. Het Heilige Land, land
tusschen de Middellandsche zee en de
Lyrische woestijn, hoofdst. Jeruzalem,
tegenw. Turksch, het oude land der Israelieten.
Palembang. Een voormalig koninkrijk
in het 0. v. Sumatra, in 1821 door ons veroverd en onderworpen, thans Ned. resid.
gelijkn. hoofdst.
Palermo. Stad in Italie, hoofdst. v. d.
prov. van denz. naam.
Pall. In de nat. hist. de afkorting voor
Pallas.
Palm. (Johannes Henricus van der).
Uitstek Ned. kanselredenaar en schrijver.
1763-1840.
Palmen. Plantenfam. uit de orde der
kolfbloemigen, omvat boogvormige gewassen van eigenaard. vorm; onvertakte stam,
uitloopend in een Breeden bladerkroon;
inplaats van de ontbrekende schors hebben zij de ringvormige lidteekens der afgevallen bladeren of een vezelig of doornig overtreksel. Vruchten of saprijke of
vezelige steenvrucht. Men kent een menigte
soorten, met uitzondering van een 40-tal,
allen in de keerkringen.
Palmerston. (Henry Joseph Temple,
viscount). Beroemd Britsch staatsman
1784-1865.
Palmyra. De prachtige hoofdstad
weleer van het Lyrische landschap Palmyrene, door Salomon gesticht als karavanen-station, ter bevorder. v. h. handelsverkeer tusschen de Middell. zee en Indie.
Palmzondag. De laatste Zondag voor
Paschen.
Pampas. Vlakke lage landen in ZuidAmerika.
Pamilet. Schotschrift.
Pampus. Ondiep vaarwater, hetwelk
het Y voor Amsterdam met de Zuiderzee
verbindt.
Panaeee. Een geneesmiddel voor alle
kwalen, natuurlijk onbestaanbaar.
Panama. Staat in Midden-Amerika,
vroeger dept. van de republiek Columbia,
in 1904 zich onafhankelijk verklaard en
een afz. staat gevormd, onder bescherming
van de Ver. Staten v. N. Amerika, die met
Columbia niet tot een bevredigende overeenkomst kon geraken omtr. het Panamakanaal en daarom Panama steunden.
Panama-kanaal. De door de landengte van Panama (Midden-Amerika) loopende kunstmatige waterweg, welke de
Atl. Oceaan zal verbinden met de Stille

Zuidzee en de scheepvaart den omweg zal
besparen om geheel Zuid-Amerika heen;
in 1881 door Ferdinand de Lesseps begonnen, nadat in 1888 1400 millioen francs
waren uitgegeven en nauw 113 van het work
klaar was, liquideerde de Panama-Mij. In
1902 nam Amerika (de V. St.) voor 40 millioen alle rechten over en door de Unie
zal nu dit grootsche werk worden voortgezet.
Pandanus. Plantengesl. uit de fam. der
Pandanan.
Pandbeslag. Beslag, dat een verhuurder van bebouwde of onbebouwde eigendommen voor de hem toekomende huursom mag leggen op de goederen welke
zich in het genuurde perceel bevinden.
Pandecten. Dat ged. der wettenverzamel. van keizer Justitianug, dat fragmenten nit de werken van Rome's voornaamste
rechtsgeleerden bevat.
Pandoeren. Oorspr. in de 16de en 17de
eeuw roovers op de grenzen van Oostertr.
en Turkije, later georganiseerde partijgangers. Thans naam van een politiekorps
en van een kaartspel.
Panslawisme. De zucht om alle slavische stammen (Russen, Roethenen, Czechen, Wenden, Slowaken, Croaten, Sluveenen, Serviers, Bosniers, Boelgaren enz.
to vereenigen.
Panter. (Felis pardus) Verscheurend
flier, tijgersoort, leeft in Afrika.
Panthelsmus. Het gevoelen van hen,
die God en de wereld als een beschouwen,
eenheidsleer of monismus, onderscheidt zich
van de tweeheidsleer (dualisme) doordat
deze God van de wereld scheidt.
Pantheon. Tempel gewijd aan de
vereering van alle goden ; ook gebouwen
ter gedachtenis van beroemde mannen
gesticht.
Pantomime. Nabootsing of gebarenspel.
Papaver of Maankop, plantengesl. nit
de fam. der Papaveraceen. In het oosten
wordt uit de onrijpe doosvruchten het
opium gefabriceerd, zij bevatten morphine
en narcotine. Uit het zaad verkrijgt men
papaver-olie, uit de bollen papaverstroop,
een zeer schadelijk slaapmiddel.
Papegaaien. Familie van klimvogels,
kenmerken zich door een dikken tong,
grooten kop, gebogen snavel en schubvornilge vederen. Klimmen met bek en pooten,
zijn de apen onder de vogels, schreeuwen
luid en krijschend. Komen in trop. streken
v. en bezitten meest schitterende kleuren.
Papegaaiduiker. Vogel tot de orde
der zwemvogels behoorend, zoo groot als
een duff, met verbazend hooge, zijdelings
samengedrukte bek, komt in den winter
aan onze stranden voor.
Papillionaceen of Vlinderbloemigen
naam van een tweezaadlobbige plantenfatn. omvat eenjarige en overblijvende
kruiden, heesters en boomers.
Papoea's. Negrita's of Australische
negers, bewoners v. h. vaste land v. Australis, N. Guinea en verschill. eilanden.
Papyrus. Plantengesl. uit de Lam. der
Cyperaaen, groeit aan de oevers van
rivieren, meren en moerassen in Afrika.
Syrie, Palaestina en Sicilie.
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Papyrusrollen. Beschreven rollen
van de bladeren van de hiervoor genoemde plant, van groote waarde over
de geschiedenis van Egypte,
Parabel. Gelb kenis.
Parachute. Valscherm.
Paradijsappel. (Solanum Licopersicum) of tomate ook Liefdesappel genoemd, een vrucht uit Oost-Amerik. afkomstig, wordt vooral tot het bereiden van
saucen gebezigd.
Paradijsvogels. Familie uit de orde
der Zangvogels, prachtige vogels met allerlei aanhangsels hunner vedertooi versierd
en van schitterende kleur, komen voor op
N. Guinea en de nabij gelegen eilanden.
Paradoxen. Stellingen, die van de
gewone leer- en denkwijze geheel en al
schijnen afte wijken, en oppervlakkig
beschouwd in strijd zijn met het gezond
verstand, doch bij nailer inzien wel gegrond.
Paraline. Een uit hout, turf, bruinen steenkolen, petroleum, ozokeriet en uit
jodenlijm van sommige leigesteenten verkregen massa welke op was gelijkt, min
of meer kristallijn. Dient tot het vervaardigen van kaarsen, enz.
Paraguay. Staat in Zuid-Amerika,
aldus genoemd naar de rivier Rio Paraguay, hoofdst. Assuncion. Zeer gemengde
bevo1king.
Paramaribo. Hoofdstad van Suriname
en van in het algem. de Ned. West-Indische bezittingen, aan de rivier de Suriname
plm. 30000 inw.
Parasieten. In de plant- en dierk.
individuen, die op andere leven, zooals
luizen enz. — In het dag. leven een klaplooper.
Parelhoenders. Hoenderachtige vogels tot de fam. der faisanten beh., ten
onzent gewoonlijk Poule pintade genaamd.
Parenchym. Het voorn. weefsel van
alle planten en plantedeelen.
Parenthese of inlassching, noemt men
in een volzin een ged. dat niet onmiddellijk tot den samenhang behoort en tusschen haakjes of streepjes staat.
Part. Gelijk, bij geldsw. papieren een
stand waarbij de koers gelijk is aan de
nominale waarde.
Pariah. Lieden der laagste klasse in
de Ind. maatschappij.
Parids. Hoofdst. v. Frankrijk, zetel der
reg., na Londen de grootste stad v. Europa
veelal hoofdstad der wereld genoemd, zetel
van een eeuwenoude beschaving, bezit
meer aantrekkelijkheid voor vreemdelingen dan eenige stad der wereld, 2,714,068
inw. (Zie pl. 38).
Paris. Zoon van Priamus, kende den
gouden appel, met het opschrift : voor de
schoonste, toe aan Aphrodite, schaakte de
schoone Helena, de vrouw van den kon.
v. Sparta en veroorzaakte daardoor den
Troj. oorlog.
Parnell. (Charles Stewart). Iersch
volksmenner 1846-1900, lid v. h. parlement,
die daar met ongekenden moed optrad voor
de rechten der Ieren,
Parodie. De herschepping van een
ernstige zang of voordracht in een kiuchtige, zooveel mogelijk met behoud van
dezelfde woorden.

Parool. Herkenningswoord.
Parry. (William Edward). Britsch
Noordpoolreiziger, 1790 —1855.
„Parsifal". Opera van Richard Wagner, Duitsch componist, 1813-1883.
Partituur. In de muziek de schriftelijke voorstelling van een stem van een
meerstemmig stuk.
Pas de Calais. De zeeengte tusschen
Frankrijk en Engeland en een dept. in
Frankrijk aan het kanaal.
Pasoeroean. Resid. op Java nabij de
straat van Madoera. 0. Java.
Paskwil. Spotternij, schotschrift,
scherpe satyre, afkomstig van een Ital.
schoenlapper Pasquino, die te Rome leefde
en de geestelijken over den hekel haalde;
tegenwoordig meer gebruikt ter aanduiding van een grap, een dwaasheid.
Passaatwinden. Standvastige winden, welke binnen de keerkringsgewesten
en door den stiltegordel gescheiden, gedurende het geheele jaar op het noordel.
halfrond uit het noordoosten en op het
zuidelijk halfrond uit het zuidoosten waaien.
Passy. (De) of het lijden, noemt men
in de R. K. kerk een tijd van 7 weken, gewijd aan de herdenking van het lijden van
Jezus, ook wel vasten of groote vasten
geheeten.
Passiebloemen. (Passiflora L.) Een
plantengesl, uit de fam. der Passifloreen,
omvat altijd groene klimmende heesters,
meer dan 50 soorten, voornamelijk in de
warme streken v. Amerika. Op het einde
der 16de eeuw in Europa bekend geworden,
zagen de priesters in deze bloem eene
gelijkenis van de dradenkrans der bloem
met den Doornenkroon, van den knodvormige-stamper met een nagel en van de
5 helmknoppen met wonden. Dit vonden
zij eene aanwijzing van het lijden (passie)
van Jezus.
Passiespelen. Geestelijke drama's
in de middeleeuwen op Goeden Vrijdag
op vele plaatsen opgevoerd. Thans geschiedt dit nog te Oberammergau in Beieren
in de open lucht, eene vertooning die
jaarlijks duizenden toeschouwers trekt.
Pastelschilderen. Een wijze van
schilderen op papier met drooge verf (krijt)
dat met de vinger verder wordt uitgewreven.
Pasteur. (Louis) Een uitstek. Fransch
schei- en geneeskundige, die zich grooten
roem verworven heeft door zijne onderzoekingen betreffende besmettingsvergiften
en in het bizonder betreff. de hondsdolheid,
hetwelk de stichting yan het InstituutPasteur ten gevolge had.
Patagonia. Zuidel. ged. van het vaste
land van Z. Amerike,
Paternoster. Bidsnoer of rozenkrans,
aldus genoemd omdat telkens bij het lode
en grootere kraaltje een Onze Vader
(Pater noster) moet worden gebeden.
Pater peecavi. Vader, ik heb gezondigd, wordt gebruikt in den zin van
een schuldbekentenis.
Patr. Br. In de natuurl. hist. de afkorting voor Patrick Browne.
Patriarch of aartsvader, opperhoofden
van Oostersche nomaden en vooral de
stamhoofden van het Israel. yolk tot aan
de 12 zonen v. Jacob.

Parijs.
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Patricie'rs. De eigenlijke burgers
van het Oude Rome.
Patrick. (De Heilige) St. Patricius,
, apostel v. Ierland, geb. 372, overt. 493.
Patrijs. Veldhoen, een tot de Hoenvogel, welke ten onzent
derachtigen
toveral voorkomt, geliefkoosd wild.
Patrimoninm. Het vaderlijk erfdeel.
Patti. (Adeleni Maria Clorinde) Besroemde zangeres, geb. Madrid 1843, ontving
opleiding in Amerika, huwde 1868 den
markies de Caux, scheidde in 1877 en ving
haar oude loopbaan opnieuw aan. In 1886
huwde zij den tenorzanger Nicolini. Hare
oudere zuster Carlotta oogstte eveneens
veel roem als concertzangeres,geb. 1840.
Paul. Paul I Petrowitsj, keizer v. Rusland geb. 1754, zuchtte in zijnjeugd onder
de tirannie van zijn moeder Catharina II
en reg. zoo despotisch, dat hi` 1801 door
samenzweerders werd vermoord (ongeveer
op dezeltde wijze als in 1903 het Servische
koningspaar).
Paul en Virginie. Roman van
Bernardin de St. Pierre.
Paula. Francisca du Paula, eenheilige
der R. K. kerk 1416-1507 gedenkdag 2
April. Vincentius de Paula, heilige der
R. K. kerk 1576-1660.
Paulus. Invloedrijkste apostel van
Jezus. Voorts naam van 5 pauzen.
Paulus I, 757-767 - id. II, 1464-1471 id. Ill 1468, van 1534-1549 - id. IV 1476,
van 1555-1559 - id. V 1562, van 1605-21.
Pauperisme. Een toestand van algemeene verarming onder de laagste klassen
der maatschappij.
Pans. Afkomstig van het Grieksche
Vader, is de titel van den oppersten bisschop der R. K. kerk te Rome, opvolgers
van den apostel Petrus op de bisschopsstoel te Rome. De eerste Paus was Petrus,
daarna worden door de geschiedboeken
genoemd: Linus, Cletus (Analectus) en
vervolgens Clemens I. Hun macht breidde
zich allengs uit en nog in de voorg. eeuw
vormde het Pauselijk gebied in Italie een
afzonderl. staat (zie Kerkelijke Staat).
Victor Emanuel voegde in 1860 het grootste ged. daarvan bij Italie en voltooide de
eenheid daarvan in 1870 door ook Rome
te nemen. Sinds dien bezit de paus Been wereldl. macht, doch is alleen geestel. opperh.
Pauwen. Hoenderachtige vogels, tot
de fam. der fasanten behoorend, onderscheiden zich doordat de mannetjes een
buitengewoon lange en prachtige staart
bezi tten.
Pauwoog. Naam van verschill. vlinders
zooals Dag- en Nachtpauwoog, die zich
kenmerken door ronde vlekken op de
vleugels, zoogenaamde oogen.
Pavia. Itali. stad, hoofdstad der prov.
van denzelfden naam in Lombardije.
Pentateuch. De vijf boeken van Mozes :
Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en
Deuternomium.
Pere Laehaise. Kerkhof te Parijs.
Persona grata. Een in gunst staande
persoon.
Pedaal. (Het). Bij orgels het klavier
dat met de voeten bespeeld wordt; bij de
piano dienen de pedalen om den toon te
versterken of te dempen.

Pedro. Onder dezen naam vermelden
wij: Pedro I d'Alcantara, keizer v. Brazilie, reg. 1822-1831; id. II id., reg. 1831- 40,
onder voogdij, daarna zelfst., werd na de
revol. van 1889 afgezet en naar Europa
(Portugal) gezonden, overl. 1891. Pedro I
kon. v. Portugal, reg. 1357-1367, echtgen.
v. Inez de Castro; id. II id.reg.1683-1705;
id. III id. reg. 1777-1786; id. IV id. reg.
1853-61.
Pekalongan. Resid. op Java.
Peking. Hoofdst. v China, een van de
grootste steden der aarde met een bevolking volgens den een van 500000 volgens
den andere van 1.650.000 inw., verdeeld in
twee helften, de Tataren stad en de Chineesche stad.
Peleponnesische oorlogen. Oorlogen tusschen Athene en Sparta, beg.
431 v. C., eindig. 404 v. C.
Pelikaan. Zwemvogel met kolossale
krop, waarin gevangen visch kan bewaard
worden. De gew. pelikaan is nog grooter
dan een zwaan en roodachtig wit van yederen met zwarte slagpennen.
Penaten. Huisgoden; bij de Rom. beschermgoden v. d. huisel. haard, figuurlijk
iemands tehuis.
Penelope. Gemalin v. Odysseus (Ulysses) bleef hem in zijn 20-jarige afwezigheid,
in weerwil van groote verleiding, getrouw.
Pepervreters of Toekans, vogels uit
de orde der klimvogels, onderscheiden zich
door een zeer grooten maar zeer lichten
bek.
Peper. De specerijachtige vrucht van
de peperstruik ; men kweekt ze aan staken; de vrucht is een groene bes, die later
rood wordt en in de zon gedroogd, zwart.
Pepermunt of Peperment, specerijachtig kruid, groeit in Engeland in het
wild. Met de olie uit deze plant bereidt men
een suikergebak (pepermuntjes) en van
brandewijn gedistilleerd met de gen. plant,
maakt men, onder toevoeging van suiker
en water, pepermuntlikeur.
Pepsine. Een ferment, dat door het
slijmvlies der maag wordt afgescheiden
en tot bevordering der spijsvertering dient.
Pergament. Eigenaardig bereide dierenhuid, die niet gelooid is, en waarop
vroeger geschreven werd, thans wordt het
in de boekbinderij gebruikt.
Pergamentpapier. Papier dat men
door behandeling met zwavelzuur of met
een geconcentreerde chloorzinkoplossing
op pergament doet gelijken.
Peri. Volgens de Perzische godsdienst,
geesten die het rijk der duisternis hebben
verlaten om zich naar dat des lichts to
begeven,geesten van een verwonderlijke
schoonheid.
Pericles. Beroemd Atheensch staatsman, bracht Athene tot hoogen bloei, overt.
429 v. C.
Pers. In de nat. hist. de afkorting
voor Persoon.
Persepolis. Stad der oudheid in
Perzie, later de hoofdstad des rijks.
Perspectief of Doorzichtkunde, de
kunst om voorwerpen zoo of to beelden,
dat die of b. op het oog denzelfden indruk
maakt als het voorwerp.
Peru. Republiek in ZuikAmerika, vroe-
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ger vOOr de ontdekking van. Amst. het
grootste en meest beschaafde rijk van
Z. A., hoofdst. Lima.
Perubalsum. Een soort van balsem
verkregen te San Salvator uit Mycroxylon
sonsonatense Klatch en ande boomen,
wordt in de geneesk. gebr. tegen chronische uitslagziekten enz. alsmede tot het
bereiden van pomade.
Perzie. Aziatische monarchic in het
westen van dat werelddeel, grenzende aan
Rusland, door de Caspische zee daarvan
ged. gescheiden, hoofdst. Teheran, voorn,
plaatsen: Teburi, Ispehan, Resjt, Sjiraz,
Jezd, Kirman en Mesjhed.
Perzische golf. Ruime, diepe zeeboezem, een inham vormend tusschen
Arable en Perzie.
Perzikboom. Bekende vruchtboom
lilt de fam. der Amygdalien.
Pessimismus. De neiging om alles
van de donkerste zijde te beschouwen.
Pest. Acute ziekte, zich openbarend
-door bederf der vochten en het ontstaan
van builen, zeer oude ziekte, reeds bekend
-vOcir onze jaartelling. Is sedert 1797 uit
Europa verdwenen en heerscht thans alleen
nog in het oosten.
Pest. Hoofdst. v. h. Hong. comitaat
van lien naam, linker oever Donau, tegenever de stad Ofen of Boeda. Beide steden
zijn in 1873 tot den stad vereenigd onder
den naam Boedapest, 27000 inw.
Pestalozzi. (Johan Heinrich) Een uitst.
.opvoedk. geb. 1745 te Zurich, overl. 1827.
Pestvogel. Fraaie zangvogel ongev.
zoo groot als een spreeuw, roodachtig
paarsgrijs van kleur, fraaie kuif, vleugels
voorzien van fijne vermiljoen roode blaadjes aan de punters. Komt slechts enkele
jaren op de trek hier.
Peter. Onder dezen naam vermelden
wij : Drie keizers v. Rusland, n. 1. Peter de
Groote, geb. 1672, reg. van 1682-1725,
breidde Rusl. uit tot de Oostzee en de Zw.
zee, schiep leger en vloot en stichtte St.
Petersburg; Peter II geb. 1715, reg. 1727-30;
Peter III geb. 1728, huwde met Catharina II,
kwam 1762 aan de reg. en voerde terstond
een aantal uitst. hervormingen in, werd
echter door een partij, aan het hoofd waarvan zijn vrouw stond, vermoord.
Een Lat. keizer n. 1. Peter II v. Courtenay,,
reg. 1183 als graaf v. Tonnerre en Nevers,
zou 1216 (na den dood v. Keizer Hendrik I)
den troon beklimmen, toen hij gedood werd
door den Gr. vorst Theodorus Angelus.
Peter I Karageorgewitsch, kon. v. Servie,
geb. 1844, beklom na den moord op Alex.
in 1903 den troon, gekroond 1904.
ns of Peter de
Peter van Armie
Kluizenaar. ken monnik, vroeger krijgsman, door de ellende waarin de Christenen
te Jeruzalem verkeerden in geestdrift ontstoken, predikte in Europa den oorlog tegen
de Turken, om Jeruzalem te veroveren.
Verzamelde een groot leger en trok naar
het Heil. land, leed echter de nederlaag en
voegde zich toen bij het leger van Gottfried v. Bouillon, die in 1099 J. veroverde.
Peter werd er stadhouder, doch keerde 1115
terug en overl. te Hoei in het klooster
Peterm. In de nat. hist. de afkorting
Toor peterman.

Petersburg of St. Petersburg, residentie en 2de hoofdst. v. Rusland aan de
Newa. 1487.720 inw. met de voorsteden.
Petitie. Verzoekschrift door een of
meer personen aan een der staatsmachten
gericht om de een of andere maatregel
van algem. belang te nemen.
Petrarca. (Franceres) Een der grootste
lierdichters v. Italie en de grootste gel.
van zijn tijd, 1304-1374.
Petrefacten. Versteeningen van
voorwereldl. dieren en planters.
Petroleum. A ardolie, licht ontvlambare vloeistof, vloeibare koolwaterstof,
wordt in Pensylvanie, in den Caucasus
overal in den grond gevonden.
Petrus. Een der apost. v. Jezus, eigenl.
Simon; de naam Petrus (Rots) werd hem
later geschonken, waardoor men hem ook
Simon-Petrus noemt. De eerste die Jezus
als den Messias erkende, stond aanvank.
aan het hoofd der eerste Christel. gem. te
Jeruzalem, was gehuwd en werd op zijn
reizen door zijde vrouw (Concordia of
Perpetua) vergezeld. De bewering, dat hij
de eerste pans is geworden en gedur. 25
jaren alt bisschop aan het hoofd d. Christelijk e kerk stond, is niet bewezen. Onder
de reg. v. Nero werd hij gekruisigd, maar
daar hij zich onwaardig achtte evenals
Jezus te sterven, werd hij met het hoofd
naar beneden gekruisigd.
Petruspenning of Pieterspenning.
Vrijwillige gift, door de leden der R. K.
kerk opgebracht ten beh. v. d. Paus.
Pettenkofer. (May von). Ber. scheikundige, geb. 1818 te Dichtenheim aan de
Donau, overl. 1901 te Munchen.
Pfalz. (De) Een voormalige prov. v.
h. Duitsche Rijk, vroeger bezitt. d. Pfalzgraven en verdeeld in Boven- en BenedenPfalz. De Pfalzgraven behoorden tot de
voorn. rijksvorsten en resideerd en te Aken.
Seder t 1815 is de Pfalz verdeeld onder
Beieren, Hessen-Darmstad en Pruissen.
Pfeiffer. (Ida) geb. Reijer. V,ermaard
reizigster, geb. Weenen 1797, ondernam
na hare scheiding sinds 1842 versch. merkwaard. reizen, overl. 1858.
Phoenomenenon. Verschijnsel.
Phalanx. Lid, gelid of rij, bij de oude
Grieken het lager, meer bepaald h. hoofdbestanddeel daarvan, het zwaar gewap.
voetvolk.
Phantasmagorie. Het le voorschijn
roepen van spookachtige gedaanten door
mid-del van een optisch toestel.
Phirao. Algem. naam of liever bijnaam
der Egyptische koningen.
Pharizeers. Naam eener kerkelijke
staatk. secte in Israel, welks leden zich
afscheidden van de zondige menigte en
zichzelf uit.luit. tot de vromen rekenden.
Pharmacies (De) of Artsenijkunde. De
kunde om volgens voorschrift van den
arts geneesmiddelen gereed te maken,
apotheker dus.
Pharos. Eiland nabij Alexandria in
Egypte, door een kunstmatige dam met
de stad verbonden, v roeger vermaard d.
zbn pracht. vuurtoren, die tot de 7 wonderen der wereld werd gerekend
Phenol. Carbolzuur, wordt verkregen
uit teer, oplosbaar in water, alcohol en
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aether, daar het de bacteria doodt, wordt
het als ontsmettingsmiddel gebruikt
Phidias of Pheidias. De beroemdste
beeldhouwer der oudheid, gebor. Athene,
500 v C
Philadelphia. De aanzienl. stad v. d.
N. Amerik. staat Pensylvanie, 2de stad d.
Unie, 1293697 inw.
Philemon en Bancis. Namen van
een echtpaar, dat in de dagen der oudheid
een groote vermaardheid verwierf, bewoonden in Phrygie een schamele hut,
toen Zeus (Jupiter) en Hermes (Mercurius)
in menschel. gedaanten van den Olympus
afdaalden om in dat landschap road te
dolen. Niemand Wilde de vreemdelingen
herbergen, totdat zij door Ph. en B gastvrij werden opgenomen De beide goden
verwoestten nu door een watervloed de
geheele streek, maar herschiepen de hut
in een pracht. tempel. Ph en B. waren
zoo innig aan elkaar gehecht, dat zij bij
de vraag v. Zeus om een verzoek tot hem
te richten, het voorrecht afsmeekten, gelijktijdig te mogen'sterven. Dit geschiedde
en op hoogen leeftijd werd Ph. in een eik
en B. in een linde herschapen, welke twee
heilige boomen voor den tempel stonden.
Philippjjnsche eilanden. De N.O.
eilandengroep der 0. L archipel, tot voor
weinige jaren Spaansche bezitting, door
de Ver. Stat. v. N. Amerika op de Spanj.
veroverd en sedert Amerik. Voorn. ail.
Luzon en Mindanao. De Amerik. admiraal
Dewey vernietigde op den 1 Mei 1898 het
geheele Spaansche eskader en 10 Dec. '98
werd Sp. gedwongen vrede te sluiten en
de Ph. tegen 20 mill. dollars aan Amerika
af te staan.
Philippus. Onder dezen naam vermelden wij de volgende kon. v. Macedonia :
Ph. II, varier v. Alexander de Gr., 359336 v. C., werd door een soldaat van zijn
lijfwacht vermoord ; id. III, z. v. Demetrius
221-179 v. C.
Koning v. Duitschland:
Ph. v. Zwaben, z. v. Fred. Barbarossa,
1208 vermoord.
Koningen v. Frankrijk:
Ph. II Augustus, reg. 1180 -1223, veroverdo de Eng. bezitt. in Frankr.; id. III,
reg. 1270-85; id. IV de Schoone, regeerde
1285-1314, door de Vlamingen bij Kortrijk
geslagen 1302, roofde de goederen der
Tempeliers ennoodz. den paus die orde
te ontbinden; id VI v. Valois, bracht een
nieuw stamhuis op den troon, streed teg.
Eduard III v. Eng. overl. 1350.
Koningen v. Spanje:
Ph. I de Schoone, kreeg Spanje door
huwel. met Joh. v. Arragon 1496,1482 heer
der Nederl., over1.1506; Ph. II, z. v. Karel
V, verdrukte de Ned., waardoor de 80-jar.
oorlog ontstond, reg. 1556-88, veroverde
Portugal en bracht Spanje achteruit ; id.
III, 1598-1621; id. IV, reg. 1621-65, sloot
vrede met de Nederland.; id. V v. Anjou,
kleinz. v. Lod. XIV, bracht 1700 een nieuw
stamhuis op den troon.
Philologie. Het onderzoek van de
letterkunde van een beschaafd yolk, meer
bep. de nasporingen betreff. het leven der
Gr. en Rom. uit de nagelaten geschr. en
kunstgewrochten.

Philosophie. Wijsbegeerte.
Phoeis. Woest, bergachtig gewest in
het oude Griekenland, vermaard wegens
het orakel te Delphi.
Phoenicig. Het smalle kustgewest v.
Syria, a. d. voet v. d. Libanon tot aan d.
Middell. zee, noemde m. weleer Phoenicia,
was een fraai en vruchtbaar land m. vele
groote handelssteden zooals Sidon, Tyrus
enz. De Phoeniciers waren stoute zeevaarders, die in de geheele Middell. zee yolkplantingen stichtten en eeuwen voor onze
jaartelling tin haalden uit Engeland en
barnsteen uit de Oostzee.
Phoenix. Vogel der fabelleer, vorm
van een arend met purperen en gouden
vederen. Na een bestaan van 500 jar verbrandde hij zich in zijn uit welriekende
kruiden gemaakt nest, maar herleefde uit
de asch.
Phonograaf. Werktuig om klanken
op te vangen, die te bewaren en ze op
willekeurige tijdstippen weer te doen hooren, b.v. redeneringen, voordrachten, liederen enz.
Phosphor. Een element, dat men in
de natuur slechts met zuurstof of metaal•
verbindingen vindt als phosphorzuur, zout,
inzonderheid als phosphorzuur, calcium,
als ph.-magnesium, ph.-aluminium enz.,
zeer brandbaar, wordt langs chemischen
weg uit beenderen van dieren verkregen,
lost in water een weinig op.
Phosphorig znur. Ontstaat bij langzame oxydatie van phosphor in vochtige
lucht en bij de ontleding van phosphorchlorure door water, b.v. wanneer men
chloor bij phosphorus onder water van
50° C. brengt.
Phosphorzunr. Ontstaat bij h.koken
van eene oplossing van phosphorzuuranhydride met water.
Phosphorznre zouten of Phosphaten. Vindt men in de natuur sterk verspreid, inzonderheid in phosphorzuur calcium, een bestanddeel van vele gesteenten
en een hoofdbestanddeel der beenderen.
Phosphorwaterstof. Ontstaat nev.
onder phosphorig zuur kalcium (en waterstof) bij de ,werking van phosphorus op
kaliloog, bij de ontleding van phosphorzuurcalcium met water of zoutzuur. bij h.
verhitten van phosphorig- en onderphosphorig zuur.
Phosphorbrons. Legeering v. ongev.
90 gewichtsdeelen koper, 9 deelen tin, en
0.5-0.75 dl. phosphorus, men bezigt het
voor geschut, hulzen van patronen, geweersloten en geweerloopen enz,
Phosphoreseentie. De eigenschap
v. verschillende lichamen om bij een gew.
warmtegraad een flauw licht af te geven.
Phosphoriet. Een vezelachtigetot
dichte soort van apatiet, met een wetter
grijze
grijze of bruinachtige kleur, vindt men in
onregelm. knollen en zachte gesteenten,
vooral in den weeken kalksteen der Juravorming bij Arnberg.
Phosphorvergiftiging. Meestal een
i
doodel. ziekte, veroorzaakt door het n.wendig gebruik van phosphorus of phosphorhoudende zelfstandigheden.
Photochromatische therapie.
Eene door Ponza en Davies aanbevolen
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behandeling van krankzinnigen door middel van gekleurd licht, daarin bestaande,
dat men den patient geruimen tijd huist
in een met roode of blauwe wanden en
ramen voorziene kamer. Het verblijf in
een roode kamer most op melaneholische
krankzinnigen werken, in een blauwe op
tobzucht i gen.
Photochromie of Heliochromie Een
soort van chromophotographie, waarbij
het vervaardigen van photografien in natuurlijke kleuren, door directe opname in
de camera geschiedt, in tegenstelling met
de kleurendruk.
Photographie. De kunst om door de
verandering, welke scheik. praeparaten
door den invloed van het licht ondergaan,
afbeeldingen te maken.
Photogravure of Heliogravure, een
photomechantsche manier van reproduceeren, tevens de kunstigste en meest volkomen manier, door welke men met de
meeste nauwkeurigheid en schoonheid allerlei opnamen door de koperdrukpers kan
vermenigvuldigen.
Photholithografle of Licht-steendruk, een photomechanische manier van
reproduceeren.
Photometer. Lichtmeter, werktuig om
het lichtgevend vermogen van de een of
andere lichtbron te bepalen.
Photophoon. (De). Werktuig om een
geluid door middel van intermitteerende
hchtstralen over te brengen.
Phototypie. Lichtdruk, ook zooveel
als photozincografie.
Phrase of volzin, eene in woorden uitgedrukte gedachte, ook een schoonklinkend maar niets beteekenend gezegde.
Phraseologies Verzameling van eigenaardige zegswijzen.
Phrenologie. Schedelleer.
PhrygN. Een landschap der oudheid
in Klein-Azie, eerst tot het Lydische,later
tot het Perz. rijk behoorend, omvatte het
geheele binnenl. der westel. helft v. het
Schi ereiland.
Phrygische muts. De roode muts
der republikeinen in Frankrijk.
Phtalzuur. Ontstaat door de werking
v. salpeterzuur op naphtaline, alizarine en
purpurine en in geringe hoeveelheid bij
de werking van bruinsteen en zwavelzuur
op benzol en benzoezuur.
Phthisis of tering, noemt men een vermagering van het lichaam, inzonderheid
van het vet en de spieren, niet te verwarren met de longtering; ontstaat bij
langdurige veretteringder beenderen na
typhus- en ru_ggemergziekten enz.
Physica. Natuurkunde, wetenschap die
zich bezighoudt met de verklaring van de
wetten der verschijnselen, welke men in
de on bewerktuigde natuur waarneemt, niet
voortvloeiend tut scheikundige werkingen.
Physiater. Natuurarts.
Physiologie. De leer der natuurlijke
verrichtingen van het bewerktuigd lichaam
of meer bepaald de leer der verschijnselen
in het lichaam van den mensch.
Piacenza. Hoofdst. van de gelijknam.
prov. van Italie r. oever Po.
Picardie. Oud gewest in het N. 0. v.
Fr., hoofdst. Amiens, thans dept. Somme.
GEILL. ENCYCLOPAEDIE.

Piccolo. Kleine fluit en kl. kellner.
Pickpocket. Zakkenroller.
Picrine zuur. Verfstof, wordt ruw
verkregen door de inwerking van salpeterzuur op phenal.
Picten. Naam der Keltische bewoners
van Schotland.
PlOdestal. Cilindervormig voetstuk
voor een zuil, vaas, candelaber, beeld enz.
Piemont. Italiaansch landschap met de
hoofdst. Turijn, vroeger een hertogdom.
Pieneman. (Jan Willem), geb. 1779,
uitstek. historie schilder, overt. 1853.
(Nicolaas) zoon v. d. voorg., eveneens
hist. schilder, geb. 1810, overt. 1860.
Pier of Lange Pier. Een reusachtig gebouwde Friesche partijganger, die een
aantal schepen uitru ..tte en daarmede de
Hollanders grooten afbreuk deed, de N Holl.
steden plunderde en Hindeloopen veroverde, stierf 1520.
Piepers. Vogelgesl. uit de fam. der
kwikstaarten, veel gelijkend op leeuweriken.
Pierson. (Allard). Een verdienstel. Ned.
godgel. en schrijver, geb. 1831, hoogl. te
Amsterdam.
(Nicolaas Gerard) verd. staathuishoudk.,
geb 1839, hoogl., directeur der Ned. Bank,
minister, lid der 2de Kamer 1905.
Pieterman. G-esl. v. visschen uit de
fam. der baai sachttgen, die door hun stekel
zeer gevreesd zijn, komen talrijk aan onze
kusten voor.
Pieter lllaritsburg. Hoofdstad van
Natal in Z. Afrika.
Pigment. Een uit het bloed afgescheiden kleurstof, voorkomend in het weefsel,
hetwelk het gelijkwatig doordringt en aan
de verschill. deelen van ons lichaam de
kleur geeft.
Aftreksels van plantaardige of
dierlijke zelfstandigheden, waarin men de
punten van pijlen doopt om de daardoor
vereorzaakte wooden doodelijk te doen zijn.
POnbank. Straf in vroeger tijden toegepat,t om misdadigers tot bekentenis te
brengen. De veroordeelden werden er op
uitgestrekt en gepijnigd door uitrekken,
branden, inzwelgen van groote hoeveelheden water, enz., enz.
Pijnboom. Naam v. een reeks van altijd
groene boomen, tot de kegeldragers (Coniferae) beh.
Pfjpaardes Een taaie kleisoort zonder
kalk- of ijzerdeelen, wordt gebruikt voor
de fabricatie van pigpen en tot witmaken
van leergoed.
Piket. Een beschikbare troep soldaten,
die steeds marschvaardig staat; ook een
kaartspel draagt dien naam.
Pilatus. (De). Een berg van de VoorAlpen van Lucern aan het Vierwaldstatter
Meer, tegenover den Rigi.
Pilatus. (Pontius). Romeinsch landvoogd van Judeae, in den tijd v. Jezus,
dien hij, hoewel overtuigd van zijn onschuld, op aandringen van het yolk, ter
flood veroordeelde. Wegens die daad ter
verentw. geroepen door den keizer,pleegde
hij zelfmoord.
Pillnitz. Koninkl. kasteel, zomerverblijf van het Saksische Hof nabij Dresden.
Pimentel. (Mozes Henriques). Ver16
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dienstel. Ned. wis- en natuurk. geb. 1828,
rijksadviseur in zake levensverzek.
Pinacotheek. Museum v. schilderijen
en beelden..
Pinang. Heuvelachtig eiland aan de
W.zijde van Malakka, Br. bezitt.
Pinas. Lang, smal vaartuig van riemen
voorzien en als een schoener getuigd,zeilt
snel; ook w 1 boot met 8 riemen voor den
kapt. bestemd.
Pincet. Tangvormig, heelk. instrument,
dienend om de kli inste voorw. aan te vatten en vast te houden, b.v. een korreltje.
Pindus. (De) Het voornaamste geb.
van N. Gtiekenland, op de grenzen van
Thessalia en Epirus.
Ping-pong-spel. Een tennisspel in
mmtatuur, om binnenskamers op tafel te
spelen.
Pingeuins of Vetranzen, zwemvogels
met korte vleugels, slechts met schubvorm.
vederen bedekt, komen voor in de zeeen
van het zuidel. halfrond.
Pink. Kleinste vinger. — Eenjarig kalf.
— Vissehersvaartuig.
Pinksterbloem. Aldus worden genoemd : de veld kers (Cardaminepratensis),
de gele lischbloem (Isis pseudacorus) en
de koekoeksbloem (Lychnis Flos cuculi).
Pinksterfeest. Oorspr. Joodsch dankfeest voor den oogst, later gedenkdag van
de wetk e ying op Sinai. Bij de Christenen
de herinner, aan de uitsto ' ting van den
H. Geest, 50 dagen na het Paaschfeest.
Pionniers. Baanbrekers der ontginning, der beschaving; zij die zich het eerst
in woest land wagen als kolonisten, den
wee bereidend vow anderen.
Piperace e n of Pepergewassen. Tweezaad obbige plantenfamilie, bevat gedeelt.
eenjarige of overblijvende, vaak sappige
kruiden of heesters met knuppig gelede
stengels.
Pipijn. Twee Frankische huishofmeesters (majorus domus), n.l. Pipijn v. Landen,
z. v. een Fr. edelman, was major domus
onder Chlotarius I en Dagobert I en was
eigenlijk konin g, door zijn macht, over!. 629.
Pipijn II v. Herstal, major domus van
Austrasie, Neustrie en Bourgondie, reg.
onder de kon. Theodorik, Chlodwig III,
Childebert III en Dagobert III, over!. 714.
Pipijn de Korte, kon. der Franken 2e z. v.
Karel Mattel, werd 751 koning, legde den
grondslag tot de Karolingische dynastie
en voor de wereldlijke heerschappij der
pausen, over!. 768.,
Een kon. V. Italie n.l den 2den z. v.
Karel de Groot-, geb. 770, re g. 780-810.
Twee kon. v. Aquitanie: Pipijn z. v. Lodewijk de Vro we, 814-838 en Pipijn z. v.
d. voorg., wegens zip) losbandigheid verjaagd 850 en in een klooster opgesloten,
over!. b65.
Pips of Pip. Een vogelenziekte, verkoudheid, waarbij de neusgaten door slijm
worden verstopt, zoodat de vogel den
snavel openspert om lucht te krijgen,
hoest enz.
Piqué. Fransche naam van een dicht
geweven katoenen stof, op welks oppervlakte hooge en lage plekjes met elkaar
afwisselen.
,Piraeus. Vierde stad v. Griekenland,

voorn. uitvoerhaven voor olijvenolie en
levendige handel, 20000 inw.
Pirus. L. Plantengesl, uit de fam. der
Pomaceen, boomett of heesters met pitvruchten, appel-, peren- en kweeboomen.
Pisa. Stad in Italie, hoofdst. d. evenzoo
gen. prow., een der oudste steden v. Italie,
vooral bekend om zijn praehtige dom en
een scheefstaanden klokketoren.
Pinang. Zit*: Banaan,
Pissebedden. Familie uit de kl. der
schaaldieren (Crustacea isopoda). Meest
bekende soort de kelderpissebed of varkentje (Oniscus asellus L), in kelders, op
vochtige plaatsen, onder mos en steenen
te vinden.
Pistacia. L. Plantengesl. uit de fam,
der Therebinthaceen of Anacerdiaceen,
ongedoornde heesters of boomen, b.v. de
mastikbo .m.
Pitcairn. Zuidoostel. d.Toeamstoe-eil.
in het Z. van Polynesia, werd in 1790 bevolkt door eenige muitende Eng. matrozen
en 12 vrouwen uit Tahiti, onder bestuur
van Alex. Smith, die er uitmuntend regeerde.
Pitt. (William), graaf v. Chatham. Ber.
Eng. Staatsman, 1708-78.
(William) de Jongere, idem,idem 17591806.
Pittsburg. Hoofdstad van het district
Aleghany in den N.-A.. staat Pensylvanie,
belangrijke fabrieksstad.
Pityusen. Eilandengroep in de Midd.
zee, Oostk v. Spanje. Ivica, Formentera
en eenige kleinere
Pius. (Vroom). Naam van 9 pausen,n.l.
Pius 1, de Heilige, 140-155; id. II, geb.
1405, reg. 1458-64;id III, reg. 1503 van
22 Sept.-18 Oct.; id. IV, geb. 1499, reg.
1549 65; id. V, geb. 1504, reg. 1566-72;
id. VI, geb. 1717, reg. 1772-99 : id VII,
geb. 1742, reg. 1800-1809 torn Napoleon
de paus gevangen naar Frankrijk liet
voeren en de wereldlijke macht geeindigd
verklaarde. Het Weener congres herstelde
hem echter (1815) in zijn rechten en bezittingen; hij reg. tot 1823; id VIII, geb.
1761, reg. 1829 30; id. X, geb. 1792, reg.
1846-1878. Tijdens zijn bestuur kwam de
eenheid van Italie tot stand, werd de wereldlijke macht der pausen opgeheven, de
Kerk. staat bezet en Rome ingenomen, 1870.
Piusvereeniging. Genootsch. in 1848
te Mainz gesticht, doe!: bevordering onbeperkt zelfbeheer der R K. Kerk.
Pizarro. (Francisco). Ontdekker en
veroveraar van Peru, 1478-1551.
Placaat of plakkaat. Verordening der
bevoegde overheid.
Placenta of moederkoek. Het oreaan
waardoor de vrucht in het moederlichaam
met de la. ttste in verband staat en waarin
het bloed van de vrucht (foetus) zoodanige
verandering ondergaat, dat het geschikt
wordt tot voeding van het kind.
Plaggen. Zoden van de bovenkorst
van heidevelden, in stallen gebruikt als
strooisel onder het vee; vormt later een
goede mest.
Plagiaat of Lett erdieverij. Heeft plaats
wanneer een schtijver de denkb. van andere schrijvers overneemt en als z. eigene
openbaar maakt.
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Planeet' of r dwaalster. Hemellichaam,
die zich langs nagenoeg cirkelvormige
banen om de zon beweegt en bet Licht der
zon terugkaatst, daar zij van eigen Licht
verstoken zijn; veranderen gedurig van
plaats en schijnen rond te dwalen.
Planimeter. Werktuig, dat den inhoud van platte figuren aanwijst, als men
een daarop aangebrachte stift langs den
omtrek Bier figuren laat glijden.
Plankton. De uit kleine organismen
bestaande orijvende planten in zee,zooals
Algen, Diatomeen enz., die veel bijdragen
tot voeding der zeedieren
Plantage. In tropische gewesten een
uitgestrektheid grond, waar een bepaald
gewas woldt verbouwd.
Plantagenet. Bijnaam v. h. Fransche
vorstenhuis Anjou.
Plantengeographie. De kennis der
verspreiding van de planten over de aarde.
Plastick. Het nabootsen der voorwerpen in lichamelijke vormen, n.l. de
beeldhouwkunst, de beeldsnijkunst en het
metaalgieten.
Plataan. Plantengesl. uit de fain. der
Platanegn, groote, fraaie boomen met afvallende schorsdeelen, handvormige bladeren, afk. uit Amerika.
Platina. Metaal, dat slechts in gedegen
toestand wordt gevonden, zelden gekristalliseerd, meestal in korrels in kwartsgangen met of zonder goud, in diorietporphier en serpentijn,in secundaire
gesteenten, zand van rivierbeddingen of
gruis.
Platinachloride. Ontstaat bij het
oplossen van plaiina in koningswater.
Plato. Met Socrates en .AristOteles de
beroemdste wijsgeer der oudheid, geb.420
v. C. te Athene, overt. 347.
Platonisehe liefde. De door Plato
geschilderde liefde tot het edele en het
goede, verheven boven alle zinnelijke gewaarwordingen.
Platvisch. Een fam. v. zeevisschen tot
de orde der weekvinnigen behoorend, platgedrukte vorm b.v de schol, met beide
oogen aan de gekleurde bovenzijde, onderzijde wit, rugvin op den scherpen kant
van het lichaani.
Plautus. (Titus Marcirus). Beroemd
Romeinseh blijspeldichter.
Playfair. (Lyon). Verdienstelijk Eng.
scheik geb. 1819.
Plebisciet. Een volksbesluit, bij sneerderheid van stemmen der stemgerechtigde
ingezetenen genomen.
Plebs en Plebejels, noemde men in het
oudo Rome het minder aanzienlijke of
armere ged. van het yolk.
Pleet. Koperblik, met een dunne laag
zilver of goud bedekt.
Plejaden. In de Gr. fabell. de 7 schoone
dochters van Atlas; maagden en gezellinnen van Artemis (Diana); bet sterrebe.ld
der zeelieden, wanneer het beneden den
horizon blijft, neemt het seizoen der stormen een aanvang; sterrebeeld zevengesternte.
Plengoffer. Offerande der Israelieten,
Grieken en Romeinen, bestaande in melk,
wijn of bloed, geplengd op het altaar
der godheid.

Pleonasmus. Het overtollige, een
retborische figuur, welke hetzelfde denkbeeld of dez.lfde eigenschap met eenige
zinverwante uitdrukkingen aanwijst.
Plesiosaurus of Buurtschaphagedis.
Uitgestorven hagedissoort, die de zee bewoonde. Kl. kop op langen zwanenhals, 4
vinvormige ledematen, romp als een
schildpad.
Pletten of walsen. Eene bewerking
waarbij men staven metaal in dikte doet
afnemen en in lengte en breedte toenemen,
door ze te laten dootgaan tusschen dicht
bij elkander geplaatste rollen of walsen;
men vervaardigt op deze wijze ijzer- en
koperblik.
Plevier. Vogelengesl. uit de orde der
steltloopers, gelijken in vorm op de kievit.
Plewna. Stad in Europ. Turkije, bekend door de belegering der Russen 1877
en de dappere verdediging door de Turken
onder Osman Pacha.
Plehwe. (Wjatscheslaw Konstantinowitsch). Russ. staatsman, geb. 1846, min.v.
Binnenl. zaken 1902 als opvolger van den
vermoorden Sfipjagin. Werd 1904 te St.Petersburg gedood door een onder zijn rijtuig geworpen bom, door iemand die bij
de daad gedood werd en onbekend is gebleven.
Pleyel. (Ignar). Verdienstel. componist,
later aan het hoofd van een muziekh. te
Parijs, 1755-831.
Pleyte. (Willem). Een Ned. archaeoloog
en aegyptoloog geb. 1836.
Plinius. Cajus Psinius Secundus, de
oudere (Major). Een Rom. geleerde, geb.
23 n C., die toen hij hoorde dat de Vesuvius werkte, (in het jmar 79) zich daarheen
begat om in het belang van de wetenschap aanteekeningen te waken; hij deed
dit onder een regen van gloeiende as tot
hij, door zwaveldamp gestikt, neerviel.
Plombeeren. Het aanbrengen van
looden zegels tot sluiting.
Plombieres. Vermaarde badpl. in het
Fransche dept. der Vogeezen.
Plutarchus. Uitst. Gr. schrijver, geb.
50 n. C. overt. 120.
Pluto. In de Gr. fabelleer de beheerseller van het schimmenrijk.
Plutonische gesteenten. In de
geologie de oudste mass y gesteenten, welke
vermoedelijk door vulkanische werkingen
door de gelaag de gesteenten van lateren
tijd zijn heengeduwd: graniet, syeniet,
eclogiet, diabas, dioriet, hypersthenrots,
galbo, serpentijn, porfier en melafier.
Plymouth. Sterke vesting en oorlogshaven in het Eng. graafsch. Devonshire.
107559 inw.
P. M. E. In de nat. hist. de afkorting
voer Patze, Meijer en Elkan.
Pneumatiek. Heet elke inrichting
welke door middel van luchtdruk werkt.
Po. (De). Grootste rivier van Italie,
ontspr. a. d. oostel. hell. v d. Monte viso
nabij de Frans. grens en stort zich in de
Adriatische zee.
Pobedonoszew. (Konstantijn Petrowitsj Opperprocureur der heilige synode
in Rusland, de man die alle hervormingen
tegenhoudt, de kwade geest van Rusland.
Podraga. Jicht.

Driekl. Nonnetje.

Bandvink.

Tweekl. Nonnetje.
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Muskaatvink.
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Podolie. (Laagland). Gouvernement in
West-Rusland.
Poe. (Edgar Allan). Amelik. dichter en
schrijver, 1809-49.
Poeger. Jay. distr. en dorp, residentie
Bezoeki.
Poerwodadi. Distr. met evenzoo gen.
hoofdst. op Java, afd. Magelan, residentie
Madioen.
Poerwokerto. Afd. op Java, resid.
Banjoemaas.
Poerbolingo. Een afdeeling met een
gelijkn. hoofdst. op Java in de residentie
Banjoemaas.
Poerworedjo. Afd. op Java, resid.
Bagelen.
Poesjkin. (Alex. Sergejewitsj). Een
der ber. Russ. dichters, 1799-1837.
Poesta. Poeszten, uitgebreide lag e
vlakten in Hongarijen.
Poflt Laureate. Gekroonde dichter.
Point de Galle. Stad op Ceylon,
zuidel. uiteinde der westkust; aanlegplaats
der mailbooten.
Poitiers. Hoofdst. van het Fransche
dept. Vienne.
Potr. In de nat. hist. de afkorting voor
Poiret.
Pokken. Ook wel kinderziekte gen.
aanstekel. ziekte, waarbij op de huid en
dikwijls ook op de slijmvliezen, puisten
ontstaan, zeer gev. ziekte, waartegen als
voorbehoedsmiddel de inenting wordt aangewend.
Pol de Mont. Een Vlaamsch dichter,
geb. 1856 te Wambeke in Brabant.
Polders. Drooggemaakte landen die
door dijken tegen het water beschermd
worden
Polemiek. Eigenlijk op het gebied
der theologie, de verdediging van een
kerkleer tegen de begrippen van andersdenkenden. Wordt meestal gebruikt in den
zin van een_pennestrijd.
Polen. Vroeger een zelfst. koninkrijk,
dat in verschill. tijden zeer afwisselend v.
grootte was, maar in zijn bloeitijd zich
uitstrekte van Esthland in Rusland tot
Bohemen en Moravia in Oostenrijk en
Pommeren in Pruissen. Het had toen (1446;
een oppervl. van 21300 0 geogr. mijlen
met 35 millioen inw., was een aristocratische republ. met een gekozen koning
maar ten proof aan voortdur. onlusten. In
1772 sloegen Rusland, Oostenr. en Pruissen
de handen in elkaar en verdeelden Polen,
in 1793 had de 2de en in 1795 de 3de verd.
plaats, waardoor Polen uit de rij der Eur.
mogendheden verdween. leder van de 3
gen. mogendh. bezit thans een deel van
het oude Polen.
Polenta. Italiaansch gerecht, best. uit
brij van malsgrutten, begoten met gek.
melk. Koud geworden is zij stijf en wordt
in stukk. gesned. in boter gebakken. Inpl.
v. mais gebruikt men ook wel fijn gem.
aardappelen.
Polls. Een contract tusschen een verzekeringsmaatschappij en een verzekerde.
Polka. Bavallige dans uit den nieuweren tijd, in 1835 uitgevonden door een
landmeisje uit Elbeteinitz in Bohemen,
zoo gen. naar de halve passen (pulka, in
het Boheemsch) welke er in voorkomen.

Poll. In de nat. hist. de afkorting voor
Pollich.
Polo. (Marco). Vermaard Ital. reiziger,
de eerste Earopeaan die het binnenland
v. Oost-Azie bezocht, geb. 1256, reisde 1271
met zijn varier naar Tartarije, oyerleed te
Venetic 1323.
Polo. E,n balspel, dat door te paard
zittende spelers wordt gespeeld.
Polonaise. Deftige Poolsche dans, die
naar de muziek in 3/4 maat wordt uitgevoerd.
Pols of poisslag, is de slag of stoot
welke men voelt, als men bij mensch en
dier de hand legt op een grate slagader,
welke zich niet diep onder de huid bevindt;
wordt veroorzaakt door de beweging van
een bloedgolf door de samentrekking der
hartkamers.
Polyandrie. Yeelmannerij, verbin tenis
van een vi ouw met weer mannen, komt
voor bij verschillende lnd. stammer en op
Ceylon in Thibet, bij Eskimo's de oorspr.
bew. v. d. Orinoco. Australiers en Irokeezen.
Polygamie. Yeelwijverij.
Polyglot. Een werk of woordenboek
in vele talen, bet. veeltongig of veeltalig.
PolynesMNaam der eilandengroepen,
die in de Zuidzee ten N. 0. tnsschen de
keerkringen gelegen zijn.
Polypen. Ook Veelvoeten of Koralen
geheeten, een klasse uit de type der Holzakdieren (Coelenterates), die kalk afscheiden waarvan zij als woning_voor zichzelf
een kokertje maken. Een menigte dozer
diertjes bij elkaar levend, vormen onder
water in zee een koraalstok, waarvan allerlei vormen voorkomen. In de geneesk.
is een polyp een uitwas vooral op de
slijmvliezen voorkomend.
Polypodium. Naaktvaren of boomvaren.
Polytechnische scholen. Inrichtingen van onderwijs voor aanstaande
industrieelen of technologen; in one land
te Delft; men studeert er voor ingenieur,
architect of bouwk.-ing. scheepsbouwk.,
werktuigk. en mijn-ingenieur enz., enz.
Polytheismus of Veelgodendom. Een
vorm van godsdienst watt' bij men verschill.
goden aanneemt.
Polytriehum L. (Vrouwenhaar). Plantengesl. uit de f.m. der Bladmossen.
Pommeren. Pruiss. pi ov., vroeger een
hertogdom, grenst in het W. aan Mecklenburg, in het Z. aan Brandenburg, in het 0.
aan W. Pruissen en in het N. a. d. Oostzee.
Pomologie. Ooftboomenkunde.
Pomona. Bescaermgodin der tuinen en
vruchtbuomen
Pompadour. (Jeanne Antoinette Poisson, markiezin de). Minnares v kon Lodewijk XV van Frankrijk.
Pompeji. Oude stall in Italie, door
koophandel bloeiende landstad, waar de
Romeinen des zomers gaarne hun verblijf
hielden, in het jaar 79 door een uitbarsting van de Vesuvius verwoest.
Pondiehery. Fransehe bezitt. op de
kust v. Coromandel in YO6r-Indic.
Poniatowski. -Vorstengeslacht in
Polen, waarvan vooral bekend is Joseph
Anton, prins Poniatowski, maarschalk
onder Nap. I, een zeer dapper boldaat,

Pretoria.
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verdedigde zijn positie in den Yolkerenslag te Lei pzig schitterend tot het laatst
en vond zich den terugweg afgesneden,
sprong te paard in den zeer gezwollen
Elster en verdronk.
Pons. Een soort van beitel waarmede
men gaten v. verschill. groutte in metaal
slaat.
Poisson du Terrail. (Pierre Alexis,
vicomte de). Fransch romanschrijver 1829—
187 I .
Pontianak. Rijk op de W. kust v.
Borneo met de hoofdst. van denzelfden
naam aan de Kapoeas-rivier.
Pontifex. In het oude Rome lid van
het hoogste priestercollegie waarbij het
oppertoezicht en de zorg voor alle zaken
van godsdienst berustte.
Pontijnsche moerassen. Beruchte
moerassen in de Ital. prov. Rome.
Pontons. Schuiten, welke men gebruikt
tot het leggen van pontonbruggen om
troepen over rivieren te brengen.
Pool. De beide uiteinden van de denkbeeldige as der aarde, men heeft een zuiden een noordpool.
Poollanden. De landen en eilanden
binnen de beide poolcirkels gelegen.
Poolnacht. De tijd binnen welke de
zon binnen den poolcirkel niet boven den
horizon verschijnt, dus wanneer de zon
voor die streek niet opgrat, hoe dichter
Haar de Pool, hoe langer die nacht, nabij
de Pool duurt hij een halfjaar.
Poolster. In de nabijheid v. d. noordpool bevindt zich een ster van de 2de gr.
tot den KI. Beer beh., Poolster genoemd.
Poot. (Huibert Corneliszoon). Een van
de baste Ned. dichters der 18de eeuw, geb.
te Abtswoude lmj Delft 1689, overl. 1733.
Pop. Toestand van het insect tusschen
dien van larve en volkomen insect.
Pope. Geestelijke der Gr.-Kathol. kerk.
Popocatepetl. Vuurspuwende berg
in den Mexicaanschen staat Puebla.
Populair. Jets wat geschikt is voor de
volksklasse; ook volksgunst.
Poriler. Een wit gevlekt of gestippeld
roodgesteente, dat om zijn hardheid en
geschiktheid om te worden gepolijst, werd
gebezigd tot het vervaardigen van kunstgewrochten en siel aden.
Port-Arthur.-Japansche oorlogshaven
a. d. zuidwest punt van het schiereiland
Liautung in Mandschoerije, 2 Jan. 1905,
door de Russen na een beleg van 7 maanden aan de Jap. overgegeven.
Port au Prince. Houfdstad der negerrepubliek Haiti.
Port-Elisabeth. Een der voorn.handelssteden van de Kaapkolonie.
Porto of Oporto, 2de stad v. Portugal,
koot stad en handelshaven v. d. lsten rang.
Port-Said. Havenstad in het N. 0.
ged. v-. Egypte a. d. Middell. zee en het
Suez-kan aal.
Portsmouth. Zee- en havenplaats in
het Eng. graarsch. Southampton 189160 inw.
Portsmouth. ( Vrede van). Vrede gesleten in 1905 tusschen Japan en Rusland,
aldus genoemd Haar de plaats, een kl.
zeehavenstad in de Ver Staten v. NoordAmerika, Hlwaar de afgevaardigden bijeenkwamen tot het sluiten van den vrede.

Portugal. Koninkrijk in Europa ten
W. van Spanje, langs den Atlant. Oceaan.
Bezit de bruikbaarvte deelen van de Sp.
rivieren Douro en Taag en been, een betr.
lange, regenrijke kust. Hoofthtad Lissabon, 300.000 in w. Veel wijn en zout uitvoer ;
22/, ml. zoo groot als Ned. evenveel inw.
Portwiin. Een wijnsoort, in Portugal
a. d oevers v. d. Doero gewonnen en over
Porto verscheept, vandaar den naam.
Poseidon. Neptunus, god der zee.
Posen. P uiss. prov, grenzend aan Polen.
„Postilion de Longjumeau". (Le).
Opera van Charles Adolp Adam, Fransch
componist, 1801=-56
Potasch. Min or weer zuiver koolzuur
kalium kpotassium), loogzout, meestal uit
plantenasch, verkregen uit beetwortelmelasse en uit wolzweet.
Potemkin. (Gregorius Alexandrowitsj,
prins van). Gunsteling van Cath,irina II,
keizerin v. Rusland, geb. 1736, overl. 1791.
Potgieter. (Everhardus Johannes).
Uitstek. Ned. dichter en prozaschruver,
geb. Zwolle 1808, overl. 1875.
Potlood. Graphiet in lange dunne vierkante staafjes gezaagd en daarna in een
houten ornhul,e1 besloten.
Potpourri. Mengelmoes, allegaartje;
een tut vele bekende stukken samengesteld
muziekstuk.
Potsdam. Hoofdst. v. d. Pruiss. prov.
Brandenburg, 2e resid. v. d. keizer v.
Duitschland, kon. v. Pruissen.
Potter. (Paulus). Beroemd Ned. schilder, een van de grootste artisten van zijn
eeuw, geb. Enkhuizen 1624, overl. 1654 aan
de tering.
Potviseh of Cachalot, walvisch met
zeer hooge, breede en van voren afgestompten kop.
Pourr. In de nat. hist. de afkorting
voor Pourret.
Praag. Hoofdst. v. Bohemen. 3de stad
der Oostenr.-Hong. monar,hie, a. d. Moldou.
Praag. (Vrede van). Vrede gesloten
n a den Pruiss.-Oostenr. oorlog, 23 Aug.1866.
Prachtvinken. Onder dezen naam
vat men een groot aantal kleine buitenlandsche zangvogels samen, welke door
kleurenpracht uitmunten. Onze plaat stelt
er een zestaI soort n van voor.(Zie p1.39).
Prae Adamieten. Eigenlijk menschen
die voor Adam hebben geleefd, maar in
het algem. alle voorwereldl. organistnen.
Praebende. Kerkelijke bediening of
titel, die een zeker jaargeld opleve,t.
Praedestinatie. Voorbeschikking,
volgens kerkeluke leerstellingen het besluit van God om over het hiernamaals
van den mensch te heschikken.
Praedicaat of Gezegde. Ook wel titel.
Praelaat. In de R. K keik titel voor
geestelijken die een kerkel. rechtsgebied
bezitten, zooals bissehoppen enz.
Prae I iminairen. Voorloopige beraadslagingen of bepalingen.
Praeludium. Voorspel in de muziek,
Praemie. Belooning: prijs in loterijen;
ook vast y betaling bij verzekeringen.
Premieleening. Een leaning waaraan een loterij verbonden is.
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Praemissen. De voorafgaande stellingen eener sluitrede.
Praeparaten. Deelen van organische
wezens (inenschen, dieren, planten) en van
delfstoffen enz. Welke voor bederf gevrijwaard zijn en dienen bij het onderwijs
in de nat. historie, b.v. voor anatomisch
en microscopisch onderzoek.
Praesumptie. Vermoeden.
Praetorianen. De soldaten der lijfwaeht van de Rom. keizers
Pragmatieke sanctie. Een eeuwige
en onveranderlijke wet; een bepaling die
altijd van kracht blijlt. Een voorbeeld
daarvan is de regeling door Karel VI van
de opvolging door zijn dochter Maria
Theresia, 1731.
Prairial. De weide- of grasmaand der
republikeinsche kalender, 20 Mei-18 Juni.
Prairie. Uitgestrekte met hoog gras
bearoeide vlakten vat' N. Amerika.
Preanger regentschappen. Een
resid. op Java tusschen Batavia, Bantam,
Tjeribon en de Ind. zee, een d. schoonste
deelen van Java.
Preferentie. Voorkeur.
Presbyterianen. In Gr. Britt. en in
Amerika de belijde ' s der Herv. kerk, die
in strijd met het Episcopale stelsel der
Anglicaansche kerk, hun kerkel. aangel.
regelen naar de beginselen van Calvijn.
„Preeiosa". Opera van Karl Maria
von Weber. Duitsch componist 1786-1826.
Presgang. Het zich met geweld verschaffen van matrozen en soldaten, in
vroeger eeuwen, om leger en vloot van
yolk te voorzien.
Presto. Zie : Adagio.
Preszburg. Comitaat in Hongarije
met gelijknam hoofdstad,
Pretendent. Iemand, die op deugdelijke gronden aanspr. maakt op een troop.
Pretoria. Hoofdstad der voormalige
Zuid-Afrik. republ. Transvaal ? zetel der
regeering, woon- en begraatplaats van
Paul Kruger (zie pl, 40).
Primaat. Naam voor de hoogste betrekking in de Kerk b.v. de pans.
Primaten of Opperheeren, aldus
noemt men de op den mensch het meest
gelijkende apen, n.l. Gorilla, chimpang,
orang-oetan en gibbon.
Primula of Sleutelbloem, plantengesl.
uit de fam. der Primulaceen.
Prins. (Antony Winkler). Ned. schrijver,
pred., als emeritus gevestigd te Amsterdam,
samensteller van de bekende Gallustreerde
eneyclopaedie. geb. 1817.
(Jacob) z. v. d. voorg. Ned. letterk.
geb. 1849.
Prior. De eerste of opperste in een
mannen-klooster, priores in een vrouwenklooster.
Prioriteit. Voorrang.
Privaatdocent. Een leeraar a. d.
universiteit, die de bevoegdheid heeft verkregen over een bepaald yak lezingen te
houden, zonder dat hij daartoe aangesteld is.
Privaatrecht. Dat ged. van het recht,
dat de bet, ekkingen regelt tusschen bizondere personen.
Privy. Council. Geheime raad, Eng.
staatsraad.

Problema. Een stelling die nog bewezen moet worden.
Probolingo. Resid. op Java aan de
straat van Madoera.
Procurator. Lasthebber.
Procureur. Ambtenaar (advokaat) die
in een civic! rechtsgeding de partijen
vertegenwoordigt.
Prod. Afkorting van een boektitel,
Prodromus Flo,ae Bataviae.
Productie. Voortbrenging.
Pro et contra. Het voor en tegen.
Profaan. Uitdrukking voor het bespot ten van iets wat voor anderen heilig is.
Proflel. Omtrek van 's menschen gelaat van terzijde gezien; de doorsnede van
gebouwen, werken enz.
Pro forma. Voor den vorm.
Prognose. Voorspelling, op het gebied
der geneeskunde; aanwijzing hoe de verdere loop eener ziekte zal zijn.
Proletariers. De werkmansstand die
net in eigen behoeften kan voorzien.
Prolongatie. Het in onderpand geven
van effecten voor verschuldigd geld.
Proloog. Voorafspraak.
Promesse van betaling. Een handelspapier, waarbij de onderteekenaar op
zich neemt een zekere som op bepaalden
tijd aan een ander te voldoen.
Promotheus. Gr. fabell., z. v. d. titan
Japetus en van Clymene of van Themis,
ontstal aan Zeus (Jupiter) het vuur, dat
deze den menschen had onthouden en
bracht het op de garde.
Promotie. Bevordering.
Pronunciamento. In de Zuid- en
Midden-Amerikaansche republieken den
naam voor een gewelddadige omwenteling.
Propaedeutica. Voorbereid. studie.
„Prophet". (Der). Opera van Giacomo
Meijerbeer, Duitcch componist, 1794-1860.
Protocol. Een getrouw verhaal van
een bevoegd persoon, waarin is vermeld
wat in zijne te genwoordigheid is vo.rgevallen, bij verrichtingen van vereenigingen heet het notulen. Men spreekt ook
van een protocol vau etiquette, d. w. z. de
regeling daarvan.
Protoplasma. Het eerst gevormde,
de laagst bewerktuigde stof; de stof die
zich op de grens van het onbewerktuigde
bevindt en waarin men een zelfstandige
beweging ontdekt, die met den naam van
Leven bestempeld wordt.
Protozoa of Oorspronkelijke diertjes,
de laagste typus in het dierenrijk.
Proudhou. (Pierre Joseph). Fransch
socialist geb. 1809, aan wien de bekende
uitdrukking is te danken: ,,eigendom is
diefital l ', over!. 1865.
Provinciale Staten. Volksvertegenwoordigers der provincie, die onder voorzitterschap van den commissaris der koningin de belangen der provincie behartigen, zorgen voor de geldzaken, voor de
reglementen enz. enz. Uit hen worden
gekozen de Gedeputeerde Staten, belast
met de uitvoerende macht.
Provocatie. Uittarting, terging, uitdaging; wordt meer gebruikt in den zin
van uitlokken tot iets in het geniep.
Prsl. In de nat. hist. afkortingj van
Presl.

Plaat X LI.

Pullman's wagens. (Eetzaal).
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Pruissen. Duitsch koninkrijk, grootste
staat van het Duitsche rijk, bestaat uit een
nagenoeg samenhan gend gebied, hetwelk
een aantal kleine staten omvat, greitst in
het N. aan de Noordzee, Denernarken en
de Oostzee, in het 0. aan Rusland, Polen
en Galli le, in het Z. aan de Oostenr. landen Silezie, Moravia en Bohemen, het
konkr. Saksen, Thuringen, Beieren, Hessen,
de Beiersche Pfalz en Elzas-Lotharingen,
in het W. aan Luxemburg, Belgic en
Nederland. Hestaat uit de provincien:
Oost- en West Pruissen, Stad Berlijn,
Brandenburg, Pomrneren, Posen, Silezie,
Saksen, Sleeswtjk- Holstein, annoyer,
Westphalen, Hessen-Nassau, Rijnland en
Hohenzollern. Gezamenl. 34.472.509 inw.
Voorn. steden : Berlijn, Konigsberg, Dantzig, Stettin, Breslau, Maagdeburg, Frankfort, Dusseldorp, Elberfe It, Barmen, Keulen.
Vo,rn. rivieren: Weichsel, Oder, Elbe,
M
Havel, Saale, Wezer, Rijn, Main, loezel.
Het oudste deel is het keurvorstendom
Brandenburg, met Pr. in 1701 vereenigd
tot het koninkrijk Pr., voerde de Silesische
en de 7 jar. oorlogen, deed merle aan de
verd. v. Posen, werd door Nap. I vernederd,
werd in 1814 lid v d. lruitschen Bond,
yeroverde 1864 Sleeswijk-Holstein en kwam
door den oorlog met Oostenrijk 1866 aan
het hoofd van den Duitschen bond. De
oorlog van 1870-71 tegen Frankrijk versterkte de macht en het overwicht van Pr.,
dank zij de 'Ming der zaken door Bismarck. De N D. Bond werd in een Duitsch
keizerrijk herschapen met de kon. v. Pr.
als keizer aan het hoofd, die op 91-jar.
leeftijd 5 Maart 1888 overl. Zijn zoon
keizer Friedrich III, van wien men groote
verwachtingen had, overleed reeds 15 Juni
1888 en werd opgevolgd door zijn zoon
kerzer Wilhelm II, die terstond zeff begon
in te grijpen in de aangelegenheden, waardoor het tot een breuk kwam met hem en
vorst Bismarck, de man aan wien Duitschlands eenheid en Pruissens macht te danken was, met het gevolg dat B in 1890
als rijkskanselier aftrad. Onder dezen keizer
heeft een zeer aanzienl. uitbreiding der
vloot plaats gehad.
Pseudoniem of nom de plume, aangenomen naam van schrijvers die onbekend wenschen te blijven; ook het geschrift dat aldus wordt uitgegeven.
Psyche de ziel; in de Gr. fabelleer de
verpersoonlijking van 's menPchen ziel;
voorgesteld in de gedaante van een vlinder of van een jong meisje met vlindervleugels.

Pnimsteen. Een vulkanisch gesteente ;
wordt gebruikt tot schuren en polijsten.
Puitaal. Visch, tot de fam. der Schelvisschen beh,)orenii.
Pullman's wagens. Moderne spoorwegwaggons, voorzien van alle gemakken
en ingerieht als hotels met gezelschapswagen, gewone wagens slaapwagens, eetzaalwagens enz , gemaakt door de firma
Pullman te Chicago (Ver. Stat. v. N. Amer ).
Zie plaat 41.
Puma of Amerik. leeuw. Roofdier uit
de fam. d. katten, in Amerika tehuis bah.
Punische oorlogen. Die vermaarde
oorlogen tusschen Rome en Carthago,
264-146 v. Chr,, wake eindigden met den
ondergang van Carthago.
Purge. Gele verfstof uit Indict en China;
fijn gewreven voedingstoffen om de soep
te kruiden of op andere wijze klaar gemaakt.
Purim. Israelitisch feest ter herdenking van de redding der joden in Perzie.
Puriteinen. Een partij van protestanten in Engeland.
Purper. Prachtige paarsroode verfstof
verkregen uit slakken der Middell. zee.
Pilate. (Isaac Dignus Fransen van de).
Ned. staatsman, 1822-1902, minister van
kolonien, een man die jaren lang grooten
invloed uitoefende op de Indische politiek.
Pygmagen. Een fabelachtig geslacht
van dwergen dat aan de oevers van den
Oceaan wounde; zij voerden oorlog tegen
de kraanvogets.
Pygmalion. Volgens de Gr. fabelleer
koning van Cyprus, werd verliefd op een
door hem zelf gemaakt beeld eener vrouw
en smeekte Aphrodite het Leven in te b:azen. Zinn bede werd verhoord en hij huwde
Naar.
Pyramiden. Grootsche bouwgewrochten in Egypte, graven der Pharao's.
Pyrenean. (De). Grensgebergte tusschen Spanje en Frankrijk.
Pyrenean. (Het schiereiland der).
Spanje en Portugal
Pyrmont. Een met het vorstendom
Waldeck onder een vorst vereen. gebied,
tussehen Brunswijk, Hannover, Lippe en
Liigde.
Pyromanie. Ziekelijke gemoedstoestand waarbij de lijder zucht heeft tot
brandstichting.
Pyrometer. Vuurmeter, werktuig
waarmede men zeer hooge temperatures
kan meten.
Pytagoras. Beroemd Grieksch wijsgeer, geb. 682 v. C.

Q.
Behoort in het Ned. alphabet niet
tehuis en behoort alleen in woorden van
vreernden oorsprong. In Rom. opschriften
heeft Q of Qu de beteekenis van Quentus,
Quintiasr, Quaestor en Quirinus.
Q. B. Atkorting voor Queens Bench
(koninklijk gerechtshoO.

Quack. (Hendrik Pieter Godfried).Mtstekend Ned. staathuishoudkundige, geb.
1834, Pres. Nederlandsche Bank, hoogl. te
Amsterdam.
Quaden. Een machtig Germaansch
yolk tot den stain der Sueven behoorend,
streden tegen Rome en deden invallen op
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Quetlinburg. Stad in het Pruiss. distr.
Maagdeburg.
Queen's Bench. Hoog gerechtshof in
En geland.
Queensland. Britsche kolonie aan de
kust v. Australia; zelfst. kolonie, hoofdst.
Brisbane.
Queenstown. Voorhaven en belangr.
ma ktpl. v. Cork, in lerland (Munster). —
K
Distr. Zuid-ktr. aapkolonie.
met hoofdst.
van denzelfden naam. District in OpperCanada.
Quelpaert. Moese, Moesa, Foengma,
Foetsema, eiland a. d. ing. der Gele-Zee,
in 1635 door Nederlanders ontdekt.
Queretaro. Dept. in Mexico.
Quilimane. Zeestad van 0. Afrika,
Mozambique.
Qui nimium probat, nihilprobat.
Wie te veel wil bew igen, bewijst niets.
Quinte. In de muziek een interval van
5 tonen; e-snaar van violen en andere
snaar-instrum enten.
Quintet. Een dergel. muziekst. als een
qua , tet, maar voor 5 stemmen.
Quintessens. De kern eener zaak.
Quirinaal. Een der 7 heuvelen v. het
oude Rome; de residentie v. het koninkl.
hot in tegenstelling met het Vatikaan.
Qui 's excuse, 's accuse. Wie zich
te veel wil verontschuldigen, beschuldigt
zichzelf.
Quitto. Hoofdstad der Z. Amerik. republiek Equador.
Qui vive. Uitroep, evenals ons werda.
Qui vivra, verra. Wie leeft zal zien.
Quodlibet. Alles wat zonder orde of
regel is samengevoegd en toch een aangenamen indruk maakt. Het muzikaal
quodlibet is hetz. als een pot-pourri.

Rom. gebied; tegen einde 4de eeuw verdwenen zij uit de geschiede,tis.
Quadragesima. Veertigste dag voor
Goeden V rij lag; begin der groote vasten.
Quadrant. (Een). Is in de meetk. het
vierde ged. v. een cirkel en in de sterrek.
een instrument tot het meten v. verticale
hoeken dienend.
Quadrille. Dans van 4 twee aan twee
tegenover elkaar gepl. paren, ook carre.
Quaestor. Rom. magistraat, laagste
trap d..r hoogere eereambten.
Quagga. Een soort van zebra, in Z.Afrika voorkomend, in de 2de helft der
19de eeuw uitgestorven.
Quantitó negligeable. Eene hoegrootheid, die zoo onbeduidend is, dat hij
niet in aanmerking komt.
Quarantaine. Voorbehoedende maatregelen tegen besmetteluke ziekten ; ond.
toezicht van geneeskundigen blijven ged.
een zeker tijdperk.
Quartet. Vierstemmig muziekstuk.
Quartier latin. Stud.kwart. te Parijs.
Quasimodo. De zondag na Paschen,
Quatertemper. Naam van 4 vastetijden in de R. K. kerk, n.l. Woensdag,Vrijdag en Zaterdag vanelke week, welke
begint met Quadragesina; Pinksterweek,
week der Ktuisverheffing en de 3de week
in den Advent.
Quatrebras. Gehucht in de Belg. prov.
Brabant, in de geschiedents bekend door
den slag van 16 en 17 Juli 1815, tusschen
de verbonden Mogendh. en de Franschen.
Quatrefages. de Brêau (Jean Louis
Armand). Een i r ans ch natuurkenner, geb.
1820.
Quebec. Stad in Canada, hoofdst. van
de gelijknam. prov.

R.
R. De 17de lett. v. ons alphabet; op
oude Fr. munten beteek. It. Orleans en op
Portg. Rio de Janeiro ; als Rom. cijfer 80 en.
1 80000; in Rom. opschriften Roma, Romanus, regia, regnum, restitutor en rex;
op recepten recipe; in boeken over munten penningk. rarus (zeldzaam). RR zeer
zeldzaam, ERR uiterst zeldzaam; in de
physica de thermometerschaal van Reaumur; in de muziek repino en rechterhand
R. A. In Engel. afk. voor Royaal Academie.
Ra. Naam van den Oud-Egypt. zonnegod.
Ra.,, Rondhouten (op vierkant getuigde
schepen) die aan de marten hangen en
waaraan de zeilen bevestigd worden.
Raab. (De). Rechter zijrivier van de
Donau in Hongarije
Raad van State. Raad van 14 laden
en 1 vice-presd. waaraan de koning (koningin) pres. is; de Prins v. Oranje heeft
er na zijn l8de Saar zitting in en een raadgev. stem. Bij dit lichaam brengt de koning
(koningin) alle voorstellen in overweging
door hem aan de Stat. Gen. te doen of

door deze aan hem gedaani voorts alle
algem. maatregelen v. in wendig best. Deze
raad moet in alles door den kon. (kontngin) gehoord wor,ten wat betr. vernietiging
van besluiten, kan door de kon. (konIngin)
in alle zaken gera,dpl. worden en ook
voorstellen doen. De kon. (koningin) is
niet aan het advies van den it. v. St. gehouden maar deze kan na onderzoek en in
overleg met de ministers besluiten dat de
kon. (koningin) niet instaat is de reg. waar
te nemen, zoodat het de benoeming van
een regent kan uitlokken.
Raad (Hooge). Het hoogste rechtscollegie, het opperste gerechtshot voor het
geheele rijk; kan alle vonnissen enz. vernietigen.
Rand. De Hooge Raad van Adel. Een
adviseerend collegie in zaken den adel
betreffend.
Raad. ■ G-erneente). Yormt met Burgemeester en Wethouders de regeering der
gemeente ; aantal laden wordt geregeld
naar dat der inwoners, is niet kleiner dan
7 en niet grooter dan 33.
Raad van Indict. Adviseerend lichaam
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van 4 leden, met een vice-voorzitter; de
gouverneur-generaal is voorzitter; moet
door den gouv.-gen. worden geraadpleegd
in alle zaken.
Raadkamer. Niet openbare vergad.
v. h. gerechtshof of van de rechtbank, die
zich in het biz. bezighoudt met het voorloop onder zoek van strafzaken.
Raadpensionaris. Naam van een
aalizienluk anibt vroeger bij de Staten v
Holland ., eerst heette hij Advokaat van
den lande, later raadpensionaris, in 1795
afges. haft.
Raaf, Tot de fam. der raven beh. vogel
gelijkend p onze kraaien maar veel
grooter, komt zelden in ons land voor.
Raamsdonk. Ned. dorp prov. N.-Brab.
arrt. Breda.
Rabat. Elke korting welke een verkooper aan een kooper met betrekk. tot
de geleverde waar toestaat, hetzij door
verminder. v. kooppiijs, hetzij door vermeerder. (toegift) van waar.
Rabbi. Leeraar, heer, eerenaam der
Israel. gel. evenals ons dokter.
Rabelais. (Francois). De vermaardste
Fransehe hekelschnjver, 1495-1553.
R. Br. In de nat. hist. afkorting voor
Robert Brown.
Race. Wedloop, wedren.
Rachitis. Engelsche ziekte.
Racine. (Jean de). De beroemdste Fr.
treurspeldichter, 1639-1699.
Radboud. Onder dezen naam vermelden wij: Radboud I en II, kon. v. Friesland; Radboud, bissch. van Utrecht van
900-918. Moest wegens de invallen der
Noormannen de wick nemen n. Deventer
doch keerde later terug, overleed te Ootmarsum 918.
alladbraken. Vreeselijke straf, nog
lang na de middeneeuwen op zware misdadigers toegepast; men sloeg hun n.l.
achtereenvolgens armen en beenen op
verschill. piaatsen stuk en legde ze dan
op een rad, waar zij vaak nog geruimen
tijd leefden, soms doodde men ze door den
genadeslag. op de borst of in den nek.
Raderdiertjes. Mikroscopisch kleine
diertjes, welke men in alle zoete wateren
en ook in dakgoten aantreft. De laatste
hebben de eigenschap, als zij geheel verdroogd en flood schijnen, weder to herleven
als zij vochtig gemaakt worden. Zij ontleenen hun naam aan een radvormig orgaan
aan den kop, dat met trilharen is bezet,
hetwelk door de snelle beweg. Bier haartjes
schijnt te draaien.
Radiealismus. In het algemeen een
wijze van denken en handelen, waarbij
men een beginsel tot de uiterste consekwentie volhoudt.
Radja. Ind. eeretitel, ongeveer overeenkowend met Prins of vorst.
Radius. Straal; halve middellijn van
een cirkel.
Radr.jpoetana. Gebied in het N. W.
ged. v. Britsch-India.
Radsjpoeten. (Koningszonen). Talrijke kaste in het N. v. Br. India, die zich
tot de kaste der krijgslieden rekenen.
Rafael Santi. Wereldbei oemd schilder, geb. te Urbino 1483, overt. te Rome 1520.
Raffineeren. Zuiveren, reinigen.

Raffinement. Yerkeerdelijk of liever
verHollandschd: „geraffineerd",sluw, spitsvon di g, brutaal.
Raffles. (Sir Thomas Stamford). Eng.
gouv. of luitt -gouv. van onze 0. L bezittingen, toen deze door de Eng. veroverd
waren 1810. Bracht veel goeds tot stand,
overt. 1827.
Rafin. In de nat. hist. afk. van Raffles.
Ragaz. Bekende badpl. in het Zw.
canton St. Gallen.
Rage. Woede, razernij.
Ragout. Mengelmoes; klein gesneden
vleesch met gekruide saus; ook sterk gekruide gemengde spijs.
Ragusa. Stad in de voormal. republ.
N. an dien naamr tusschen de Adriatischezee en Dalmatia.
Raillerie. Scherts, boert, kortswijl.
Raison. Rede, verstand, oorzaak, grond,
recht, gelijk, verhouding.
Raisonneur. Haarklover, dwarsdrijver, tegenspreker.
Raleigh. (Sir Walter). Yermaard
Britsch zeeman, stichter van Virginia in
Amerk. 1552-1618, stierf op het schavot
omdat hij tegen de bevelen des konings
vijandelijkhg den bedreef tegen Spanje door
het veroveren en verbranden van St. Thomas in W. India, waarvoor Spanje voldoening eischte.
Ramadan. Vastentijd der Mahomedanen, 9de maand van het Mahomed.jaar.
Rambouillet. Arr. hoofdst. in het Fr.
dept. Seine et Oise.
Rampolla. (Mariano, marchese del
Tindaro). Kardinaal-staatssecretaris van
paus Leo XIII, onder wien hij zeer ijverde
voor het herstel van de wereldlijke macht
der pausen.
Ramses. Naam v. eenige Egyptische
koningen. Ramses, die een begin maakte
met het graven van een kanaal tusschen
de Middell.- en de Roode-Zee, stichtte een
tempel in de rots uitgehouwen te Aboe
Limbel en Bethel Walli, 1388-1322 v. C.;
Ramses III, 1269-1244 v. C., stichtte een
pracht. tempel bij Medinet Aboe.
Ramsgate. Stad in het Eng. graafsch.
Kent.
Rance. (Dominique Jean Leboutillier
de). Stichter van de Orde der Trappisten.
Ranchero's. Mexicaansche landbouwers, die van hun jeugd of jagers en ruiters zijn en in tijden van oorlog een
ongeregelde kavalarie vormen; afk. van
het woord rancho (kameraadschar)).
Rangoon. Hoofdst. v. Britsch Birma
in Achter-India
Rangregeling. Orde van betaling d.
schuldeisehers in een faillissement.
Ranke. (Leopold von). Uitst. Duitsch
geschredschr. 1795-1886.
Ranonkel, Plantengesl. uit de fam.
der boterbloemigen of Ranunculaceen.
Rappard. (Van). Aden. Ned. geslacht.
(Alex. Karel Gijsbert van), 1790-1860,
kapt. in den Tiend. veldtocht.
(Hendrik Anton, ridder van), procureurcriminel a. h Hof v. Geld.
(Willem Louis Frederik Christiaan, ridder van), Ned. staatsman, in 1847 minister,
voorz. der Staatscommissie voor e. nieuwe
rechterl. organisatie (1853), overt. 1862.
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(Frans, ridder van), letterk.1793-1867.
(Anton Gerard Alexander, ridder van),
staatsm., in 1840 dir. v. h. Kab. des Kon.,
secretaris v. d. raad v. ministers, in 1854
min. van eeredienst, in 1857 van Binnenl,
Zaken, overl. 1869.
Raspail. (Francois Vincent). Fransch
natuurk. en republikein, geb. 1794, werd
herhaaldelijk veroordeeld. streed op de
barrikaden, riep in 1848 de republiek
werd in '53 verbannen 1877 lid der Nat.
Vergad., overl. 1878. Vond de genezing
door middel van Kamfer nit en zou daarmede schatten hebben verdiend, indien hij
niet zoo woelziek was geweest.
Ratelslang. Slangengeslacht uit de
fam. der giftslangen, onderscheidt zich
door zijn hevig vergif en door een ratel
van beenige ringen aan den staart.
Ratificatie. De bekrachtiging v. een
door gezanten of andere gevolmachtigden
gesloten verdrag.
Rationalismus. Het gevoelen v. hen
die zich houden aan de uitspraken der
rede en Diets aannemen wat daartegen
strijdt. Op godsdienstig gebied achten zij
zich gerechtigd om hetgeen door gewijde
schrijvers is medegedeeld, aan de rede te
toetsen.
„Rattentlinger von Hameln".
(De). Opera van Victor Nessler. Duitsch
componist, geb. 1841.
Ravaillac. (Francois). Moordenaar v.
koning Hendrik IV van Frankrijk.
Ravelein. Een buitenwerk bij gebastionneerde versterkingen.
Ravenna. Ital. prov. met hoofdstad v.
dez. naam.
Ravein. Holle weg. Men heeft natuurlijke in de bergen en kunstmatige bij versterkingen.
Rawa Poeloe. I en IL Naam v. twee
districten op Java in de resid. Soerabaja
en in de afd. Sidho Ardjo.
Rawas. Landschap op Sumatra, afd.
Te g Tringgi.
Rayon. Straal, naaste omtrek eener
vesting.
Razzia. Strooptocht bij de Arabieren.
Reaal. Spaansche munt = 14 ct. Nederland-ch.
Reaalschool. Duitsche inrichting van
onderwijs, gelijkstaande met onze Hoogere
Burgerschool.
Reactie of tegenwerking. Het tegenovergestelde van actie of werking.
Realismus. Een wereldbeschouwing
die van de zintuigelijke waarneming uitgaat en enkel op de uitkomsten van deze
hare wetten bouwt.
Beaumur. (Rene Antoine Ferchault de).
Verdienstel. natuurk., geb 1683, over1.1757,
voegde een nieuwe schaal toe aan de
thermometer, deed merkw. ontdekkingen
omtr. de bereiding van staal enz.
Rebekka. Vrouw van den aartsvader
Isaak.
Rebent. In de nat. hist. afkorting voor
Rebentisch.
Rebus. Raadsel, figuurraadsel, teekenbeeld.
Reeapitulatie. Korte herhaling van
den hootdinhoud van iets.
Recensent. Beoordeelaar.

Recent. Nieuw, versch, pas gebeurd,
onlangs.
Recepisse. Bewijsschrift van ontvangen waren, van overneming.
Recept. Voorschrift.
Receptie. Opname, aanneming (als lid),
ontvangst, inleiding in een gezelschap, ontvangst, tijd en plaats, der gelukwenschen.
Receptor. Ontvanger, gaarder van
zekere gelden.
Reces. De tijdelijke schorsing van de
vergaderingen van een vertegenwoordigen d lichaam.
Recette. Ontvangst.
Recherche. Onderzoek, navraag, aanzoek.
Recht. Het samenstel van bepalingen,
die de onderlinge betrekking der leden
van de maatsehappij regelen.
Rechtbanken. Colleges van bevoegde
personen, door den Staat aangesteld om
het recht te handhaven.
Reeht van opstal. (Het). Een zakelijk recht om gebouwen of beplantingen
op eens anders grond te hebben.
Rechtvleugellgen. Orthoptera).
Orde van insecten, waartoe de sprinkhanen, krekels, oorwormen enz. behooren.
Rectdive. Heet in het strafrecht het
begaan van een misdrijf door iemand die
reeds een snisdrijf heeft begaan. Zoo'n
persoon noemt men een recidivist.
Reciprociteit. Wederzijdsheid, wederkeerig, beurtelingsche beweging.
Recitatief. Een soort van gereciteerd
gezang dat het midden houdt tusschen een
declamatie en een eigenlijk gezang ; komt
voor in een opera, een oratorium of een
cantate.
Reclus. (Jean Jacques Elisee). Uitstek.
Fr. aardrijksk. en bekend anarchist, geb.
1830, overl. 1905.
Recognoseeren. Op kondschap nitgaan, een terrein onderzoeken, een stelling bespieden; ook erkenning of voor
echt verklaren van gelden, die een erfpachter aan den grondeigenaar moet betalen.
Rectilleatie. Terechtwijzing, herstelstelling aan jets dat verkeerd is; in de
scheik. een zuivering door destillatie.
Rector. Bestuurder; opperste van een
klooster; bestuurder van een gymnasium
of van een Lat. school.
Rector magnilleus. Yoorzitter van
een academischen senaat.
Redacteur. Regelaar, opsteller, bestuurder; naam gegeven aan de samenstellers van dag-, week en maandbladen.
Zijn er verschillende aan een blad, dan is
er gewoonlijk een hoofd-redacteur die de
leiding heeft; gezamenl. vormen zij dan de
redact ie.
Redemptoristen. (De orde der) ook
Liguorianen en Orde van den Allerheiligsten Verlosser, komt in vele opz. overeen
met die der Jeztliten en stelt zich ten doel
door zielszorg en opleiding der jeugd bekeerlingen te maken.
Redjanglanden. (De). Op Sumatra
gelegen streek, bestaande uit de landsch.
Lebong, Redjang Moesi en Redjang Tengah,
in 1859 door ons in bezit genomen en
vereen. met de resid. Palembang.
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Redoute. Kleine veldschans.
Redres. Herstelling, vergoeding.
Red-Star Line. Roode ster lijn,naam
van een stoomvaart-maatschappij tusschen
Antwerpen en N. Am, rika.
Reductie. Herleiding; in de wiskunde
het veranderen van een meer samengestelden vorm in een eenvoudige; in de
scheik. bezigt men het wanneer uit zuurstof, chloor, judium, zwavelverbindingen
enz. het electronegatieve bestanddeel of
niet metaal geh. of ged. wordt afgescheiden.
Ree. Een k !eine hertsoort, in ons land
nog in het wild voorl,omend.
Reederij. Handelsvennootschap dat
schepen in de vaart brengt om die zelf te
gebruiken en daarmede winst te behalen.
Werkelijk, waarlijk, geloofwaardig, zeker.
Rees. (Rijk van). Uitstek. Ned. wis- en
natuurk. 1797— 1875.
(Otto van). Verdienstel. staathuishoudkun di .re 1825-1868.
(Willem Adriaan). Verd. Ned. letterk.,
werd majoor in het Ind. leger en in het
land terugv.ekomen bracht hij door populair geschreven verha i en veel bij tot de
kennis v. Indie en van de krijgsgesch.
(Catharina Felicia van). Verd. Ned. romanschrijfster, die ook door muzikale aanleg uitinuntte. Zij is o a. de componiste
van het Transv. volkslied, geb. 1831.
Refectorium. Gemeenschappel. eetzaal in een klooster.
Referaat. Verslag, bericht, berichtgevers ambt.
Referendaris. Hoofdambtn. bij een
der departementen van algem. bestuur.
Referendum. In Zwitserland het recht
van het yolk om een wetsontwerp door
volksstemming aan te nemen of te verwerpen.
Rellexiebewegingen. In de physiologic verschijnselen in het levendlichaam,
ontstaande door de overbrenging der pi ikkeling van de gevoelszenuwen op zulke,
die de spierbewe ging en klierafscheiding
veroorzaken, buiten ons bewustzijn en
onzen wil om. Hiertoe beh. o. m. het onwillekeurig terug rekken van een lid dat
bezeerd wordt, het hoesten bij de prikkeling van het slijmvlies enz.
Refrein. He haling van een of meer
regels van een ged cht.
Bangles. Vluchtelingen, meer bepaald
naam gegeven aan de Protestanten, die na
de opheffing van het Edict v. Nantes
Frankrijk verlieten.
Refuseren. Weigeren.
Regatta. Roeiwedstrijd.
Regen. Waterdroppels door verdichting van den dampkring ontstaan en op
den aardbodem nedervalle, d. Geschiedt
dit bij een temperatuur beneden 0 C. dan
veranderen die droppels in ijskristallen,
de sneeuw.
Regeneratie. Wedervoortbren ging,
omvorming.
Regenboog. Optisch verschijnsel hetwelk zich vertoont als men een regenbui
voor zich en de zonlnag en achter zich
heeft. Wordt veroorzaakt door de breking
en terugkaatsing der zonnestralen in de
waterdroppels der regenbui.

Regensburg. Hoofdst. v. bet Beiersche
regeeringsdistrict Oberpfalz en Regensburg, rechter never Donau.
Regie. In Frankrijk, Belgie en Oostenrijk naam voor het beheer der indirecte
belastingen, b.v. van de tabaksbelasting.
Regime. Bestuur.
Regisseur. Beheerder, toon eelbestuurder, tolgaarder, rekeningvoerder.
Registratie. In den regel bedoelt men
met dit woord de registratiebelasting alsmede de tak van bestuur daarvan; verder
inschrijving in een register van een stuk
om daardoor het bestaan er van te verzekeren; de verklaring van de echtheid eener
handteekening op een stuk voo!komend.
Regulator. Belangrijk gedeelte eener
machine, be,temd om aan dit laatste een
gelijkmatige beweging te bezorgen.
Rehabilitatie. Herstelling in een
vorigen toestandi .komt te pas voor hem die
een deel van zijn burgerlijke of burgerschapsrechten heeft verloren, speciaal voor
gefat lleerden. Deze kan, als alles behoorlijk
is gegaan, een verzoek tot rehabilitatie
indienen. -Men spreekt ook van rehabilitatie bij herstel in eer.
Rehb. In de nat. hist. afkorting van
Ludwig Reichenbach.
Rehb.
In de nat. hist. afkorting
voor Gustav Reichenbach.
Reich. In de nat. hist. afkorting voor
Reichard.
Reichstadt. (Napoleon Francois Joseph Charles, hertog van), ook wel Nap.
14 was de eenige zoon van keizer Nap. I
en Maria Louise van Oostenrijk,geb.1811,
ontving terstond den titel Konin g van
Rome. Na de verbanning van Napoleon,
werd hij naar Schembrun bij Weenen gebracht en later naar Weenen. De mogendheden hadden hem uitgesloten van den
troon en keizer Frans schonk hem de
heerlijkheid Reichstadt in Bohemen met
den titel doorluchtigheid, werder werd hij
majoor in Oostenr. dienst. In 1832 kreeg
hij de longtering en wel in z66 hevige
mate, dat hij nog in datzelfde jaar overiced.
Reid. (Mayne) Een Eng. romanschrijv.,
geb. 1818, zwierf als 20-jarige jaren long
rond in Y. Amerika als jager en kooPman,
nam deel aan den oorlog tegen Mexico
en klom op tot kapitein. In 1848 vestigde
hij zich te Londen en schreef een reeks
van jongensboeken, overl. 1883.
Reigers. Vogelfamilie uit de orde der
steltloopers, meest groote vogels met Iangen dunnen hals, langen bek en pooten,
voeden zich hoofdzakelijk met visschen;
de na. est bek. is de gewone blauwe reiger,
Reigersberch. (Maria van). Gemalin
van Hugo de Groot, die met hem zijn gevangenis op het slot Loevestein deelde
en het ontviuchtingsplan ontwierp ; had
veel verdriet, daar van haar 7 kinderen er
3 zeer jong stierven en 2 door een trouwelooze kamerdienaa,r in een bosch
Magdeburg werden vermoord; de eenige
overgeblevene dochter huwde met den
burchtgraaf de Mombas.
Reims of Rheims, arrs. hoofdst. in het
dept. Marne.
Reinaert de Vos. Naam van een
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beroemde dierensage uit de 13de eeuw in
de Frans. taal geschreven, door Pierre de
Saint Cloud, later door den Vlaamschen
dichter Willem in bet VI. vertaald en sedert in veri-ehill. talen verschenen.
Reinond. Onder dezen naam vermelden wij : Reinoud I, graaf v. Gelder, voerde
in verschillende landen oorlog en geraakte
in oneenigheid met zijn zoon, die hem liet
oplichten en gevangen zeiten in het huis
Halle op de Veluwe, waar hij 1326 over].
Reinoud II, de Zwarte, great v. Gelder.
eenige zoon v. den voorg., streed vooral
tegen de Friezen en overwon die in een slag
bij Vollenhoven, waar 2000Fr. sneuvelden,
stond de Eng. konine bij te. en Frankrijk
en werd als belooning daarvoor & raaf v.
Cambridge en pair v. Engel, terwijl Geld.
tot een hertogdom werd verheven, overt.
1343.
Reino-d III, hertog v. Gelder en graaf
van Zutphen, geb. 1332, koos de zijde der
Bronckhorsten, terwijI zijn moeder en
broeder tot de Heeckerens behoorden.
Deze twisten eindigden voor hem met
gevangensehap op het kasteel Nyenbeeck
bij Voorst. Na 10 jar. gev. verlost, over].
hij op 39-jar. leeftiP.
Reinoud IV, hertog v. Gelder, in 1402
opvolger van zijn broeder, had veel te
worstelen met de zelfzuchtige Geld. edelen
en overt. 1453.
Reinw. In de nat. hist. afkorting voor
Reinwardt,
Reitz. Gewezen Staatssecretaris van
Transvaal, Nederlander; een der onverzoenlijke teaenstanders van Engeland.
Rekenkamer. Een lichaam dat zorgt
voor het goed beheer der financien van
het land, m. a. w. dat er voor waakt det
alle sommen goed worden berekend en
uitgegeven.
Rekenmaehine. Een werktuig, dat
na behoorlijke stelling, door draaiing of
verschuiving de uitkomst van een rekenop gave aanwijst.
Relief. Noemt men een kunstgewrocht
dat op een vlak figuren levert, die min of
meer uit dat vlak te voorschijn treden,
b.v. verheven, alsof zij er op gelegd zijn.
Relequien. Over blijfselen van beroemde of merkw. personen uit vroeger
tijd of voorwerpen welke aan doze hebben
toebehoord of in verband met hen stonden.
Rellstab. (Ludwig). Duitsch romanschrijver, geb. 1799, overt. 1860. Het meest
bekend is zijn hist. roman 0812".
Reimuis. Dierengesl. nit de fain. der
Eeckhoornachtigen, die gelijken op muizen
en eekh. tevens.
Remagen, Plnatsje in het Pruiesiseh
distr. Coblenz a. d. Rijn. telt slechts 3000
milw. maar is vermaard als druk bezochte
bedevaartplaats.
Rembang. Resid. op Java, grenz. a.
d. resid. Japara, SainaraLg, Madioen, Kediri en de Java-zee.
Rembonrs. Wederbetaling, dekking
van een wissel, lets ontvangen tegen contante betaling
Rembrandt. Rembrandt Barmensz.
v. Rijn, de grootste en beroemdste loll.
schilder, geb 1607 te Leiden, zoon v een
molenaar, ontving het eerste onderricht

van Jacob Izaaksz. van Swanenburg en
van Pieter Lestman, vestigde zich 1630
te Amsterdam; ofsehoon voor zijn stukken
groote sommen werden betaald, geraakte
hij in 1656 in staat van kennelijk onvermogen en werden zijn bezittingen yenkoat. Na dien tijd zonderde hij zich of
en overt. 1669. (Zie pl 26).
Remedie. Middel, hulp.
Remisse. Remesse, rimesse, overmaking van geld.
Remonte. Aanvulling van paarden
voor de eavalerie en artillerie.
Removeren. Wegruimen, afzetten.
Renaissance. Wedergeboorte, noemt
men een sedert de 15de eeuw opgekomen
stijl, die de herstelling der aloude kunst
ten doe] heeft.
Renan. (Joseph Ernest). Verdienstel.
beoefer aar der Oostersche talen, vooral
bekend door zijn bock: ,,Het leven van.
Jezus", h• twelk een geweldige opschudding onder de geestelijkheid verwekte,
Bendier. Herkauw.nd zoogdier uit de
fain. der herten, &or Laplanders en Samojeden in tammen staat gehouden als
trekdier.
Renegaat. Iemand die afvallig wordt
van de door hem beleden godsdienst en
meer bizonder iemaud die van Christen
Mahomedaan wordt.
Renomm4e. Faam, naam, vermaardheid.
Renommist. Vechtersbaas, twistzoeker.
Renseignementen. Inlichtingen, opgaven der uiterlijke ker.teekenen.
Renvooi. Yerwijzing in boeken en
schriften near een kant- of voet-aanteekening; renvoyeeren, terugzenden.
Reorganisatie. Nieuwe inrichting.
Repartitie. Verdeeling.
Repertoire. Lijst van op te voeren
stukken in een schouwburg.
Repliek. ,Een). Is in een reeht.geding
de beantwoording v. d. eene partij door de
andere en in strafgedingen de wederlegging door het Openba.r ministerie van het
pleidooi van den verdediger.
Reporter. Verslaggever van een courant.
Repraesentatief of vertegenwoordigend stelsel. Vertegenwoordiging van het y olk door afgevaardigden
(leden der Kamers), om deel te nemen aan
de wetgevende arbeid der regeering.
Repressailies of vergeldende maatregeten, worden door de eene staat genomen tegen de andere, gewoonlijk als de
eene den invoer van go( deren of producten uit het andere land verb'edt; do andere
noemt dan tegenmaatregelen,
Reproductie. Herstelling van verloren
of gewonde licheamsdeelen (reg. neratie)
bestaat bij lagere dieren voornamelijk,
zoodat geheele ledematen opnieuw gevormd word. n Ook de voortbrenging van
nieuwe gelijksoortige indivutuen door
planten en dieren, voor zoover die voortbrenging op bevruchte eiei en berust; ook
de verveelvuldiging van een geschrift,
te. kening enz. langs mechan. weg.
Reptilia. Klasse der gewervelde dieren,
ademen door longen, tot hen behooren
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krokodillen, schildpadden, hagedissen en
slangen.
Republikeinsche kalender. In
Frankrijk ingevoerd 22 Sept. 1792, 's voorm.
9 u. 1&' 30", het juiste oogenblik der herfstevening. Het jaar werd verdeeld in 12
maanden, elke maand in 3 deelen van 10
dagen, de maanden heetten:
Vendemiaire (Wijnm.) 22 Sept.-21 Oct.
Brumaire (Nevelmaand) 22 Oct —20 Nov.
Frimaire (Rijpmaand) 21 Nov.-20 Dec.
Nivose (Sneeuwmaand) 21 Dec.-19 Jan.
Ventose (Windmaand) 20 Jan.-18 Febr.
Pluvose (Regenmaand) 19 Febr.-20 Mrt.
Germinal (Spruitmaand) 21 Mrt.-19 Apr.
Floreal (Bloemenmaand) 20 April-19 Mei.
Prairial (Weidemaand) 20 Mei-18 Juni.
Messidor (Oogstmaand) 19 Juni-18 Juli.
Thermidor (Warmtem.) 19 Juli-17 Aug.
Fructidor (Vruchtenm.) 19 Aug.-17 Sept.
In een gewoon jaar had men 5,.schrikkelj. 6 dagen, jours complómentaires genaamd of feestdagen evenals de laatste
dag van elke decade; die 5 vielen tusschen
16 en 22 Set. Deze tijdrekening, b,1 decreet
van de Nat. con y. ingevoerd, werd door
een senaatsbesluit van Napoleon in 1805
afgeschaft.
Requesens. (Don Louis de). Spaansch
veldh., geb. 1528, opvolger van Alva als
stadh. over de Nederl., overl. 1576.
Requiem. In de R. K. kerk een plechtige muzikale mis voor de rust van een
overledene.
Requiescat in pace. Afgekort R. I. P.,
rust in vrede, inschrift op grafsteenen.
Requisitie. Het opvragen van levensmiddelen voor een leger van de bewoners
der streek waar het vertoeft, tegen betalin g.
Resectie. Het kunstmatig wegnemen
van beenderen of ged. daarvan bij bederf
of vergroeiing van deze.
Reseda. Plantengesl. nit de fam, der
Resedaceen, als tuinplant bekend door de
aangename reuk.
Resident. In onze 0. I. bezitt. een
Europ, ambtenaar, aan wien in een residentie (landstreek) het hoogste burgerlijk
en geldel. beheer en politic gezag is opgedragen.
Resorbtie. Opslorping van een vloeibare stof door het lichaam.
Respiratietoestel of Ademhalingstoestel. Werktuig, hetwelk het verblijf
mogelijk maakt op plaatsen waar schadelijke gassen voorkomen.
Respirator, Toestel. om aan de lucht
die men inademt een gelijkmatige temperatuur te geven.
Restauratie. Herstelling in den voormaligen toestand.
Retief. (Pieter). Een der voortrekkers
van de Zuid-Afrikaansche Boeren, leider
van den trek van 1836 naar Natal, door
de Zoeloo-K-ffers van Dingaan verraderl.

vermoord 1838.
Retiniet of geel aardhars. Een fossiele
harssoort.
Retoucheeren. Het opkleuren van

oude veroleekte schilderijen; het opwerken van photographien op het negatief of
het Rositief, om deze fraaier te maken dan

zij zUn.

Retz. In de nat. hist. afk. v. Retzius.
Reuter. (Frits). Uitstek. plat-Duitsch

dichter en prozaschrijver, geb. te Stavenhagen in Mecklenburg-Schwerin, bekend
door zijn humoristische verhalen van het
platteland, over!. 1874.
(Paul Julius), de stichter van het naar
hem genoemde telegraafbureau te Londen,
hetwelk a. alle aangesloten nieuwsbladen
telegrafisch het ni . uws tut de geheele
wereld verstrekt, geb, 1821.
Reuzengebergte. (Het). Het hoogste
ged. der Sudeten.
Reuzensalamander. Grootste soort
van Salamander, wordt ruim 1 M. groot,
leeft in de beken en meren van Japan.
Reuzenschelp. Naam van een weekdiergesl. dat wel eons een schelp heeft v.
1112 Meter lang en 100 a 200 pond zwaar
komt voor in de Ind.-zee.
Reuzenslangen. Een gesl. v. groote
slangen, waartoe de bekende Boa constrictor en de Anaconda behooren, de
grootste slangen die 10 a 13 Meter lang
worden; zij zijn niet giftig.

Reuzenworm. (Eunice aphroditois).

Een borstelworm uit de Adriatische-zee
afkomstig, heeft een lengte van 1'1 2 M. en
de dikte van een paling Bewegen zich
door middel van kamvormige voetstompjes, waaraan zich de borstels bevinden
waaraan het dier zijn naam ontleent en
die een geheele rij vormen. Voeden zich
met kl. slakken, krabben en wormen. (Zie
plaat 42).
Reval. Hoofdst. van het Russ. gouvernement Esthland.
Revalenta arabica. Versterkend
middel, bestaande uit het meel v. boonen
en erwten, wordt als versterkend middel
v eel duurder verkocht dan de waarde.
Reverbere. Gepolijste holle spiegel
achter een vlam geplaatst om het licht
terug te kaatsen.
Reverend. Domine. geestelijke,
Revisie. Het opnieuw onderzoeken v.
een reeds behandelde rechtszaak.
Rex. Koning.
Rex apostolicus. Apostolische koning (van Hongarije).
Rex catolicus. Katholieke koning
(van Spanje).
Rex christianissimus. Allerchristelijkste koning (van Frankrijk).
Rex fidelissimus. Allergeloovigste
koning (van Portugal).
Reykjavik. Hoofdstad van IJsland.
Reynst. (Gerard). Gouvern.-gen. van
Nederl. Indict van 1613-1675, geb. Amst.
over). 1675.
Rhabarber. Plantengeslacht uit de
fam. der Polyganan, bekend in onze tuinen ; de bladstelen worden gegeten tot
moes gekookt. de wortels bevatten de
geneeskr. rhabarber, welke voor maag- en
purgeermiddel dient.

Rhapsoden. Oud-Grieksche zangen.
Rheingau. Gewest in Wiesbaden.
„Rheingold". Opera van Richard
Wagner, Duitsch componist, 1813-1883.
Rhetorica. Leer der welsprekendheid.
Rheumatismus. Pijnlijke aandoening
van de spieren of de gewrichten, gew.
ontst. door kouvatten.
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Rhinoceros. Neushoorn,
Rhizopora. Tweezaadlobbige plantenfamilie uit de orde der Saxifrageeen; omvat boomen en heesters
Rhode-Island. De kleinste staat der
Noord-Amerik. Unie,, omvat de eilanden
Rhode-Island, Conanicut en Prudence en
eenige kl. met de steden Providence,Newport, Woonsocket, Warnich en Bristol.
Rhodes. (Cecil). Eng. financier en
staatsman geb. 1853, overl. 1902, verwierf
in Zuid-Afrika een groot vermogen door
de vereeniging der verschill. diamHnt-maatschappijen tot een groote de Be Beers
Consolidated Mines Limited, was de aanstichter van den oorlog van 1900-1901.
(Zie pl. 28).
Rhodesia. Eng. kolonie in Z.-A frika,
genoemd naar Rhodes, grenst ten N. W.
a. d. Congostaat, in het N. 0. aan Duitsch
Oost-Afr., in het 0. aan Br. Centr. Afr. en
Portug. 0. Afr, in het Z.W. aan Transvaal
en Beetsjoeanenland en Duitsch-Z.W. Afr.,
in het W aan Angola, hoofdst. Boeloewajo.
Rhodus. Oostelijkste eil. der Aegeesche
zee, bekend door de Colossus van Rhodus,
een metalen beeld, dat in owl e tijden aan
den ingang der haven was opgericht,
staande met een been aan iedere zijde
zoodat de schepen er onder door voeren.
Rhone. Rivier in Frankrijk en Zwitserland, ontspr. in het Zw. canton Wallis
en mondt uit in de Golf van Lion.
Rhytmus. Regelmatige beweging, bij
dansmuziek en voordracht.
Richard. Onder dezen naam vermelden wij :
Richard, graaf v. Cornwallis en Poitou,
Roomsch-Duitsch koning, geb. 1209, 1257
gekr., overl. 1272.
Eenige koningen van Engeland:
A Richard I, Leeuwenhart, geb. 1157, bekl.
1189 den troon, reg. tot 1199, maakte den
3den kruist. mede, sneuv. in den strijd
tegen de Franschen.
0., Richard II reg. 1377-1399, werd door
Hendr. IV afgezet, gevang. gen. stierf den
hongerdood of door de hand zijner bewakers.
Richard III,de Gebochelde, werd 1483
regent voor zijn minderj. neven, die hij
liet ombrengen, werd kon. 1485, sneuv.
tegen llendr. VII.
Rich. In de nat. hist. of korting voor
C L. Richard.
Richelieu. (Armand Jean Duplessis,
hertog de). Ber. Fransch staatsman, geb
1585, kardinaal en hoofd van den staatsraarl, reg. ged. 18 jaar Frankrijk, overl. 1642.
Richmond. Stad in Eng. graafschap
York; idem in het graafsch. Surry; idem
in den staat Indiana in N.-Amerika; en
idem hoofdst. van de staat Virginia in
N. Amerika.
Ricinus. Wonderboom, plantengesl,
uit de fam. der Euphorbtaceen,, uit de
zaden waarvan de bekende ricinus- of
wonderolie wordt gefabriceerd. Afkomstig
uit Oost-Indie.
Bidder. (Jan Herman de). Verdienstel.
Ned. godgel. en schrijver, predikant to
Boskoop, Waddingsveen, Gouda en 's Gravenhage, geb. 1816.
Riddeporden. Eereteekens door vor-

sten toeb ekend aan hen, wien zU een onderscheid. waardi g achten. In Nederland
hebben wij de volgende ridderorden:
De MilitaireWillemsorde, ingesteld 1815,
strekt lot belooliing v. uitstekende daden
van moed, beleid en trouw, bedreven ter
zee of to land, in welke betrekking oqk
en zonder onderscheid van rang of stand.
Heeft 4 klassen: grootkruizen, commandeurs en ridders der 3de en 4de klasse.
Voor militairen onder den officiersrang
die de orde ontvangen, is er aan verbonden een riddersoldij. Kan in bizondere
gevallen ook aan vreemdelingen gegeven
worden.
De orde van de Nederlandsehe Leeutv,ingesteld 1815, ter vereerende onderscheiding
v. alle Nederlanders, die bewijzen geven
van beproefde vaderlandsliefde, bizonderen
ijver en trouw in het volbrengen hunner
burgerplichten of buitengew. bekwaamheden in wetenschappen en kunsten Kan
in biz. gevallen ook aan vreemdelingen
worden gegev. Heeft 3 kl.: grootkruizen,
commandeurs en ridders. Daden van zelfopoffer. menschenliefde kunnen worden
beloond met een benoeming tot Broeder
van deze orde, die verleent een jaargeld
van f 200, waarvan de helft op de weduwe
overgaat
De orde van Oranje-Nassau, ingesteld
1892, strekt tot vereerende onderscheid. v.
Nederlanders of vreemdelingen, die zich
op biz. wijze verdienstel. hebben gemaakt
jegens de koningin, de staat of de maatschappij. Heeft 5 klassen: grootkruizen,
grootofficieren, commandeurs, officieren,
ridders en eere-medailles.
Verder de in 1905 ingestelde Iluisorde
van Oranje, die wij als nieuwe orde wat
uitvoeriger beschrijven:
De orde is verdeeld in vijf klassen, welker
leden den titel dragen van: I. Grootkruis,
IL Grootofficier, III. Commandeur, IV. Officier en V Ridder.
Gelijk in rang met de tweede klasse, die
der groot-officieren, staan diegenen, wien
is toegekend de gouden eeremedaille voor
kunst en wetenschap; gelijk in rang met
de vierde, die der officieren, staan diegenen, wien is toegekend deze medaille in
zilver.
Het versiersel der orde bestaat in een
glimmend gouden kruis, gebiesd m: rood
email, in het midden van het kruis een
mat-gouden hartschild, vertoonende, aan
de voorzijde het wapen van Oranje
i in
ema l, Han de keerzijde, en relief, een gekroonde W; tusschen de armen, in een
dubb. gouden ring, op wit email, in gouden
letters de kernspreuk ,,Je Maintiendrai".
De eeremedaille voor kunst en wetenschap, ter middellijn van 50 millimeter, is
van goud of zilver, vertoonende aan de
voorzijde den beeldenaar, naar links gekeerd, van H. M. de Koningin, aan de
keerzijde het wapenschild van Oranje,
waarbov. de kernspreuk „Je Maintiendrai"
en waaronder de woorden: ,,Voor Kunst
en Wetensehap".
De versierselen der orde, alsmede de
eeremedaille voor kunst en wetenschap,
worden gedragen aan een oranjelint.
Aan dames kan de orde worden ver-

RIDDERORDEN EN EERETEEKENEN VAN NEDERLAND EN ZIJNE KOLONIEN.

1 Militaire Willemsorde. 2 Orde van den Nederlandsehen Lecuw. 3 Eereteeken voor belangrijke Krijgsverrichtingen met kroon voor twee eervolle vermeldingen en gesp.
4 Orde, van Uranje-Nassan (4° klasse met zwaarden). 5 Orde van Oranje-Nassau (5 e klasse). U Orde van Oranje-Nassau (Sere-Medaille). 7 Eereteeken voor Iangdurigen
11 Citadel-Medaille.
12 Meriden Knits.
dienst als oflicier.
S Bronzen Medaille.
9 Atjeh-Medaille. 10 Lombok-Kruis.

HUISORDE VAN ORANJE.

1 Ridderkruis. 2 Eeremedaille voor kunst en wetenschap.
3 Kruis van Verdienste. 4 Ecremedaille voor Verdienste.

BUITENLANDSCHE RIDDERORDEN.

1 Maltheserorde. 2 Johanniterorde. 3 Medjedieorde. 4 Orde v/h 61-oudeh Vlies.
5 Orde vld Rooden Adelaar. 6 Orde vld Zwarten Adelaar. 7 Orde v/h IJzeren Kruis.
8 Orde van Isabella de Katholieke. 9 Leopoldsorde (Belgie). 10 St. Andreasorde.
11 Orde vjd Verlosser. 12 Wasaorde. 13 Christusorde. 14 Orde vjh Legioen van Eer.
15 Kroonorde. 16 Piusorde. 17 Danebrogorde. 18 Kroonorde. 19 Orde yid Zaringer Leeuw.
20 Orde v!d Kouseband. 21 Leopoldsorde (Oostenrijk). 22 Orde vjd Witten Valk.
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leend, doch zonder aanduiding v. klasse;
haar titel is alsdan: Eeredame in de Huisorde van Oranje.
Het versiersel is voor haar het kruis der
orde, gelijk aan, doch een weinig kleiner
dan dat der ridders, gedragen aan een
strik van het ordelint, op den linker
schouder.
Bovendien bevat de orde nog diegenen,
die door den Grootmeester worden begiftigd met: le. het gouden of zilveren kruis
van verdienste, zijnde Ridderkruis, geheel
van glimmend metaal, zonder email, met
de kernspreuk op een grond van hetzelfde
metaal, gedragen aan een lint als dat der
Ridders;
2e. de eeremedaille, ten middellijn van
30 millimeter, in glimmend goud, zilver of
brons, vertoonende aan de voorzijde een
hartschild met het wapen vanOranie
waarbov. de kernspreuk: „Je Maintiendrai"
en waaronder twee gekruiste oranjetakken, aan de keerzijde een gekroonde W,
waarboven de woorden: ,,Voor Verdienste''
en waaronder ter weerszijde een kleine
oranjetak, gedragen aan een lint als dat
der Ridders.
Met het gouden of zilveren Kruis van
Verdienste alsmede met de eeremedailles,
kunnen ook dames begiftigd worden, het
kruis is voor haar het bovenomschrevene,
doch een weinig kleiner, de medailles zijn
dezelfde als de bovenomschrevene. Kruis
of medaille worden door haar gedragen
op dezelfde wijze als de eeredames in de
Huisorde van Oranje dit doen.
Het hartschild op het versiersel is het
wapen van het oude prinsdom Oranje, de
kleuren van het kruis zijn die van het
Huis Chalon, dat het Prinsdom in het
Huis Nassau overbracht, de kernspreuk
„Je Maintiendrai" is het oude devies der
Prinsen van Oranje, zoowel uit het Huis
Chalon als later nit het Huis Nassau.
Het grootmeesterschap dezer orden is
onafscheidel. aan de Kroon der Ned. verbonden.
Verder zijn er nog een paar orden welke
dikwijls ten onrechte voor Ned. orden
worden gehouden n.l.:
De orde van de Eikenkroon, ingest.
1814 door kon. Willem II, maar dit is een
Luxemburgsche orde, welke de koning
toekende in zijne kwaliteit van groothertog v. Luxemburg.
De orde van de Gouden Leeuw van
Nassau, ingest. 1858, is een familieorde.
Als Nederlandsche eereteekens vermelden wij nog:
Het Eereteeken voor belangrijke krij gsverrichtingen met kroon voor 2 eervolle
vermeldingen en gesp; het Eereteeken
voor langdurigen dienst als offieier; de
Bronzen Medaille; de Atieh-medaille; het
Lombok-kruis; de Citadel-medaille; het
Metalen-kruis en dat voor den oorlog op
Java 1825 1830.
(Zie verd. v. deze orden pl. ridderorden).
Tot de oudste ridderorden behooren die
der Sancta Ampulla, ingest. door Clovis
499; die van den Eikel, gest. 722 door
Gorcias Ximenes, koning van Navarre,
en die van la Genette, afkomstig van.
Karel Martel in 726. Tot de oude Neder-

landsche ridderorden behooren die van
St. Jacob (1290 door Floris V), die van St.
Anthonie (1332 door Albrecht v. Beieren),
die van den Tune (1338 door denzelfden)
en de orde der Unie (1807 door kon. LodeNvWc Napoleon).
Van de voornaamste Buitenlandsche
ridderorden vermelden wij:
De Adelaarsorden, n.l. de Witte Adelaar,
een Russische, oorspr. Poolsche orde,
slechts 1 kl. en wordt alleen uitgereikt aan
bezitters der Stanislaus-orde : de ZwarteAdelaar, hoogste Pruissische orde, slechts
1 kl. en alleen uitgev. aan bezitters der
Roode Adelaar le kl.; de Roode Adelaar
2e Pruiss. orde, 4 kl.; de Gouden Adelaar
in 1806 gest. d kon. Fred. I v. Wurtemberg. in 1818 vereenigd met de orde v. d.
Wurtemburgsche Kroon ; de Albrechtsorde,
Saksische orde, gr. kr , comm 1e en 2de
kl., ridd, en klein-kr.; de AlexanderNewsky-orde of ridderorde van den Rooden bond., Russ. orde met een kl.; de
Andreas-orde, de hoogste Russ. orde; zij
die deze orde ontvangen krijgen tevens
de versierselen der Alex. Newsky- en der
St. Anna-orde; de St. Anna-orde, een
Russ orde, 4 kl ; de Annunciata-orde,
Sardinische orde, 1 kl.; de Bathorde den
v. d. 4 orden der Kroon v. Gr. Britt., 3 kl.
gr. kr., comms. en offic.; de Catharina-orde,
Russ. orde, 2 kl.: gr. en kl. kr.; de Christus-orde, een Pauselijke- en Portug. orde,
3 kl. gr. kr., comm. en ridd.; de Pausel. is
een orde v. verdiensten ; de Danebrogorde, 2de Deensche orde, beteekent „Deenenvlag", 4 kl., gr. comm., gr. kr., comm.,
en ridders, ale 5 dekl. komen daarbij de
Danebrogsmannen; de Ferdinandsorde,
Siciliaansche orde, 3 kl., gr. kr., comm. en
ridd.; de Ernestinische Huisorde, in 1833
gest. d. d. Hertog v. Saksen-MeiningenCoburg Gotha; de orde van het Gulden
Vlies, waarvan bij den aanvang van onze
worsteling met . Spanje vele aanzienlijke
Nederlanders redder waren. 1430 gesticht
door Filips v. Bourgondie to Brugge. wordt
thans nog verleend door de Kroon van
Oostenrijk en die van Spanje ; de Leopoldsorde (Oostenrijksche) 3 kl., gr. kr., comm.
en ridd , (Belgische) 4 kl. gr. kr., comm.,
offic. en ridd.; het Legioen van Eer,eenige
Fransche orde, gest. d. Bonaparte, 5 kl.,
ridd., offic., comm , gr. offic., en le gr. kr.;
verder nog de Malthezerorde, de Johanniter-orde, de Medjidie-orde (Turksch); het
IJzeren kruis (Pruissen) de orde van Isabella de Katholieke, de orde van den
Verlosser, de Wasa-orde (Zweden); de
Kroonorde; de Pius-orde: de orde v. d.
Zahringer Leeuw, de orde v. den Kouseband (Engeland) en de orde v. d. Witten
Valk. (Zie de p1. der Ridderorden).
Bidders van de ronde tafel.
Twaalf helden uit den fabelcyclus van
den riddertijd, waarvan de Britsche kon.
Arthur of Arthus de aanvoerder was, onderscheidde zich door dapperheid, vroomheid
en kuischheid en de hem toegekende heldendaden zijn schier bovenmenschelijk.
Onder hen zijn vooral beroemd de ridders
Lancelot, Percival en Walewein
Itiebeek. (Abraham van). Gouv.-gen.
v. Ned. Indio, 1653-1713.
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(Johan Anthonie van). Stichter der Kaapkolonie in Zuid-Afrika, 1652.
Rienzi. (Cola). Vermaard Rom. yolkstribuun, geb. te Rome,1313, vermoord 1354.
„Rienzi". Opera van Richard Wagner, Duitsch componist, 1813-1883.
Riga. Hoofdst. v. h. Russ. gouvernem.
Lifland a. d. Dana.
(De). Naam van een geb. in de
Zwits. cantons Schwyz en Luzern, alleenstaand gevaarte, vermaard wegens de treffende natuurtafereelen, hoogste top Rigikulm, 1800 M.
Rigorismus. De strenge, onverbiddelijke toepassing van een wet of voorschrift,
zonder eenige verschooning,
„Rigoletto". Opera van Guiseppe
Verdi, Ital. compon., geb. 1814, over1.1899.
Rijk. (Jacob Simonsz. de). Een der aanvoerders der watergeuzen, admiraal van
Veere, een der onyerschrokkenste aanvoerders.
Rijksban. In Duitschl. een straf door
den keizer en den Rijksdag uitgesproken;
de gestrafte verliest alle rechten en bescherming.
Rijksdag. In vele staten naam voor
de vergaderde volksvertegenwoordiging,
zooals ten onzent de 2de Kamer.
Rijksstad. In het vroegere Duitsche rijk steden, die geen anderen beer
erkenden dan den keizer, zoodat zij op
haar eigen gebied souverein waren en
zitting en stem had in den Rijksdag. Zij
regeerden doorgaans zonder zich veel om
den keizer te bekommeren. In 1803 verloren zij, behalve Augsburg, Bremen, Lubeck, Hamburg, Nurnberg en Frankfort
a. d. Main, hare rechten en thans zijn er
n,l. Hamburg, Lubeck en
nog slechts
Bremen.
Rilm. Noemt men woorden die gelijke
klanken hebben ; zij worden welluidendheidshalve a.h. einde v. versregels geplaatst.
It]ljn. (De). Een der hoofdrivieren van
Europa, ontspr. in het Zw. canton Grauwbunderland a. d. St. Gothard,stroomt door
Zwitserland, Duitschl. en Nederland.
Rijneveld. (Jacob Cornelis van). Ned.
krijgsman en letterkundige, 1799-1841.
Rijn-Hessen. Prov. van het groothertogd. Hessen op den link. Rijnoever,
hoofdstad Maintz.
Rijnlandsche voet. Oude maat,=12
duim (centimeter).
Rijnprovincie of Rijn-Pruiss. Pruiss.
proy., grenst in het N. a. d. Nederlanden,
in het 0. aan Westfalen en Hessen-Nassau,
het Groothertogd. Hessen en de Beiersche
Rijnprovincie, in het Z. aan Elzas-Loth.
en in het W. aan Luxemb., Belgie en de
Nederlanden.
RUnsburg. Dorp in Z. Holt,, merkw.
om de voorm. zetel eener abdij van jonkvrouwen.
Rijst. Plantengeslacht uit de fam. der
Gramineen, eenjarig, grasachtig gewas, dat
de bekende rijst oplevert.
RUstvogel. Een vinkensoort van Java,
wordt veel naar ons land overgebracht en
in kooien gehouden.
Rijswijek. (Jan Theodoor van). Belg.

diehter, geb. 1811, over!. 1849.
Rijswijk. Welvarend dorp in Z. Hon.

1 12 uur van 's Gravenhage, merkw. wegens
den aldaar gesloten Vrede van Rijswijk
1697.
Rinaldini. Rinaldo Rinaldini, naam
van een Ital. rooverhoofdman en yolksheld, door Christian August Vulpius in
een romantiseh verhaal beschreven, 1799.
Ringelrups. Rups van een der spinners, vlinder, Gastropacha neustria, beh.
tot de zeer schadel. insekten.
Ringwormen. (Annubata). Klasse uit
de type der wormen (Vermes).
Rio de Janeiro. Prov. van Brazilie
met de hoofdstad van denzelfden naam,
bij verkorting Rio geheeten, tev. hoofdst.
des Rijks.
Rio grande de Santiago. Een der
grootste rivieren van Mexico.
Rio Grande do Norte. Braziliaansche
prov. met de hoofdstad Natal.
Rio Grande do Sul. Zuidel. prov. v.
Brazilie, hoofdst. Portalegre.
Rio Negro. Grootste, noordel. zijrivier
van de Amazone-rivier.
Riouw. Resid. v. Sumatra's Oostkust,
omvattend de Riouw-archipel, de Linggagroep, de Karimon-. de Tambilan-, de
Anam'bas- en Natsena-eilanden, de landen
Mandah en Reteh en het rijk Indragiri.
Ripperda. (Wigbolt). Gron. edelman,
die grooten roem verwierf door de dapp.
verdediging van Haarlem 1572, verloor h.
Leven op het schavot na de inneming der
stad door de Spanjaarden.

Ritter. (Karl). Beroemd Duitsch aardrijkskundige 1779-1859.
Rituaal. (Een). Eene beschouwing van

de wijze waarop bepaalde, vooral kerkel,
plechtigheden moeten volbracht worden.
Riv. In de nat. hist. afkorting voor
Rivinus (Bachmann).
Riviera. (Oevergewest). De bekoorlijke
streek a. d. Golf v. Genua van Nizza tot
Spezzia.
Ro bben of Zeehonden. Vinpootige
zoogdieren, welke in de zee en aan de
monden der rivieren leven.
Robert. Onder dezen naam vermelden
wij : Twee koningen v. Frankrijk n 1.
Robert I, belt. een belangr. overw. op de
Noormannen, 921 en werd na het verdrijven van Karel in 922 tot kon. uitgeroepen ;
sneuvelde in 923 in den slag bij Soissons.
Robert II „de Wijze" of ,,de Vrome". geb.
971, volgde in 988 zijn varier Hugo Capet
op, over!. 1031.
Robert v. Anjou, kon. v. Nape's, bekl.
1309 den troon, overt. 1343.
Drie kon. v. Schotland : Robert I, Bruce,
maakte 1306 een einde aan de Eng. heerschij.
en beklom den troon; was de eerste die
de vertegenw. der steden opriep naar het
Schotsche parlement, overI.1329.— Robert
II, kleinz. v. d. voorg., geb. 1316, reg.

1371-1390; met hem begint het Huis der

Stuarts. — Robert zoon v. d. voorg.
geb. 1340, gekr. 1390, overt. 1406.
Robert I hertog v. Normandie, bijgenaamd Robert de Duivel, jongere zoon v.
hert. Richard II, reg. 1027-1035. Voerde
aanhoudend oorlog en pleegde veel wreedheden. Uit berouw daarover, deed hij een
pelgrimstocht naar Jeruzalem en overleed
op de terugreis 1035. Zijn heldendaden
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leverden de stof voor vele dichterl.sagen.
— Robert II, hertog v. Normandie, geb.
1060, reg. 1087-1106, werd toen gevang.
gen., blind gemaakt en overl. in de gevangenis 1134.
Robert de Fries, zoon v. Boudewijn V,
graaf v. Vlaanderen, poogde te vergeefs
Holland te veroveren en deed toen aanzoek om de hand v. Geertruid v. Saksen,
gravin v. Holland, wed. v. Floris I, die hid
in 1063 huwde, werd in een bloed. slag bij
Leiden 1072, verslagen door Govert met
den bult, hertog v. Lotharingen en moest
vluchten, sneuv. 1073.
Roberts van Kandahar en Pretoria
(Frederick Sleigh, graafl. Britsch veldmaarschalk, geb. 1832 in Cawnpoer (India),
onderscheidde zich in 1857 bij de belegering van Delhi en ontzette in 1880 generaal Primroze, die door de Afghanen in
Kandahar was ingesloten. Toen het met
den oorlog tegen de Zuid-Afrikaanders
niet goed ging, werd hij naar Afrika gezonden en ontzette Kimberley, dat door
Cronjê werd belegerd, omsingelde Cr. en
bracht deze met zijn handvol mannen zoo
in het nauw, dat hij zich aan de overmacht
moest overgeven; rukte vervolgens op.
naar Johannisburg en Pretoria, welke hij
bezette. In 1890 droeg hij het bevel over
aan Kitchener en keerde naar Eng. terug,
waar hij opperbevelhebber van het leger is.
„Robert le Diable". Opera van
Giacomo Meijerbeer Duitsch componist
1794-1864.
Robespierre. (Maximilien Marie Isidore). Een van de vermaardste mannen
der Fransche revolutie, advokaat te Arras,
geb. 1758, bracht den koning en de koningin voor de rechtbank en op het schavot,
bracht de Gironde ten val en werd dictator 1793, smoorde de burgeroorlog in een
g ee van bloed en bracht 1285 menschen op
het schavot ; werd eindelijk zelf gev. genomen en geguillotineerd 1804.
Robijn. Een der kostb. gekl. edelgesteenten.
Robin Hood. De held eener reeks
oud-Eng. balladen, vogelvrij verklaarde,
die het rooversleven in de bosschen leidde,
de mindere man beschermde en de adei
strafte.
Robinson Vrnsoe. De held van de
wereldberoemde roman van Daniel, de Foe.
Het bekende verhaal bevat de lotgevallen
van een matroos, Alexander Selkirk, die
op het onbewoonde eiland Juan Fernandez
werd achtergelaten en daar van 1704-1709
verbleef.
Robles. (Caspar de) beer v. Billy, een
dapper krijgsman, stadh. en kapt. gen. v.
Friesland, Gron. en Drenthe, streed aan
de zijde van Spanje, deed veel goeds voor
Friesland. 1527-1585.
Rochefort. Fransche vesting, arr.hoofdstad in het dept. Charente-Inferieur,
a. d. Atl. Oceaan.
Rochester. Stad in het Eng. graafsch.
Kent; stad in de N.-Amerk. staat NewYork.
Rochussen. (Jan Jacob). Ned. staatsman, geb. 1797, in 1840 mm. v. financ.,
later gouv. gen. v. Ned. India en min. v.
kol., overl. 1871.

(Charles). Uitstek. Ned. schilder en illustrator, geb. 1815.
Rocky Mountains. Rotsgebergte in
de Ver. Stat. v. N. Amerika.
Rococo. Een verbastering van een
bouw- en versieringstijl in de 18de eeuw,
welke zich van vormen bedient die op
het effect berekend zijn.
Rodney. (George Brydges, lord). Dapper Britsch vlootvoogd, 1718-1792.
Roek. (Corvus frugilegus). Kraaivogel
die tot de fam. der Raven behoort, geheel
zwart, ziet hem veel op het land met de
snavel in den grond boren, vandaar dat
hij een kale kring rondom den snavel heeft.
Rogll. (Willem Frederik, baron). Ned.
staatsman, geb. 1767, minister v. Buitenl.
Zaken in den Franschen tijd en na de
herstelling der onafhankelijkheid, overl.
1835.
Roemenig. Onafhankelijk koninkrijk,
grenst ten W. aan Oostenr.-Hongar., ten
N. aan Rusland, ten Z. aan Boelgarije en
ten 0. aan de Zwarte Zee, kon. Carol I,
constit. vorst (van Hohenzollern-Sigmaringen). Echtgen. van den kon. is de bekende
dichteres en schrijfster, Carmen Sylva,
(Pauline Elisabeth Ottillie Louise, prinses
von Wied).
Roerdomp. Reigerachtige vogel, die
zich in het dichte riet ophoudt en een
eigenaardig loeiend of brullend geluid
laat hooren.
Roermond. Stad in Limburg, 12349
inw., zetel van een bisschop, gelegen aan
de Maas, aan den mond der Roer,
Roest of ijzerroest. Ontstaat als ijzer,
aan vochtige lucht blootgesteld, water en
zuurstof opneemt.
In de nat. histor. afkorting voor
Rog. Kraakbeenige visch met dwars
geplaatste bek, schijf- of ruitvonnig plat
lichaam, heeft Been afgescheiden kop en
eindigt in een dunne staart.
Rogge. Plant uit de fam. der grassen,
in ons land veel verbouwd.
Roggeveen. (Jacob). Beroemd Ned.

zeevaarder, 1659-1729, ontdekte h. Paascheiland op een reis rondom de wereld.
Rolandslied. Episch gedicht, beh. tot
de sagen uit den tijd van Karel de Gr.,
de dappere verdediging van de bergpas
van Roncevalle (Pyrenean) door Roeland
of Roland, een van Karels Paladijnen, teg.
de bewoners van Spanje beschrijven.
Rollo. Zeekoning der Noormannen,
eerste beheerscher van Normandie.
Rolsteenen. Steenen die door gletschers, rivieren en beken medegesleept,
gerold en glad worden.
Romaansche talon. Talen uit het
Latijn of het Rom. volksdialect door vermenging met die der inl. stammen ontstaan; daartoe behooren het Italiaansch,
Spaansch, Portugeesch, Provencaalsch,
Fransch en Roemeensch.
Romagna. Landschap in Italie.
Roman. Verdicht verhaal, een reeks
v. gebeurtenissen weergevend u. h. dag. lev.

Rome. De vermaardste stad der oudheid en hoofdstad van de prov. Rome en
van

zetel der regeering en zetel v.
den pans, 462783 inw. gelegen a. d. Tiber.
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Romeinsche curie. Het kabinet of
ambtenarencorps van den paus.
„Rom6o et Juliette". Opera van
Charles Francois Gounod, Fransch componist, geboren 1818.
Romulus en zijn broeder Remus. Volgens de sage de stichters van Rome.
Ronner. (Henriette). Verdienstel. Ned.
schilderes van dieren (katten), geb. 1821,
Amsterdam.
Röntgen. (Wilhelm Conrad). Natuurk.
geb. 1845. ontdekker van de naar hem
genoemde X-stralen of Röntgen-stralen,
en waarmede men de oorzaken van ongesteldheden in het menschelijk lichaam
kan ontdekken. (Zie plaat 42)
Rtintgenstralen. Door W. C. Rontgen ontdekte raadselachtige stralen, door
hem daarom X-stralen genoemd, met behulp waarvan men door allerlei voorwerpen peen kan zien.
Roode kruis. Internationale vereeniging tot verpleging van zieken en gewonden in den oorlog, in 1863 te Geneve
opgericht door Henry Dunant 1828.(P1.43)
Roo van Alderwereld. (Joan Karel
Hendrik de). Verdienstel. Ned. krijgskundige, .geb. 1822, in 1877 min. van oorlog.
zijn uitgebreide plannen tot reorganisatie
van onzen krijgsmacht werden verijdeld
door zijn dood in 1878.
Roodborstje. Zangvogeltje, vooral in
ons land voorkomend ; een van de weinigen
die ook des winters bier blijven.
Roodvonk. Een door koorts vergezelde
huiduitslag.
Roofdieren. In ruirneren zin alle
dieren welke zich met andere dieren voeden, meer bizonder een orde van sterke
zoogdieren die zich voeden met h. vleesch
en bloed van andere dieren. Zij vereenigen
kracht met snelheid en vlugheid, hebben
geduchte klauwen en kaken. Tot hen behooren: leeuwen, tijgers, marters, beren,
hyena's, wolven, honden enz.
Roofvogels. Zijn onder de vogels wat
de roofdieren onder de zoogdieren zijn,
krachtige vogels, met sterke klauwen, gebogen puntige snavel, groote vlucht. Tot
hen behooren valken. arenden, uilen enz.
Roon. (Albrecht Theodoor Emil, graaf
van). Pruissisch veldmaarschalk en minist.
van oorlog, geb. 1803, overl. 1879, was met
von Moltke en Bismarck de ziel van de
krijg van 1870-71 tegen Frankrijk.
Rooses. (Max) Verdienstel. Vlaamsch
letterkund., conservator van het Museum
Plantijn-Moretus te Antwerpen, geboren
1836.
Rooseveld. (Theodoor). President der
Ver. Stat. van N. Amerika, geb. 1858, in
1904 voor de 2de maal verkozen.
RopU. Oost-Indische gouden en zilveren munt van veranderlijke waarde.
Men heeft zilveren ter waarde van '1 8, '14,
'12, 1 en 2 ropijen en gouden ter waarde
van 5, 10, 15 en 30 ropijen. Een ropij
114 ct. Ned.
Rosebery. (Archibald Philip Primrose,
graaf van). Eng. staatsman, geb. 1817
Rosegger. (Petri Kettenfeier). Oostenr.
dichter en prozaschrijver, geb. 1843.
Rosin!. (Giovanni) Ital. dichter en geschiedschrijver, geb. 1776, overl. 1855.

Ross. (Sir John). Britsch Noordpoolvaarder, 1777-1856.
(Sir James Clark), idem, 1800-1862.
Rossem. (Maarten van). Vermaard
krijgsoverste uit de dagen van Karel V,
geb. te Bommel, overl. 1555 aan de pest.
Uitstek.
Rossini. (Gioachimo
Ital. opera-componist, geb. 1792, overl. 1868.
Grootste
en
merkw.
stad v.
Rostock.
Mecklenburg.
Rotgans. (Lucas). Verdienstelijk Ned.
dichter, geb. te Amsterdam, 1645, overl.
1710.
Rotgans. (Anser bernicla Ill). Eendensoort, aan ooze kusten veel voorkomend
en als wild zeer gezocht.
Rothschild. Het aanzienlijkste en
rijkste bankiershuis van Europa, dat een
hoogst belangrijken invloed heeft op de
staatkundige beweging in Europa, stichter
Mayer A.nselm Rothschild, zoon van een
Israelitisch handelsman.
Rotterdam. Arrond. hoofdstad in de
Ned. prov. Z.-Holl. aan de Maas en aan
de uitwatering van het riviertje de Rotte,
na Amsterdam, de belangrijkste koopstad
van Nederland, 348477 inw.
Roubaix. Stad in het Fransche dept.
du Nord.
Rouen. Rouaan, hoofdst. van het Fran.
dept. Seine Inferieure.
Roulette. Hazardspel, waarbij in de
holle rand van een ronddraaiende schijf
een balletje wordt bewogen in tegenovergestelde richting dan de schijf. Bij het
verminderen der beweging valt het balletje op een der zwarte of roode genummerde vakken.
Rouseau. (Jean Jacques). Een der ber.
en invloedrijksteFr. schrijvers, geb. Geneve,
1712-1778.
Roz. In de nat. hist. afkorting voor
Rozier.
Rozenhout. Naam v. ondersch. welriek. houtsoorten uit Brazili8 en Siam afkomstig, lichtrooden grond met donkerroode vlammen.
Rozenolie. Aetherische olie, verkregen
door destillatie van rozenbladeren met
water
Rozijnen. Gedroogde druiven.
Rubens. (Petrus Paulus). De grootste
Bel g. schilder geb. 1577, overl. 1650.
Rubinstein. (Anton). Uitstek. klavierspeler, geb. 1829, die herhaaldelijk ons
land hezocht.
Rudolf. Onder dezen naam vermelden
wij : Rudolf v. Zwaben, geb. 1059, hert. v.
Zwaben, 1077 tegenkeizer tegen Hendr. IV,
overl. 1080; Rudolf I v. Habsburg, geb.
1218, tot Duitsch keizer gekr. 1273, overl.
1291 te Spiers, ijverde voor het welzijn van
het land en maakte een eind aan het bestaan der roofridders, waarvan hij er 29liet ophangen, en 60 hunner sloten vernielde; Rudolf II kleinz. v. Karel V, geb.
1552, 1572 kon. v. Hongarije, 1575 v. Bohemen, beklom 1576 den keizerstroon, overl,
ongeh. 1612.
Rudolf I kon. v. Bourgondi15, reg. 888—
912 ; id. II, idem, reg. 912-933, overl. 937;
id. III idem laatste onafh. kon. v. Bourgondie, overl. 1032.
Rudolf, aartshertog en kroonprins van
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Oostenrijk, geb. 1858, geh. 1881 met princes Stephanie v. Belgiö, vermoord 1882 ten
huize v. z. minnares of zelfmoord gepleegd.
B. et Par. In de nat. hist. afkorting
voor Ruiz en Pavon.
Riigen. Eiland in de Oostzee, nabij de
kust v. Pommeren, tegenover Stralsund.
Rule Britannia. Het Eng. volkslied,
door Thomson gedicht en door Arne gecomponeerd.
Rum. Alcoholhoudend destillaat2 sterken drank uit het sap v. suikerriet en
melasse verkregen, iets als cognac, maar
met een zonderlinge smaak, die velen
tegenstaat.
Bumpkins. (George Eberhard). Verdienstel. kruidkundige, Duitscher, die in
dienst der 0. I. Compagnie trail en op
Amboina de flora beschreef.
Rand. Zoogdierengeslacht uit de fam.
der Holhoornigen en uit de orde der Herkauwers of tweehoevige, als type waarvan ons rund kan gelden, komt behalve in
Z. Amerika en Australia overal voor;
plompe, zware dieren met buitenwaarts
gekromde horens, onbehaarde snuit, korte
hals, dikwijls met vleezig aanhangsel of
halskwab, langen staart met kwast aan
het eind. Het tamme rund is door temming
en kruissing v. verschill. soorten ontstaan.
Runen. De oudste schriftteekens der
Germanen, in steen, metaal of hout uitgehouwen.
Rurik. De stichter der Russ. monarchie; veroverde 802 het land van Nowgorod tot aan het hedend. Klein-Rusland en
vestigde te N. zijn zetel. Zijn geslacht behield eeuwen lang de heerschappij, tot het
door de Tartaren werd verdreven, stierf
in 1308 uit.
Rusland. Het grootste rijk der aarde
en het grootste rijk van Europa, keizerrijk,
omvat het oosteliik ged. van Europa van

de Noordel. IJszee tot de Zwarte-zee, strekt
zich over de oostel. grenzen van Europa,
uit tot aan de kusten van de Stine Zuidzee ten N. van China; de zuidel. grens in
Azie loopt langs Korea, China, Boekharije,
Afghanistan, Perzie en Klein-Azie. De bevolking wordt gesehat op 140,576,827 zielen,
de oppervl. bedraagt 22,470.000 0 K. M.
Hoofdst. St. Petersburg, 2e stad Moskou,
vow n. steden: Warsehau, Odessa, Riga,
Cherson, Kieuw, Kisjeniw, Charkow, Kazan,
Wilna, Saratow, Astrakan, Reval. Tegenw.
keizer Nicolaas II, z. v. Alexander III,
regeert Mods 1894, is evenals zijn varier
anti-Duitsch gezind en heeft zich met Fr.
verbonden. Een zwak weifelaar, die niet
weet wat hij wil (Zie pl. 43).
Russell. (John). Uitstek. Britsch staatsman, geb. 1792.
Rth. In de nat. hist. afkorting voor
Roth.
Ruysdael. (Jacob) Beroemd Ned. landschapschilder, geb. waarsch. 1625, overl.
1681, wordt den grootsten landschapschilder genoemd.
Ruyter. (Herman de). Een ossenkooper
te 's Bosch, die in 1570 met 3 makkers, als
monniken vermoord, het slot Loevestein
overromoelden ; toen de Spanjaarden met
groote overmacht verschenen en hij het
niet kon houden, stak hij de lont in het
kruit en bedolf nagenoeg allen onder de
puinhoopen.
(Michiel Adriaansz de). Beroemdst. Ned.
vlootvoogd, geb. te Vlissingen, 1607, de
schrik van den oceaan, streed met roem
en sneuvelde 1676 in den zeeslag bij
Stromboli tegen de Franschen, waar hij
aan de zijde der Spanjaarden streed. (Zie
zijn portret op pl. 44).
(Engel de). Zoon v. d. voorg. vice-adm.
v. en West Friesl. geb. 1649, overl.
eenige jaren na 1678.

S.
S. Achttiende letter van ons aiphabeth,
vormt een sisklank en is verwant met de
z, sommige Ned. woorden werden vroeger
met een z. inplaats van s geschreven b.v.
zuiker, zommigen, zamen. Op oude Fransche munten beteekent zij dat deze te
Troyes zijn geslagen, als Rom. cijfer 90 en
S 90000, als afk. S = sextus en s = sive,
sace, sanctus, senatus, signum, signavit,
apes, securitas, salutem ; in de muziek solo
of sinistra en in de schrik, sulphur (zwavel).
S. A. In Frankrijk Son Altesse = zijn
Hoogheid.
Saale. Rivier: in het Beiersche distr.
Beneden Franken, in Saksen, in het hertogdom Salzburg op de grens v. Tirol.
Saar. (De). Voorn. zurivier v d. Moezel.
Saarbriicken. Arrs. hoofdst. in het
Pruiss. district Trier a. d. Saar, bekend uit
de Fr. D. oorlog van 1870-71, door den
aldaar geleverden veldslag.
Saargemiind. Arrs. hoofdst. in ElzasLotharingen.

Saba. Ned. eiland der Kleine Antillen
in West-Indict.
Sabel of Sabeldier, klein roofdier tot
het gesl. der Martens behoorend; blank
krijgswapen van gekr. norm.
Sabünen. Oorspronkel. bewoners van
Midden-It
Sabinianus. Paus van 13 Sept. 604-22
Febr. 606.
Sachalin. Sakhalin, Krafto en Karafoeto genaamd, eiland in de zee van
ochotsk 1.155 geogr. mijl, ongev. 16000
inw., plaats voor bannelingen, die het
zwaarst gestraft werden. Was tot Juli 1905
een Russ. eiland. In gen. maand werd het
door de Jap. genomen en bij de vrede van
Portsmouth (zie aldaar), voor de zuidel.
helft tot aan den 5den paralelcirkel N. Br.
aan Japan afgestaan,
Sacher-Masoch. (Leopold von). Oostenr. romansehi ijver, geb. 1832.
Sachs. (Hans). Duitsch schoenmaker en
bekend dichter, geb. 1493, overl. 1576.

264
Sachsenspiegel. Oudste Duitsche
wetboek, waarin het middeneeuw. recht
het uitvoerigst is opgenomen.
Sacrament. Op kerkel. gebied een
gewijde plechtigheid ; bij de Rom. den eed
en in het biz. den soldateneed, ook de
borgstelling bij den aanvang van een
pleitgeding.
Sacramento. (De). Voorn. rivier van
den Noord-Amerik. staat California.
Sacristtj. In de R. K. kerk het vertrek
waar de gewijde boeken, vaatwerk enz.
worden bewaard en waar de geestel. de
kerkel. handelingen verrichten, die niet in
het openbaar worden gehouden.
Saddueegn. Godsd. sekte d.Israelieten.
Sadee. (Philip). Verd. Ned. schilder geb.
's Gravenh. 1837, overl. aid. 1904, schilderde
vooral tafer. uit het visschersleven aan
het strand. Een reproductie van een zijner
stukken vindt men op pl. 43.
Safflaer of Basterdsaffraan, de gedroogde, donker roodachtig gele, buisvormige bloemen van Cartharnus tinctorius
Saffraan. Een plantaardige kleurstof,
de stempels van crocus sativus, een plant
wier bloem een Stijl van eenige Ned.
duimen draagt. Deze laatste worden verzameld en gedroogd.
Sagasta. (Don Prâxedes Mateo).
Spaansch staatsman, vele malen min. v.
binnenl. zaken, geb. 1827.
Sage. Een van geslacht tot geslacht
mondeling overgebracht verhaal.
Sago. Belangrijk voedingsmiddel in het
Z. en Z. 0. van Azie, vooral in het 0. deel
van den Ind. archipel, het merg van den
sagopalm.
Sahara. (De). Groote woestijn in N.Afrika, heeft een lengte van 5200 Ned. miji
en een breedte van 1500, strekt zich nagenoeg over de geheele breedte van N. Afrika
uit, van den Atlant. oceaan tot Egypte.
Said-Pasja. (Mohammed). Onderkoning v. Egypte, geb. 1822, overl. 1863,
beperkte den slavenhandel, bevorderde den
aanleg van het Suez-kanaal en de opsporing der bronnen van den Nijl.
Saigon. Hoofdstad der Fransche kol.
Cochin-China in A.chter-India.
Saint Cloud. Klein stadje in het Fr.
dept. Seine et Oise, vermaard door het
schoone kasteel van het gesl. Orleans, dat
in 1870 werd verwoest bij de verdediging
van Parijs.
Saint-Cyr. Dorp bij Versailles, alwaar
een beroemde militaire school is gevestigd.
Saint-Denis. Arr. hoofdst. in het Fr.
dept. Seine, op d. rechter Seine-oever, aloude begraafpl. der kon. v. Fr.
Sainte Beuve. (Charles Augustin).
Verd. Fr. schrijver en criticus, 1804-1869.
Sainte Croix. Deensch West-Indisch
eiland, hoofdst. Christianstadt.
Saint-Elme. (Ida). Beruchte Fransche
schrijfster en avonturierster, minnares van
verschill. generaals van Napoleon, zoodat
men haar „de weduwe van h. groote leger"
noemde. Overl. 1845 in armoede, hosp. te
Brussel.
Sainte Marie. Eiland t. 0. v. Madagaskar.
Saint-Etienue. Hoofdstad v. het Fr.
dept. Loire.

Saint-Germain. (De graaf van). Berucht gelukzoeker der 18de eeuw, gaf voor
dat hij 20 of 30 eeuwen oud was en Christus en de apostelen had gekend, stierf in
1784, wist zich zelfs in de gunst van Lodewijk XV in te dringen.
Saint-Just. (Antoine). Een der hoofdpersonen der Fr. omwenteling, vriend v.
Robespierre, viel met hem en werd geguillotineerd, 1794.
Saint-Kitts. Eng. eiland,k1.Antillen,
W.-Indict.
Saint-Louis. Grootste en belangrijk.
stad v. d. N. Amerik. staat Missourri. r.
oever Mississippi.
Saint-Martin. Eiland der kleine Antillen in West India, behoort half aan
Ned. en half aan Frankrijk.
Saint-Nazaire. Zeepl, en arr. hoofdst.
Fr. dept. Loire-int'erieure.
Saint-Nicolaas. Hoofdst. v. h. land
v. Waas, 0. Vlaanderen.
Saint-Omer. Arr. hoofdst. en vesting
Fr. dept. Pas de Calais.
Saint-Paul. Hoofdst. v. d. N. Amerik.
staat Minesota.
Saint-Pierre. Fr. eil. in N. Amerika.
Stad op het Fr. W. Ind. eil.Martinique,in
1902 verwoest door eene uitbarsting van
den vulkaan Mont Pêle.
Saint-Quentin. Arr. hoofds, in h. Fr.
dept. Aisne.
Saint-Simon. (Louis de Rouvroy, hertog de). Beroemd Fr. staatsman,1675-1755.
(Claude Henri, graaf de). van den
voorg. stichter eener socialistische sekte,
1760-1825.
Saint-Vincent. Br. eil. d. Antillen
met de hoofdst. Kingstown.
Sas. In de oudheid hoofds.v.BenedenEgypte, resid. d. koningen, met e. pracht.
door een meer omgeven tempel der godin
Meith, thane Sa-el-Hagar, een dorpje.
Sakftra. Egypt. dorp aan d. zoom der
Libysche woestijn, vermaard wegens zijn
pyramiden.
Saksen. Een Germaansche volksstam
van het Duitsche rijk, drongin de 4de
eeuw ons land binnen en vestigden zich
alhier, vormen met de Franken en Friezen
ons eigenlijk voorgeslacht.
Saksen. Duitsch kopinkrijk, naar zijn
bevolking (4202216 inw.) de 3de, naar zijn
oppervl. (14992 0 K.M.) de 5de staat van
het Duitsche rijk, grenst in het 0. en N.
aan de Pruiss. prov. Silezie en Saksen, in
het W. aan de prov. Saksen, Saksen-Altenburg, Saksen-Weimar en Reusz, in ket
Z. W. aan Beieren en Bohemen en in het
Z. en Z.O. aan Bohemen. Voorn. steden :
Dresden, Leipzig. Chemnitz en Zwickau.
Godsd. voorn. R.K. Const.monarchie,kon.,
Sedert 15 Oct. 1904, Frederik August.
Saksen-Altenburg. Duitsch hertogdom in Thuringen, met een bevolking van
191914 zielen en een oppervl. v.1323 0 KM.
Saksen-Coburg-Gotha. Duitsch hertogd. in Thuringen, met de sted. Coburg
en Gotha, 1977 0 K.M. oppervlakte,229550
zielen.
Saksen-Meiningen-Hildburghausen. Duitsch hertogd. in Thuringen,
met de hoofdstad Meiningen, 250731 inw.
3468 0 K.M. oppervlakte.
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Saksen-Weimar-Eisenach. Duits.
in Thuringen, hoofdstad
Weimar; voorn. steden Ei.enach en Jena,
3617 0 h..M. oppervl. 362873 zielen.
Saksisch Zwitserland. Een ged.
van het Elbe zandsteengeb., aan beide
oevers der Elbe, zeer schoone bergstreek
in het Saks. distr. Dresden en in het aangrenz. ged. v. Bohemen.
Saladin. Sultan v. Syrie en Egypte,
geb. 1137, voerde strijd tegen de kruisvaarders en overl. 1193, was de stichter
van het Huis der Ejoebiden en muntte uit
door dapperheid, edelmoedigheid, rechtvaardigheid, menschlievendheid en godsdienstij ver.
Salak. Vulkaan op Java, residentie
Buitenzorg.
Salamanca. Sp. pron. met hoofdst. v.
Benz. naam.
Salamander. Amphibian, welke in
volw. toestand een staart bezitten, gelijken
op hagedissen doch de huid heeft Been
schubben; zijn niet giftig, maar volkomen
weerloos. Op jeugd. leeftijd ademen zij
door kieuwen, later door longen, komen
hierin overeen met de kikvorschen, maar
verliezen niet als deze den staart ; de laryen leven steeds in het water, de volw.
dieren niet altijd.
Salamis. Ell. a. d. kust v. Attica.—In
de oudh. de grootste stad v. Cyprus.
Salangane. Rotszwaluw, die de eetbare vogelnesten maakt, in Oost-Indic.
Salatiga. Ass. residentie en regentsch.
op Java, resid. Samarang.
Salawatti of Salwatti. Op een na het
grootste der Papoeasche eilanden, tussch.
de N.W. punt van N. Guinea en Djilolo.
Saletjer. Eilandengr. t. Z. v. Celebes.
Salep. Geneeskr. zelfstandigheid, ontleend aan de gedroogde wortelknollen v.
verschillende orchideen.
Salicylzuur. Bederfwerend middel,
komt in de aetherische oliön van sommige
planten voor, wordt kunstmatig bereid
door koolzuur op phenolnatrium te laten
inwerken.
Salle. (Soloia L.) Plantengesl. uit de
fam. der Lipbloemigen, half heester, wier
bladeren gebruikt worden tot het bereiden
van Saliemelk, wordt in onze tuinen gekweekt.
SaliErs. De Franken waren verdeeld
in twee takken, de Saliörs of Salische
Franken (Nederlanders) en de Ripuaritirs
of Ripuarische Franken, zuidelijker.
Salisbury. Hoofdst. v. h. Eng. graafsch.
Wilts op een schiereil. bij den mond v. d.
Bourne en aan de Avon; het heeft de
pracht. toren van Engeland.
Salisb. In de nat. hist. afkorting voor
Salisbury.
Salische wet. (Lex Salim). Naam
van het oude, in het Latijn opgestelde
volkrecht der Salische Franken, (onze
voorouders).
Sallustius. Beroemd Rom. geschiedschrijver, geb. 86 v. Chr., overl. 35 v. Chr.
Salm. Oud Duitsch Frafelijk en vorstelijk Huis. Ober- en Nieder-Balm, in verschillende lijnen gesplitst.
Salmanasser. Naam v. onderscheid.
kon. v. Assyria.

Salmiak. Verbinding van chloor en
ammoniak. Geest van Salmiak = oplossing van ammoniak-gas in water.
Salomo. Derde koning over Israel,
zoon van David en Bathseba, reg. 993-953
v. Chr. tied. zijn 40-jar. reg. bloeide zijn
rijk door handel en nijverheid, vrede en
welvaart. Bouwde den temp el te Jeruzalem
op den berg Moria. Had een prachtige
hothouding, gaf blijk van veel wijsheid in
gesp-rekkeh3 waaftleer een groote roep van
wijsheid van hem uit ging, die de koningin
van Saba in Arable (Scheba) noopte hem
to bezoeken. Op het einde van zijn leven
verviel hij, door de buitenl. vrouwen van
zijn harem, tot afgoderij. In het Oosten
wordt S. voorgesteld als de kon. der geesten en zijn zegelring als talisman der
tooverkunst. De tempel v. Salomo heeft
voor vrijmetselaars een symb. beteekenis.
Salonionseilanden. Thlandengroep
in den Stillen Oceaan.
Saloniki. Turksch ejaleet met hoofdst.
van denzelfden naam a.d. Golf v. Saloniki.
Salpeter. Zout, salpeterzure kalium,
komt voor in kristallen en korrel. korsten,
wordt gebruikt als oxydatiemiddel, tot het
bereiden van vuurwerk enz.
Salpeterzuur. Verbinding v. waterstof, zaurstof en stikstof, zeer oxydeerende
kleurlooze vloeistof, lost zilver op, maar
goud niet.
Salpeterzuur zilveroxyde. In de
geneesk. en bij de photographie gebruikt
bijtmiddel, oploss. van zilver in salpeterzuur, helsche steen of lapis infernalis.1 1
Salpeterzure aethers. Ontstaan
door vermenging van zuiver, watervrij
salpeterzuur met absoluten alkohol en bij
het destilleeren van gewoon salpeterzuur
met absoluten alkohol onder toevoeging
van een weinig urine (ter ontleding van
het gevormde salpeterigzuur), Kleurlooze,
aangen. riekende, zoet met bitteren nasmaak smakende vloeistof.
Salpeterzure zouten of nitraten.
Komen ged. voor in de natuur. Zijn kleurloos als de basis ongekl. is, meestaloplosbaar in water en kristalliseerbaar. Wordt
bereid door het oplossen van metalen,
metaaloxyd. of carbonat. in salpeterzuur.
Salpótriere. (La). Gebouw nabij Parijs,
krankzinnigengesticht, later besjeshuis.
Salt-Lake-City. Hoofdstad van den
Noord-Amerik staat Utah, a. d. rivier de
Jordaan, in 1847 door Brigham Young gesticht, hooldzetel van de Mormonen.
Salvation army. Behoudsleger of
Leger des Hails, godsdienstige secte, in
Eng. ontstaan uit die der Westleyaansche
Methodisten, gesticht door William Booth,
die zich generaal noemt ; op militaire wijze
georganiseerd, heeft ten doel door openbare godsdienstoefeningen met zang en
muziek, zondaren to bekeeren.
Salverda. (Matthijs). Verdienstel. Ned.
gel., geb 1840, over!. 1886, inspecteur van
het middelb. onderwijs to 's Hage.
Samarang. Resid. op het ail. Java
aan de Javazee gelegen, met stad van
denzelfden naam.
Samarkand. Gebied in Russ. Toerkestan met gelijknam. hoofdstad in 1868 door
de Russen in bezit genomen.
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Sambas, Rijk in Borneo's Wester-afd.
met gelijknamhoofdst.
Sambre. Rivier in het N. O. v. Frankrijk en in Belgie.
Samoa-eilanden. Eilandengroep in
Midden-Polynesia, best. uit 4 gr. en onderBeheld. kl, eil., waarvan Savaii (Pola) het
voorn. is. Sinds 1830 door zendelingen
bewerkt. Thans ged.(Savaii en Upolu)
Duitsch, de rest Amerikaansch.
Samoem. Heete, droge, met zand bezwa,gerde woestijnwind.
Samojeden. Tolkstam van het Mona ras, bewoont het Noorden van
Europa
Europ en Azie van de Witte Zee tot aan
de Chatangabaai in het Oosten.
Samos. Een der grootste eilanden der
Aegeesch.e zee, bij de Ionische kust.
Sand. (George) eigenlijk Amantine
Lucile Aurore Dupin (geh. met Dudevant)
Fransche romanschrijfster, geb. 1804, overl.
1876.
Sandarak. Een harssoort, afkomstig
van een boom nit Amerika.
Sande Bakhuyzen. (Julius Jacobus
van de). Uitstek. Ned. landschapschilder,
geb. 1835.
Sandelboom. Plantengesl. uit de fam.
der Santalaceen, welke het bekende sandelhout levert, dat hard en dicht is en een
rozengeur heeft ; wordt veel gebruikt voor
snijwerk.
Sandwiehseilanden. (De). Een eilandengroep in de Stale-Zee, sedert 1894
een republiek.
San Francisco. Grootste stad v. den
N. Amerik. staat California.
San Salvador. De kleinste maar
dichtst be y. en meest bebouwde der republieken van Centraal Amerika, tusschen
Honduras en Guatamala.
Sanseulottes. Naam van de omwentelingsgezinden in den aanvang der Fr.
revol,, beteekent „zonder broeken" om
hun havelooze kleeding.
Sanskriet. (Het). De volkstaal in het
N. v. VO6r-India, in de oudste tijden ontstaan uit de door Ariers van den IndoGermaanschen stam derwaarts gebrachte
en in de Vedas bewaard gebleven oorspronkelijke taal.
Sanssouci. Koninkl. kasteel bij Potsdam, vermaard als geliefk. verblijfplaats
van Frederik de Groote.
Sant. In de nat. histor. afkorting voor
Banter.
Santa-Cruz. Eilandengroep in Melanesie ; dept in het 0. ged. der Z. Amerik.
republ. Bolivia; hoofdst. v. Teneriffe, een
der Canarische eilanden.
Santa F6. Een staat der Argent. republiek met hoofdstad van Benz. naam;
hoofdst. v. het N. Amerik. territorium N.
Mexico; Santa Fe de Bogota, hoofdst. van
N. Grenada of de Ver. Stat. v. Columbia
in Z. Amerika.
Santa-Lucia-Baal. Mond der rivier
Umvolosi in Zoeloeland, Zuid Afrika.
Santander. Spaansche provincie a. d.
Golf v. Biscaya. lie staat Santander in de
Z. Amerik. republ. Columbia (N. Grenada)
met hoofdst. Bucaramanga.
Santerre. (Antoine Joseph). Generaal
gedurende de groote Fransche revolutie,

geb. 1752, overl. 1809, had grooten invloed
op de gebeurtenissen der revolutie.
Santos-Dumont. (Alberta), Bekend
Fransch luchtvaarder, geb. 1873, die een
bestuurbare luchtballon uitvond waarmede
hij den Eifeltoren to Parijs rondzeilde.
Saparoea. Een der Ambonsche eilanden in den Molukschen archipel(0.-Indie).
Sappho. Een beroemd Grieksch dicht.,
leetde tusschen 628 en 568 v. Chr.
Saraeeenen. Naam voor Arabieren
en Mooren in vroeger eeuweu, vooral toegepast op Mooren en Arab. die Spanje
veroverden.
Saragossa. Spaansche pron. met gelijkn. hoofdstad, de laatste vooral vermaard
door de dappere verdediging der stad
tegen Nap. I.
Sarasin. (Friedrich en Paul). Zwitsch.
broeders, bekend door hunne ontdekkingsreizen in Ceylon en den Ind.Archip.
(Celebes).
Sarawak. Landstreek op de N.W.kust
van Borneo, wordt sedert 1841 geregeerd
door een Engelschman, sir James Brooke,
die daar als radjah regeerde en het land
onder Eng, bescherming in bezit heeft genomen. Hij is opgevolgd door neven.
Sarcophaag. Steenen doodkist op de
graven van overleden vorsten of beroemde
mannen, meestal versierd of met de afb.
van den overl voorzien.
Sardanapalus. Volgens de sage de
30ste koning, tevens laatste, van Assyria,
berucht wegens zijn zwelgerij en zijn verwijfdheid ; toen de vijand zijn hoofdstad
bestormde, plaatste hij zich met zijn vrouwen op een brandstapel, die 15 dagen
bleef branden.
Sardijn. Visch uit het geslacht der
haringen.
Sardinia. Een tot het kon. Italie beh.
eiland in de Middell. zee.
Sardou. (Viet orien). Gevierd Fr. tooneeldichter, geb. Parijs 1831.
Sargassum. Zeekroos, plantengesl. uit
de fam. der Bruinwieren, vooral talrijk in
de Sargassa-zee ten W. van de Azorische
eilanden, waar het soms ,zoo dicht is, dat
het een groen land gelijkt en hinder oplevert voor de vaart.
Sassafras. (Nees). Plantengesl, nit de
fam. der Laurineen, 12 a 15 M. hooge
boomen N. Amerik. wortel en schors
worden in de apotheek gebruikt.
Sassaparille. Plantengesl. nit de fam.
der Asparogeen. De geneeskr. S. komt uit
Mexico.
Satijn. Zijdes atlas en elke op atlas
gelijkende stot m. een glanzige oppervlakte.
Satire. Hekel, spot.
Saturnallen. Feestenbij de oudeRom.,
waarbij iedereen feestvierde, de slavers
met hun heeren en zelfs de gevangenen
tijdelijk losgelaten. Er heerschte volkomen
bandeloosheid.
Saturnus. In de Gr. godenleer een
zoon van den hemel en de aarde, de jongste
der Titans. —Na Jupiter de grootste planeet
van ons zonnestelsel, is omgeven door een
groep van ringen en een 8-tal maven.
Sauriers. Die orde der ' kruipende
dieren, welke men hagedissen noemt.
Savage. (Richard). Eng. dichter geb.
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1697, overl. 1743 in de gevangenis, waar hij
voor schuldgegijseld was; (John) Amerik.
schrijver, geb. 1828.
Savaii. Het grootste en meest westelijk
gelegen eiland der Samoa-groep.
Savannen. Uitgestrekte boomlooze
met
en lage heesters begroeide vlakten n
inAmerika.
Savoe. Een der kl. Soenda-eil. (0. Indic)
ten Z. van Flores en ten W. van Rotti.
Savonarola. (Girolamo). Beroemd Ital.
hervormer, geb. 1452, bond den strijd aan
tegen de Medici, werd geworgd en verbrand, 1498.
Savo e. Vroeger hertogdom, tot Satdiniö behoorend, thans twee Fransche prov.
ligt tusschen Zwitserland, Piómont en de
Fr. departementen Isere en Ain, hoogst
gelegen land van Europa, waarin - de Pennische Alpen met de Mont Blanc en de
Grajische Alpen met de kl. St. Bernard
liggen. Arm maar tevreden en vlijtig yolk,
voorn. steden Annasia en Chamberry.
Sealpeeren. Het afrukken van de
hoofdhuid met het haar, eene handelwijze
welke de roodhuiden toepassen op den
overwonnen vijand.
Scaphander. Toestel om ook degenen
die met kunnen zwemmen in het water
drijvende te houden, zwemgordel, zwemvest.
Scapulier. (led. v. h. geestel. gewaad
R. K. kerk, welks eene helft de borst bedekt en de andere de rug.
Scarabeft. Afb. v. d. heiligen kever
(scarabeus) op de Egyptische gemmen,
munten, obelisken enz.
Scepter. Staf, lane, teeken der waardigheid van koningen.
Sceptisisme. De neiging tot twijfel.
Sch. et Sp. In de natuurl. historie
afkorting voor Schimper en Spenner.
Schaaldieren. Naam van een klasse
van Gelede dieren.
Schaepman. (Merman Johan Aloysius).
Verdienstel. Ned. dichter en staatsman,
geb. te Tubbergen in Overijssel 1844 en
overl. 1903 te Rome, werd in 1867 tot
priester gewijd en in 1870 prof. aan het
seminarie te Rijsenburg, werd vervolgens
gekozen als lid der Tweede Kamer, waarin
hij jaren lang een der voornaamste woordvoerders was.
Schaffhausen. Het Noordel. Canton
v. Zwitserland met gelijknam. hoofdstad
a. d.wereldberoemd om de waterval
v. d. Run - bij Laufen.
Seharlakenk oorts. Een uitslagziekte die het midden houdt tusschen roodvonk en mazelen.
Sehedel. Het geheel der beenderen v.
het hoofd en meer bepaald die welke de
hersenkas vormen, samen 22 beenderen
vormende, waarvan 8 tot de hersenkas en
11 tot de gezichtsbeenderen behooren.
Seheerling. Gevlekte scheerling of
dolle kervel, zeer vergiftige plant uit de
fam. der Scb.ermbloemigen.
Scherer. (Arie). Beroemd Ned. historieen genreschilder, geb. te Dordrecht 1795,
overl. 1858. Te Dordrecht bestaat een naar
hem gen. museum, waarin verschill. van
zijn werken prijken.
Schbl. et Mart. In de nat. hist. afkorting voor Schiibler en Martens.

Schelkunde of Chemie, de leer van
de stoffelijke verscheidenheid der lichamen,
die hunne samenstelling behandelt, hunne
vorming uit verschill, bestanddeelen en
ontleding in andere.
Seheikundige teekens. Teekens
waarmede de wetenschap de samenstelling
eener scheikundige verbinding, zoowel met
betrekking tot de daarin aanwez. elementen als tot het aantal en de groepeering
der atomen, eenvoudig en nauwkeurig
aanwijst. Het zijn de beginletters der Lat.
namen, en als 2 elementenjdezelfde beginletters hebben, voegt men, ter onderscheiding, een 2de kleinere letter bij de eerste.
B.v. voor koolstof, Lat. carbonium, gebruikt
men het teeken C., voor kobalt, Lat. cobaltum, Co.
Scheikundig laboratorinm. Lokaal waar de scheikundige zijn proeven
verricht.
Schelfhout. Uitstek. Ned. landschapschilder, geb. 1787, over!. 1872.
Sehelvischachtigen. Naam van een
fam. van visschen uit de afd. der Weekvinnigen, waartoe de kabeljauw en de
schelvisch behooren.
Schema. Gedaante, figuur, omtrek.
Schenk. (Maarten). Een vermaard Ned.
krijgsoverste, geb. 1549, die aanv. de
Spaansche partij diende, maar na zijn gevangenneming door de Staatschen en
invrijheidstelling tegen een hoogen losprijs, de partij der Staatschen koos en door
Leicester tot ridder werd geslagen, stichter van Schenkenschans. Verdronk in de
Waal, bij een poging om Nijmegen te verrassen. 1599.
Scherzo. Noemt men in de muziek
het in vroolijken, dikwijls grilligen toon
genet ged. van een so.nate, symphonic,
quartet of ander uitvoerig stuk.
Scheurbuik (scorbutus). Ziekte in het
tandvleesch, op bederf in het bloed berustend, komt vooral voor op schepen
waar bedorven lucht heerscht.
Scheveningen. Een aanzienl. visschersdorp en vermaarde badplaats in
Zuid-Holland a. d. Noordzee, tot de gem.
's Gravenhage beh.
Schiedam. Stad in de Ned. prov. ZuidHolland, 1 uur van Rotterdam bekend om
de vele fabrieken (branderijen), waar jenever wordt gestookt.
Schieringers en Vetkoopers.
Twee partijen, die gedurende de middeleeuwen in Friesland elkander bestreden,
de eersten vormden de volkspartij, de
andere die der gegoeden. Ontstaan in het
midden der l2de eeuw, duurde deze heillooze twist 4 eeuwen en eindigde door de
onderwerping der Friezen door Karel v.
Oostenrijk.
Sehietkatoen. (pyroxyline) cellulose,
waarin een ged. der waterstof, gewoonlijk
3 atomen per molecuul, vervangen is door
3 nitrogroepen. Wort verkregen door
gezuiverd katoen ged. 10-15 min. bloot te
stellen aan de werking van rookend salpeterzuur, daarna dooruitwasschen het
zuur volkomen te verwijderen en eindel.
te laten drogen bij een zachte warmtegraad. Hevig ontploffingsmiddel.
Schild. In ouden tijd het voorn. ver-
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dedigingswapen tegen houw en steek,
tegen bijl en speer, aanvankelijk van
vlechtwerk, hout en leer, later van metaal
vervaardigd.
Schildknaap. In de middeneeuwen
den jongeling, die onder de leiding en in
dienst van een ridder zich oefende in den
wapenhandel, hij volgde zijn heer in den
oorlog, zorgde voor zijn wapens en paarden en bediende hem in tijd van vrede.
Zoodra hij zich door dapperheid die gunst
had waardig gemaakt, werd hij tot ridder
geslagen.
Schildpadden. Naam van een orde
der Kruipende dieren, dieren van een gedrongen vorm met een beenig rug- en
buikschild, welke door kraakbeen verbonden een pantser vormen, waarin kop,
pooten en staart min of meer kunnen
worden teruggetrokken.
Sehill. (Ferdinand Baptiste von). Een
dapper Pruiss. officier, die in 1809 op eigen
gelegenheid jets wilde doers om zijn vaderland te bevrijden, met zijn regiment en
verscheidene andere officieren optrok naar
de Elbe, kon tegen de groote overmacht
niet op en wierp zich in de vesting Stralsund welke hij met grooten moed verdedigde en waarbij hij sneuvelde. Elf van
zijn officieren gevangen genomen worden
te Wezel gefusileerd.
Schiller. (Johann Chistoph Friedrich
von). De voortreffel. en meest gevierde
Duitsche dichter, geb. 1759, overl. 1805.
Schimmel.Microscopisch klein plantje,
dat zich als vlokkige hoopjes van verschil.
kleur overal ontwikkelt waar organische
stoffen op vochtige plaatsen tot ontbinding overgaan.
Schimmel. (Hendrik Jan) Verdienstel.
Ned. dramaturg en romanschrijver, geb.
1823.
Schimmelpenninek. (Rutger Jan).
Ned. staatsman, geb. te Deventer 1765,
raadpensionaris, lid der Eerste Kamer,
overl. 1825.
Sehinderhannes. (Johannes Buckler,
bijgenaamd), hoofd eener rooverbende, die
tegen het einde der 18de eeuw de oevers
der Rijn onveilig maakte, 1803 te Maintz
geguillotineerd.
Schipperus. (Pieter Adrianus). Verdienstel. Ned. landschapschilder, geb. 1840.
Schisma. Scheuring, vooral op kerkel.
gebied.
Sehk. In de nat. hist. afkorting voor
Schkuhr.
Sehl. In de nat. hist. afkorting voor
Schlegel.
Schlagintweit. Vijf gebroeders : Herman, Adolf, Robert, Eduard en Emil, die
door hun reizen en wetenschappel. nasporingen grooten roem verwierven. De
oudste drie (H., A. en R.) onderzochten de
natuurverschijnselen in de Alpen en het
Himalayageb., Eduard reisde en streed in
Marokko en schreef daarover; Emil beoefende de Ind. talen en schreef verschill.
werken over Indie.
iSchldl. In de nat. hist. afkorting voor
Schlechtendal.
Sehleleh. In de nat. hist. afkorting
voor Schleicher.
Schliemann. (Heinrich). Verdienstel.

oudheidkundige die belangr. opgravingen
deed te Troje.
Schlosser. (Friedrich Cristoph.) Uitstekend geschiedschr., geb te Jever 1776,
overl. 1861, bekend is zijn Wereldgeschiedenis.
Sehmalkaldisch verbond. Werd
31 Dec. 1530 te Schmalkalden gesloten door
9 Protest. vorsten en graven uit de Huizen
Saksen, Brunswijk, Hessen, Anholt en
Mansfeld, alsmede door elf Rijkssteden ter
gezam. verde& v. hun geloof en tot handhaving hunner staatk. onafhankelijkheid
tegenover den keizer en de R. K. standen,
Schobbejak. Scheldwoord, dat eigenl.
een onzinnige uitdrukking is. Het is afkomstig van Schubbejak, een lederen
Dantser of harnas, met hoornen schubben
bedekt, een der primitiefste soorten van
harnas, bij het uitvinden van de ijzeren
harnassen verdrongen en toen alleen nog
door de mindere krijgsknechten gebruikt.
Schol. (De) behoort tot de orde der
Weekvinnigen, platte, schijfvorm. visch op
de bovenzijde danker gekl., op de onderzijde wit. De beide oogen, die aanvankel.
aan iedere zijde een zitten, komen langzamerhand beiden naast elkander op de
donkere zijde te staan. Wordt in menigte
gevangen op de Noordzee, levert een
heerlijk gereeht.
Scholekster. Vogelengesl, van de fam.
der Plevierachtigen, orde der steltloopers,
gedaante van een kiewiet met langen
sterken snavel, komt op stranden en duinen voor.
Scholl. In de nat. hist. afkorting voor
Scholler.
Schollevaar of Aalscholver. Vogelengeslacht van de fam. der Pelikaanachtige,
orde der zwemvogels.
Scholten. (Willem Albert). Verdienstei.
Ned. industrieel, geb. Loenen 1819, vestigde
zich aanvank. te Warnsveld bij Zutphen,
later in Groningen, vanwaar uit hij begon
zijn talrijke fabrieken van aardappelmeel
en stroop op te richten, tot over de grenzen
in Duitschland.
Schtinbrunn. Een keizerl. kasteel in
het aartshertogdom Oostenrijk, unter der
Enns, ten Z. W. v. Weenen en met deze
stad door een paardenspoor verbonden.
Hier werd 1809 de vrede van Weenen
gesloten.
Sehopenhauer. (Arthur). Uitstekend
Duitsch wijsgeer, geb. 1788, vader pessimistische wereldbeschouwing, overl. 1860.
Sehorpioen. Een gesl, en fam. uit de
kl. der spinachtige dieren, eenigszins den
vorm van een kreeft vertoonend met gr.
schaarvormige tasters aan de onderkaken
en een giftige stekel op den staart. De
steek is niet gevaarlijk bij den Europees.
schorpioen, meer bij de soorten d. tropen.
Sehotel. (Johannes Christiaan). Uitst.
Ned. zeeschilder, geb. te Dordrecht, 1787,
overl. 1838.
(Petrus Johannes), z. v. d. voorg. eveneens een uitstek. zeeschilder, geb. 1808,
overl. 1865.
Sehotland. Het N ged Gr. Brittanje
in het N. zeer bergachtig (Hooglanden)
het Z. laagland en zeer vruchtbaar, hoofdst.
Edinburg, voornaam. steden: Glasgow en
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Dundee. Rivieren weinig geschikt voor
scheepvaart: de Tweed, de Farth, de Tay,
de Dee, de Don, de Clyde. pracht. meren.
Schotsche kerk. (De). Onderscheidt
zich van de Anglicaansche door e. nauwgezette gehechtheid aan de Calvinistische
leer, door eenvoudigheid van eeredienst en
door e. vrije democratische kerkregeling.
Schotschrift. Een vlugschrift of brochure, ten doel hebbend een persoon of
een zeak op een scherpe en hatelijke wijze
aan de kaak te stellen.
Sehout bij Nacht. Laagste rang der
vlag officieren, den rang onder Vice-admir.,
staat gelijk met generaal-majoor bij de
landancht., is ontstaan doordat hij vroeger
toezicht hield op de schepen opdat zij niet
van elkaar geraakten, hij moest dus bij
nacht schouwen, rondzien.
Schouten. (Willem Cornelis). Kapt. ter
zee gedurende een rein rondom de wereld
met Jacob le Maire, 1615-17, waarvan hij
het verhaal schreef.
Schrd of Sehrad. In de nat. histor.
afkorting voor Schrader.
Sehreb. In de nat. hist. afkorting voor
Von Schreber.
Schreiner. (Olive). Dochter van een
geestelijke te Kaapstad, die in 1883 optrad met een roman uit Zuid Afrika, welke
veel opzien baarde. Kort daarop trail zij
met een kolonist in het huwelijk en heeft
zich sedert geheel aan de literatuur van
Zuid Afrika gewijd.
SehriJfmaehine of typewriter. Een
kunstig ingericht toestel, waarmede men
door middel van drukletters, die op een
voorbijgeschoven papier gedrukt worden,
een schrift kan voortbrengen.
Sehroot. Kleine stukken ijzer, spijkers
enz., tot lading voor een kanon dienend.
Schrk of Schrnk. In de nat. historie
afkorting voor Schrank.
Schubben. Bekleedsel van het lichaam
van verschillende dieren, zooals visschen,
kruip. dieren, sommige zoogdieren, de
pooten van vogels enz.
Schubdier. Zoogdierengesl. uit de
orde der Tandeloozen, welker lichaam is
bekleed met dakpansgewijs over elkander
gelegde schub ben.
Schumch. In de nat. histor. afkorting
voor Sehuhmacher.
Schult. In de nat. hist. afkorting voor
Schultus.
Schumann. (Robert). Een der uitstek.
Duitsche componisten, gebor. te Zwickau
1810, componeerde reeds op 11-jar, leeftijd
stukken voor koor en orkest, overt. 1856.
Schurman. (Anna Maria van). De geleerdste Ned. vrouw, die ooit geleefd heeft,
geb. 1607. Kende nagenoeg alle vakken v.
wetenschap en onderscheidene talen, correspondeerde met de geleerdste manners
van Europa, dichtte en beoefende de beeldhouwkunst, enz,, enz., overt. 1678.
Schuver. (Juan Maria). Ned. ontdekkingsreiziger in Egypte en Nubi6, aan de
Bahr-el-Ghazel door Dinka's vermoord 1883.
Schwarzwald. (Het). Gebergte in het
Z. v. Duitschland, loopt als een hooge wal
langs den Boven-Rijn en strekt zich van
Sackingen in N. W. richting tot Durlach uit over 158 mijlen.

Schw. et K. In de nat. inst. afkorting
voor Schweigger en 'Mite.
Schweinfurth. (George August). Verdienstel. natuuronderz. en reiziger, geb.
1836, bereisde vooral het hart v. Afrika
Scilly-eilanden. Britsche eil.-groep
d. Atl. Oceaan.
Scipio. (Publius Cornelius) bijgen. Africanus de jongere, veroverde en verwoeste
Carthago, werd vermoord; 185-139 v. C.
Scope In de nat. hist. afkorting voor
Scopoli.
Scoresby. (William). Uitstek. Eng.
zeeman, 1789-1857, beroemd Noordpoolvaarder.
Scott. (Walter). Uitstek. Schotsch dichter en schrijver van hist. romans, geb. 1771,
overt 1832.
Scribe. (Augustin Eugene). Een zeer
vruchtbaar Fransch tooneeldichter, geb.
1791, overt. 1861.
Scylla en Charybdis. Twee draaikolken in de Straat van Messina.
Sebastopol. Russische oorlogshaven
in het gouv. Taurie a. d. Z. W. uithoek van
de Krim, ged. de Krimoorlog in 1855 door
de verb. mogendheden ingenomen.
SecheHen. Eilandengroep d. Ind.
Oceaan, hoog, rotsachtig, beh. a. Engeland.
Seclusie. (Acte van). Overeenkomst
tusschen Holland en Engeland, waarbij de
prinsen uit het Huis v. Oranje uitgesloten
werden van de waardigheden hunner voorvaderen. Voorwaarde van den vrede van
Westminster 1654, ingetr. 1660.
Sect. Wijn van ingedroogde druiven.
Seale. Heelkundige insnijding. Lijkopening. Afdeeling. Helft v. e. peloton
Secularisatie. Het veranderen van
een kerkelijk gebied in een wereldlijk.
Sedan. Arr hoofdst. in het Fr. depart.
Ardennen a. d. Maas, vroeger een belangr.
grensvesting, in den oorlog van 1870-71
door de Dultschers belegerd en door de
Fr. overgegeven met den keizer Nap. III
en een leger van plm. 100000 man.
Seeland. Hat grootste en merkw. der
Deensche eilanden, waarop de hoofdst.
v. het risk Kopenhagen is gelegen.
Seine. Een der vijf hoofdrivieren van
Frankrijk, ontspr. op het plateau van
Langres bij Chanceaux en stort zich tusschen Havre en Hanfieur in het kanaal.
„Sejour militaire". (Le). Opera van
Daniel Francois Huber, Fransch componist,
1784-1871.
Self-made-man. Een door eigen
kracht vooruitgekomen man.
Selkirk. Schotsch matroos, die schipbreuk leed, en de Foe diende als model
voor zijn boek „Robinson Crusoe."
Semaphoor. Kust-seintoestel m. telegr.
verbinding, om het uitzeilen en binnenkomen v. schepen te berichten.
Seminarium. Voorbereidende school
voor g eestelijken en onderwijzers.
Semiramis. Volgens de sage koningin
van Assyrie, zeer zinnelijke vrouw, hunkerde naar zinnel. genot en liet alien die
haar bevredigd ad den, ombrengen ; ondernam groote krijgstochten naar Indite; aan
haar wordt ook het maken der bangende tuinen toegeschreven.
Semper idem. Altijd dezelfde.
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Semper vir igns. Altijd groen.
Semstvo of Zemstwo. Russische naam
voor gemeente- of districtsbestuur.
Senaat. Raad der ouden bij de Romeinen.
Seneca. (Julius Annaeus). Wijsgeer,
geb. j. 2 n. Chr., heeft zichzelf in een heet
bad in het jaar 65 n. Chr. gesmoord.
Senegal. (De). Fen der hoofdrivieren
van Afrika, aan de Westkust.
Se non a vero, e ben trovato. Indien het al niet waar is, is het toch goed
gevonden.
Senior. De oudere, de oudste.
Sensualismus. In de psychologie de
stelling, dat al onze denkb, oorspr. op den
grondslag der zinnel. waarnem. en alzoo
op de aandoeningen der zintuigen berusten.
Sententie. Vonnis.
Sentimenteel. Overdreven gevoelig.
Separisten. Afgescheidenen van de
heerschende kerk.
Sepia of Inktvisch. Weekdier uit de
orde der Koppootigen met 10 vangarmen
met zuignapjes bezet, kalkachtig rugschild,
zeeschuim genaamd.
Sepp. (Christiaan). Koopman, verdienstelijk teekenaar en graveur, wijdde zijn
vrijen tied aan onderzoek der insecten en
schreef daarover zijn beroemd boek, overl.
1775.
(Jan Christiaan), z. v. d. voorg., boekh.,
zette de liefhebberij van zijn vader voort
en leverde de platen van het werk van
Nozeman over de Ned. vogels, 1739-1811.
(Jan), z. v. d. voorg. eveneens ijverig
beoef. der insectenkunde, 1778-1853.
(Christiaan), Verdienstelijk Ned. godgel.
z. v. d. voorg. 1820
(Johann Nepomuk). Verd. R. K. schrijv.
over kerkgesch. 1816 —
Septime. In de muziek op elke schaal
den toon welke de 7de is van den als
grondtoon aangenomen toon.
Ser. In de nat. histor. afkorting voor
Seringe.
Seraf. Serafijnen, gevleugelde wezens
of engelen, die volgens de voorstelling den
troon van Jehova omringen.
„Seraglio". (II). Opera van Wolfgang
Amadeus Mozart, Duit. comp, 1756-1797.
Serail. Paleis v. d. sultan v. Turkije.
Serawak. Zie Sarawak.
Sergius. Naam van 4 pausen : I, 687701; II 844- 847; III, 940 - 951; IV, 1009—
1012. Een Russ. grootvorst. oom v. Keizer
Nic. II, de booze geest van Rusland genoemd, werd in Feb. 1905, door een onder
z. rijtuig geworp. bom te Moscou gedood.
Sering. Plantengesl. uit de fam. der
Oleaceen, komt in onze tuinen als bloeiende
heester algemeen voor.
Serpa Pinto. (Alex Alb. de Rocha).
Portug. reiziger, die een tocht dwars door
Afrika deed, 1877-79.
SerpentiJn. Ophiet of ophioliet, een
waterhoudend silicaat, groen, geel, bruin
en rood gesteente, wordt gebruikt tot het
vervaardigen van monumenten en versiersel en.
ServiiS. Vroeger Turksche vasalstaat,
thans onafh. koninkrijk, bij het verdrag
v. Berlijn van 1875 erkend, grenst ten N.
aan Oostenr.Hong., in het 0. aan Walla-

chije en Turkije en in het Z. en W. aan
Turkije en Bosnia. Hoogland doorsneden
door talrijke rivierdalen en kloven, 48303
0 K.M. oppervl., ruim 2 mill. inw., hoofdstad Belgrado, koning Peter I Karageorgewitsch, sedert 1903, tengevolge van den
moord op koning Alexander en zijne gemalin Draga.
Servituut. Erfdienstbaarheid.
Sesam. Peulvrucht welks zaden olie
leveren.
Sesostris. Grieksche naam der Egypt.
koningen Sethos I en Rhamses II.
Sessie. Zitting van een vergadering.
Sevigne. (Marie de Rabutin Chantal
marquise de). Beroemde Fransche schrijfster, 1626-96.
Sevilla. Spaansche stad in de prov.
van Benz. naam, in Andalusia.
Sevres. Stadje in Fr. a. d. Seine met
beroemde porceleinfabrieken.
Sextant. Instrument om een hoek te
meten, welke de lijnen die twee zichtbare
punten in het oog van den waarnemer
verbinden, met elkander znaken.
Sexueele moraal. Het stelsel van
hen, die, ter leniging van den nood der
arb. klasse, verlangen, dat bij hun het
verwekken van kinderen in het huwelijk
op kunstmatige wijze beperkt worde, een
stelsel dat bevorderd wordt door den
Nieuw Malthusiaanschen bond, maar door
de tegenstanders als onnatuurlijk en zedeloos wordt afgekeurd.
Shakspere. (William) ook Shakespeare
en Shakspeare genoemd, de grootste dramat. dichter v. Engeland, geb. te Shatford
a. d. Avon 1564, overl. 1616.
Shanghai. Stad in de Chin. Prov.Kiangsoe, aanzienl. handelspl. v. Oost-Azie.
Sheerness. Stad in het Eng. graafsch.
Kent a. d. mond der Medway, versterkte
haven, badplaats, werd in 1667 door de
Ruyter ingenomen.
Sheffield. Stad in het Eng. graafsch.
York a. d. Don en a. d. mond der Sheaf,
het centraalpunt v. h. spoorwegstelsel dat
Manchester, Hull en Londen verbindt. Een
der grootste fabrieksst. van Engeland.
Sheriff. Rechter in een graafschap in
Engeland.
Shrapnel. Granaat.
Siak. Een aan ons schatpl, en leenr.
staat a. d. Oostkust v. Sumatra, onderdeel
v. d. resid. Oostkust v. Sumatra. Hoofdplaats v. S. aanzienl. handelsplaats, rivier
van S.
Siam. Een uitgebr. rijk op het AehterInd. schiereiland, gr. in het N. aan China
in het W. aan Birma, in het 0. aan Annam
en in het Z. aan de Lee,hoofdst.Bangkok.
Siberia of Aziatisch Rusland, omvat
het geheele noordelUlt deel van Azle, ongeveer de helft, van de grenzen van Europ.
Rusland (de Oeralketen) tot aan de Jap.
zee, in het Z. tot aan de Kirghizen steppen
en China en Mongolie; oppervl. 221.992 0
geogr. mij1; de bevolking bestaat uit Russen en hunne nakomelingen (Siberiers),
Finnen, Samojeden, Ostiaken, Mongolen,
Tartaren, Toengoesen en& Het is het verbanningsoord voor burgerl, en polit. misdadigers en bevat groote schatten aan
delfstoffen.
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Sibth. In de nat. hist. afkorting van
Sibthorp.

Sieb et Zucc. of S en Z. In de nat.

hist. afkorting van Siebold en Zuccarini.
Sicambren. Een der macht. Germ.
volksstammen a. d. Rijn, uit hun midden
stamde koning Clovis, een onder eerste
koningen.
Sicilia. Het grootste eiland der Midden. Zee, merkw. zoowel door natuurschoon
als door hist. herinneringen, driehoekig
van vorm en door de straat van Messina
van Italie gescheiden: bergachtig eiland.
Sic transit gloria mundi. Zoo vergaat alle wereldsche grootheid.
Sidderaal. (De) behoort tot de orde
der Weekvinnige visschen en tot de fam.
der Men, leeft in Z. Amerika in stilstaande
meren en poelen en is voorzien van een
electrisch orgaan waarmede hij hevige
schokken kan geven.
Sidney. Hoofdst. v. d. Br.-Austral. kol.
N. Zuid-Wales.
Sidon. Een oude vermaarde stad van
Phoenicia a, d. Middell. zee, werd zoo
machtig, dat zij een soort heerschappij
over de andere steden uitoefende en
stichtte vele kolonien. Tegenwoordig Saida.
Siebenbiirgen. Vroeger een zelfst.
vorstendom, sedert 1691 aan Oostenr. beh.
en met Hongarije vereenigd, grenst in het
N. aan Hong. in het Z. aan Wallachije, in
het 0. aan de Boekowina en in het W. aan
Hong. oppervl. 1000 0 geogr. mijl, bergstreek tot het bergstelsel der Carpathen
behoorend, ruim 2 mill. inw., voorn. steden

Kronstadt en Hermannstad.
Siebold. (Philipp Frans von). Ilitstek.
natuuronderz., offic. v gez. in Ned. dienst,

vertoefde lang op Decima en verzamelde
daar veel, tot de reg. in hem een spion
meende te zien en hem verbande. Vestigde
zich te Leiden, waar hij van zijn huis een
Jap. museum maakte, en op een buiten
nabij Leiden, Jap. planten teelde. Museum
werd door de reg. aangekocht en v. S.
vertrok andermaal naar Japan, trad in
Jap. dienst en keerde in 1863 terug, overl.

1866 te Munchen.
Siegenbeek. (Matthijs). Verdienstel.

Ned. letterkundige, hoogleeraar in de Ned.
taal- en letterk. te Leiden, geb. 1774,1ater
burgem. van Leiden, overl. 1866. Onder
het bewind der Bat. republ. wend hem de
vervaardiging van een verhandeling over
de spelling der Ned. taal opgedragen,
waarop het besluit volgde dat deze spelling de officieele zou zijn.
Siegfried. De beroemde held eener
oude Germ. sage.
„Siegfried". Opera van Richard Wagner, Duitsch componist 1813-1883.
Siegmund. Onder dezen naam vet.melden wij : Een Roomsch keizer van
Duitschland, zoon v. Karel IV, 1378 markgraaf v. Brandenburg, 1387 kon. v. Hong.,
1410 kon. v. Duitschland, 1433 gekr. Gal

Husz de Hervormer, wren hij vrijgeleide
had toegezegd, aan den dood door beulshanden over, overleed 1437.
Drie koningen van Polen: S. I, 1506-48;
S. II, 1548-72, S. III, 1587-1632.
Siemens. (Ernst Werner) Duitsch na-

tuur- en werktuigkund. op het gebied der

electriciteit, vervaardigde werktuigen voor
telegraphie, stichtte met Halske, de wereldberoemde electro-technische fabriek
van Siemens & Halske ; geboren 1816, overleden 1892.
Stisje. Zangvogel, uit de familie der
vinken.
Silezie. Vroeger een tot Bohemen
behoor. hertogdom, thans le. een Pruiss.
prov. met de hoofdst. Breslau, grenst ten
N. en N.0 aan Brandenburg, ten 0. aan
Polen en Gallicie, ten Z. aan Oostenrijk,
Silezie, Moravie en Bohemen. 2e. een Oostenr. kroonland met de hoofdst. Trappau,
grenst aan Moravie, Hongarije, G-allicie
en No. 1.
Silleaten. Kiezelzure zouten, veelvuldig als delfstofEen voorkomend en ongeveer '/s ged. van alle bekende mineralen
uitmakend.
„Silvana". Opera van Karl Marie von
Weber, Duitsch componist, 1786-1826.
Silurische vorming. De lagen der
aardkorst, welke zich tusschen de Cambrische- en Devonische vormingen bevinden, gesteenten zandsteen, conglomerates,
grauak, leisteen, kalk, dolomiet, mergel,
en kiezellei, welke alle aanwijzen dat de
Sil. vorming uit het water bezonken is.
Simonoseki., Zee- en koopstad a. de
Z.W. punt van het Jap. eiland Nipon, bekend doordat bij het passeeren van de
straat v. S. in 1863 onverwachts het Ned.
oorlogschip Madusa onder bevel van Jhr.
de Casembroot. heftig beschoten wend; de
onzen bleven het antwoord niet schuldig
en een latere exped. van Ned., Frans. en
Amerik. schepen, tuchtigde Simonoseki in
1864.

Simplon. (De). Bergpas over de Walliser Alpen, welke Nap. I liet verbreeden
tot 8 a 9 M. en door de Simplonberg is in
1896 een tunnel geboord, waardoor de
spoorbaan loopt.
Sinai( of Horeb. Berg in het Zuidel.

ged. van het Sinai:8011e schiereiland.
Sindoro. Vulkaan op Java, op de gr.
van Pekalongan en Bagelen.
Sinecure., Een ambt dat aanzienlijke
inkomsten oplevert zonder werk van den
benoemde te vorderen.
Singkel. Vroeger rijkje op Sumatra's
W.kust, in 1840 door ons veroverd, thans
afd. van de resid. Tapanoeli.
Sion. Een heuvel te Jerusalem.-- Hoofdstad v. h. Zwits. kanton Wallis.
Sioux of Dakotas. Vroeger machtige
stam van Indianen in N. Amerika.
Sirach. (Jezus) Een Israelitisch schrijver van spreuken, welke zijn opgenomen
onder de Apocryphe Boeken van het
Oude Testament, 200 v. Chr.
Sirenen. In de Gr. mythologic bekoorlijke maagden, die de voorbijvarende zeelieden door hun betooverend gezang op
hun eiland lokten om ze te dooden. Ook
een orde van walvischachtige dieren, Zeekoeien genaamd, waartoe de lamantijn en
de Dugong behooren.
Sirocco. Een drukkend warme Z.O.
wind, in het voor en najaar in Italie
waaiend, welke men houdt voor den Afrik.
samoen.
Sisyphus. Mytisch kon. v. Corinthe,
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moest in de onderwereld een steep, die
telkens weer naar beneden rolde, tegen
een hoogte op rollers. Vandaar dat men
bij nuttelooze arbeid spreekt van Sisyphus-arbeid.
Si vis paeem, para bellum. Wie
den vrede wil, rust zich toe ten oorlog.
Sixtus. Naam van 5 Pausen: n.1 Sixtus 1, bekl. in 116 den Heil. stoel en werd
126 onthoofd. — S. II, 257 Paus, bij de
Christenvervolg. onder Valerianus ter flood
gebracht. — S. III, 432-440. — S. IV, geb.
1414, voerde in Spanje de Inquisitie in,
deed de Sixtijnsche kapel bouwen, een
brug over den Tiber en een groote waterleiding. 1484. — S. V, geb. 1521, hield
zich oud en ziek en werd daarom tot Paus
gekozen bij het overlijden van Gregorius
XIII. Toen wierp hij den staf waarop hij
steunde neer en toonde zich in al zijn
kracht, als meer staatkundig dan geestelijk heerscher; overt. 1590.
Sjach. Perzische titel voor koning.
Sjamanismus. Een soort van godsdienst, welke grootendeels op tooverkunsten berust, die door priesters worden
verricht, als tusschenpersonen tusschen de
goden en het yolk.
Skalden. Dichters der oude NoordGerm. stammers , die in hun liederen,
eigenlijk voordrachten, de laden der helden
verheer iijkten.
Skandinavie. De rijken Zweden en
Noorwegen.
Skating-Rink. Schaatsenbaan waar
men zich vermaakt met schaatsrijden op
rolschaatsen.
Skobelew. (Michiel Dimitrijewitsch).
Russ. generaal, onderwierp na een bloedig
verzet de Tekko Turkomannen in Azie en
veroverde hun hoofdsterkte Geoktepe 1881.
In Rusland terug, maakte hij propaganda
tegen Duitsehland en zocht de Franschen
voor zijn plannen te winnen om tegen D.
te velde te trekken, waarop de keizer hem
terugriep. Hij overt. 1882.
Skoetari. Turksche stad en vesting
in het N. ged. v. Alban* idem aan de
Bosporus tegenover Constantinopel.
S. 1. Sine loco (zonder opgave van
plaats). In catalogen beteekent dit, achter
den naam van een boek geplaatst, dat men
niet weet waar het gedrukt is.
Slaghoedje. Van koper of messingblik dopjes in den vorm van
een hoed, waarin op den bodem een ontplofbare stof. Bij percussie-geweren wordt
het hoedje op het stifje van den haan geplaatst en door het neerslaan van de haan
ontploft de stof en doet de lading ontbranden
Slakken of Buikpootige weekdieren.
Een orde van weekdieren met min of meer
duidelijk afgesch. kop, zintuigen, 2 of 4
voelhorens, mondwerktuigen en een aan
den buik geplaatste spierachtigen voet,
meestal in den vorm van een langen zool.
Ook ged. van ijzererts, welke zich na het
smelten van het ruwe ijzer afscheiden.
Slangen. Orde van kruipende dieren
(Reptilia) met een zeer Lang rolrond lichaam naar den staart dun uitloopend,
breeden platten driehoek. kop, wijdeu
muil met tanden, die soms gifklieren beGEILL. ENCYCLOPAEDIE.

vatten, hoornachtige opperhuid met dakpansgewijze schubben.
Slavernij. Een toestand waarin , de
mensch, van zijn vrijheid beroofd, een ander
dient en als een zaak of ding wordt beschouwd. In den ouden tijd was het een
algem. verspreide maatsch. instelling, die
later verdween en in den nieuweren tijd
weder in gebruikgeraakte, ten einde in
Amerika te voorzien in het gebrek aan
arbeidskrachten. Men kocht in Afrika
krijgsgevangen negers of roofde ze zelf en
voerde ze over naar Amerika, waar zij
openbaar werden verkocht als lastdieren
om op plantages te werken en huiselijke
diensten te verrichten. Door het voortdringen der beschaving is de slavernij
allengs afgeschaft. Wat ons betreft in
1860 in geheel India en in 1862 in Suriname.
In N. Amerika gaf deze kwestie aanleiding
tot een verschrikkelijke burgeroorlog,
welke tusschen de Noordel. en de Zuidel,
staters werd gevoerd en in 1865 met onderwerping van de laatsten eindigde. Mis Henriette Beecher Stowe, de bekende schrijfster van de Negerhut, droeg door haar
roman niet weinig bij tot het afschaffen
der slavernij en de Kwaker-secte in N.Amerika niet minder.
Slawen. Een hoofdafd. v. d. Indo-Germ.
stam in Europa, hoofdzak. gevestigd in
het 0. van ons werelddeel, n.l. Russen,
Czechen, Croaten, Slowaken, Serviers, Bosniers, Dalmatiers, Montenegrijnen en Bulgaren.
Slawonie of Slavonia, een gewest der
Hong. kruon. grenst ten N. en O. aan
Hong. en ten W. aan Croatie,175 0 geogr.
mijl. 400000 inw.
Sleedoorn. Naam van een heester tot
3 M. hoogte met doorn. takken, de onderste
takken brengen bloemen voort, de bovenste
bladeren. Groeit veelal op dorre plaatsen
en bloeit in April en Mei.
Sleeswijk. Tot 1864 een Deensch Hertogdom, thanS ged. der Pru;ss. provincie
Sleeswijk-Holstein ten N. van den Eider.
Arr. hoofdst. in de Pr. prov. SleeswijkHolstein.
Sleeswijk-Holstein. Pruiss. prov.
tusschen de Noord- en de Oostzee, voor
1864 aan Denemarken behoorend, bestaat
uit de vroegere hertogdommen Sleeswijk,
Holstein en Lauenburg, beide eerste door
Oostenrijk bij de vrede van Praag, 1866,
aan Pr. afgestaan, Lauenburg in 1865, dock
eerst in 1876 ingelijfd.
Sleutelbeen. Een plat S-vormiggebogen been, dat bij den mensch aan het
onderste ged. v. d. hals over de eerste rib
gelegen is en het borstbeen min of meer
bewegelijk met het schouderblad verbindt ;
houdt het schoudergewricht van de borstkas verwijderd en vormt een stevige
verbind. v. d. arm met den romp.
Slijkvulkaan. Vulkanen, die inplaats
van gloeiende lava, kokende slijk en
zwavel spuwen.
Slowaken. Slay. volksst. N.W.v. Hong.
Sluipwesp. Vliesvleugelig insekt, legt
eieren in de larven (rupsen) van andere
insekten en vernielt daardoor veel schadelijke insekten, want als zijn eieren uitkomen eten die maden de larve op.
18

Sluis, vóór het inlaten van he,t water.
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Sluis. (Een). Waterkeering, die zoodanig
is ingericht, dat de watergemeenschap
tusschen het boo ere en het lagere,ged.
van een kanaal of rivier kan opengesteld
of afgesloten worden. (Zie pl. 44).
Sm. In de nat. hist. afkorting van Smith.
Smaragd. Edelgesteente, verscheidenheid van beryl fraaie groene kleur.
Smyrna. H'oofdst. v. h. Aziat. Turksch
ejaleet Aidin, aanzienl. koopstad v. KleinAzie a. d. Golf v. Smyrna.
Sneeuw. Neerslag in den dampkring,
door lage temperatuur bevriezend. Bestaat
uit fijne 6-zijdige kristallen, in den vorm
van sierlijke stervormige figuren. (Zie
pl. 45).
Sneeuwbal. Ook Geldersche roos en
balroos gen., heester uit de familie der
Kamperfoelieachtigen, met voile Witte
bloemen, rijk bloeiend.
Sneeuwhoen. Vogelengesl. uit de fam.
der Boschhoenders, bewoont het Noorden,
wit van kleur in den winter met zwarte
staartvederen, in den zomer bruinzwart.
Sneeuwsehoenen. Houten op schaatsen gelijkende toestellen van 1.5 tot 2 M.
lang, waarvan men zich in Noordelijke
streken op de jacht bedient om snel over
de bevroren sneeuw te glijden ; ook sportvermaak.
Sneeuwval of Lawine. Ontstaat in het
geb. als de vochtige sneeuw zich losmaakt
en in massa's naar beneden komt, alles
wat in den weg komt bedelvend of medesleepend.
Snellen van Vollenhoven. (Samuel
Constant). Verdienstel. Ned. entomoloog,
schrijver v. verschill. dierk. werken over
insecten, geb. 1816.
Snieders. Twee Vlaamsche letterkundigen, n.l. Jan Rainier, gob. 1812, en
August geb. 1824.
SntJdervogels. Kleine 0. I. vogels,
tot de orde der Zangvogels behoorend,
die zich onderscheiden door een zeer kunstige nestbouw, daar zij eenige levende
bladeren, die dicht bij elkander staan, met
een draad bijeennaaien om het als nest
te gebruikcn.
Snippen. Vogels uit de orde d. Steltloopers met langen dunnen snavel en tamel.
hooge pooten, leven van wormen en slakken en insecten ; zijn zeer gewild als
jachtwild.
Snoek. (Andries) Uitstek. Ned. tooneelspeler ,,de Nederlandsche Talma" genaamd
geb. 1766 Rotterdam, overl. 1829.
Snonek Hurgronje. (Christian).Ned.
orientalist, geb. 1857 te Oosterhout in
N.-Brab., studeerde te Leiden en werd 1881
leeraar in het Mahomed. te Leiden, deed
1884-85 een rein naar Arabi; en Mekka
en deed in 1889 een onderzoekingsreis
naar Indict, waar hij studeerde voor zijn
werk ,,De Atjehers'', is thans raad-adviseur
voor Mahomed-zaken der regeering in
Atjeh.
Soeiaaldemoeratie. Richting of
staatk, partij, die den toestand der arbeidende klasse wil verbeteren, door opheffing
van het verschil van maatschappel. standen
en betere verdeeling van het kapitaal,
afschaffing van- privaateigendom. In ons
land vroeger vooral voorgestaan door

Domela Nieuwenhuis, sedert overgegaan
tot de Anarchistische partij. De S -D.
wordtin onze Tweede Kamer vertegenwoordigd door de heeren Troelstra (het
hoofd der partij) van Kol, Schaper, Hugenholtz, ter Laan, Melchers en v. d. Zwaag.
Soeiologie. De leer van het maatschappelijk leven of de physiologie der
menschheid.
Sodabronnen of alkalische. Bronnen
waarin koolzuurnatrium het hoofdbestanddeel is van de in het water voorkomende
stoffen; Schlorgenbad, Teplitz, Gastein,
Ems en Carlsbad.
Soden. Badplaats in het Pruiss. distr
Wiesbaden.
Soedan. Uitgestrekt gewest v. MiddenAfrika, ten N. begrensd door de woestijn
Sahara en ten Z. door den evenaar; verdeeld in Hoog- en Laag-Soedan,0ost- en
West-Soedan. H.-S. strekt zich uit van de
bronnen van de Niger, de Senegal en de
Gambie tot aan den bovenloop v. d. Nijl
en omvat 0 pper-Senegambie, Ashanti,
Dahomey, en de rijken der Foelah's en
Mandingo s, wordt , ten deele ook W.-S.
de N. L.-S. of Negritte strekt zich uit langs
de N. hellingen v. 0.-S. tot aan Kordofan,
wordt ook 0.-S. gen. Deze streek (het
tooneel van den oorlog met den Mandi)
bevat de steden Khartoem en Berber.
Soeloe-eilanden. Eilandengroep tusschen de N 0. punt v. Borneo en de Z.O.
punt van het eil. Mindanao.
Soemadang. Afdeel. op Java, in de
Preanger regentschappen.
Soemanep. Afd. op het oostel. ged.
v. het eil. Madoera (Ind Archipel).
Soembawa. Eii. in de Ind. Archipel,
tot de Kleine Soenda eil. beh., in de rij
volgend op Lombok.
Soenda-ellanden. Naam der eilandenreeks,ivelke zich v. h. schiereil. Malakka
tot aan Nieuw Holl. uitstrekt, dus onze geh.
„Oost", worden verdeeld in de Groote- en
de Kleine Soenda-eilanden. Tot de Groote
behooren: Sumatra, Java, Borneo, Celebes,
Banks, Biliton, tot de Kleine: Bali, Lombok, Soembawa, Flores, Sandelhout-eil.,
Adanara, Solor, Savoe, Lomblen, Pontor,
Alar, Ombaai, -Timor, Samao, Kambing,
Rotti en Daw. (Zie kaart der Ned. Oosten West-Indische bezittingen).
Soerabaja. Resid. op Java's oosthoek,
met gelijknam. hoofdst., 130000 zielen.
Soerakarta. Resid. op Java's zuidkust, tusschen Djokjokarta en Madioen.
1)e hoofdpl. wordt gew. Solo genoemd.
SoestdOk. Vorstelijk buitenverblijf in
de prov Utrecht, gem. Baarn, woonplaats
van H. M. de Koningin-Moeder.
So ewarow. (Alexei Wasiljewtsch).
Vermaard Russ. veldheer, geb. 1729, die
met groot geluk streedt tegen de Polen,
de Turken, de stammen in den Caucasus
en tegen de Franschen, waarbij hij uit
Italie over de Alpen trok, overl. 1800.
Sofala. Kustgewest v. Oostel. Afrika,
v. d. Zambesi tot de Delagoabaai.
Softa. Turksch student in de godgeleerdheid.
Soissons. Arr. hoofdst. in het Frans.
dept. Aisne.
Sokata. Rijk der Fellatahs inW.Soedan.
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Solanum L. Nachtschade, plantengesl, uit de fam. der Solaneen, waartoe
onze aardappel behoort.
Solar-olie. Licht gevende stof, uit teen
verkregen, bij drooge destillatie v. bruinkolen.
Soldeersel. Metaal of metaalmengsel, dienend om twee verwarmde stukken
metaal met elkander te verbinden.
Solfarata's of Zwavelgroeven. Vulkanische kraters, wier mond allengs gesloten
is' zoodat er geen gloeiend vloeibare stoffen, maar enkel gassen, water- en zwaveldampen worden uitgestooten, waardoor
op de wanden een dikke zwavelkorst wordt
gevormd.
Solferino. Vlek in de Ital provincie
Mantua, bekend door de overwinning door
de verbonden Franschen en Sardiniers op
de Oostenrijkers behaald, 1859.
Solidair. Een voor alien, en alien voor
een.
Solidus. Rom. gouden munt, in den
tijd van de Franken ook in ons land gebruikt, gewicht van 4.55 Ned. wichtjes
waarde ruim f 7.—.
Soliman. Naam v. drie Sultans van
Turkije. I, reg. 1402-1410, werd door zijn
broeder Moesa geworgd ; II, (de Groote)
z. v. Selim I, geb. 1496, regeerde 1520-66.
Voerde oorlog tegen Hongarije, nam Pest
en Ofen in en belegerde Weenen, veroverde
Rhodus, Tebriz. hoofdst. v. Perzie, Bagdad
en een aantal eil. v. d. Gr. Archipel,overl,
op 76 jar. leeftijd, terwijl hij opnieuw tegen
Hong. te velde trok; III, geb. 1647, reg.
1687-1691.
Solingen. Arr. hoofdpl, i. h. Pruiss.
distr. Dusseldorf, het middelpunt van ijzergieterijen en staalfabrieken.
Solms. Oud grafel. en vorstel. geslacht
stamslot Braunfels in de Wetterau, stamvader Marquard, graaf van Solms in
Hessengau. (Tit dit geol. sproot Amalia v.
Solms, de gemalin v. Prins Fred. Hendr.
Solo. (De). Grootste en diepste rivier
v. Java in de resid. Soerakarta, Madioen,
Rembang en Soerabaja.
Solon. Ber. Atheensch wetgever, de
eerste onder de zeven wijzen v. Griekenland, geb. Athene, 640 v. Chr. overl.
Somali. Volkstam v. h. Hamitische ras
in het 0. ged. v. Afrika v. d. Tddjoerobaai
tot a. d. Ind. Oceaan en Aden. Somaliland,
woest onvruchtbaar land. In 1903 beproefden de Eng. tevergeefs er in door te dringen
om den Mad Mullah te onderwerpen ; zij
moesten het na vele verliezen opgeven.
Sonate. Muzikale compositie voor instrumenten, tegenw meer gebr. om een
compositie voor solo-instrumenten aan te
• duiden.
Sond. In de nat. hist. afkorting van
Sonder.
Sonde. Heelkundig werktuig om wonden te peilen of te onderzoeken.
„La Somnambula". Opera van Vincenzs Bellini, Italiaansch comp. 1802-1835.
Sonoy. (Diederik). Dapper doch wreed
krijgsman, die in den Sp. tijd aan onze
zijde streed, geb. 1529, overl. 1597.
Sophia of Sofia. Stad a. d. grooten weg
v. Belgrado naar Constantinopel.
Sophia. Onder dezen naam vermelden

wij : Sophia Alexejewne, Russ. grootvorstin,
geb. 1657, bekend door hare listen, lagen
en samenzweringen, tegen Czaar Peter de
Groote, die haat eindelijk in een klooster
deed opsluiten, waar zij in 1704 overleed.
Sophia Charlotta, koningin v. Pruissen,
geb. 1668, bijgen. „de Wijsgeerige" leefde
slechts voor de bevord. v. kunsten en
wetensch. overl. 1705.
Sophia Dorothea, moeder v. Frederik de
Groote, geb. 1687, overl. 1757.
Sophia Frederika Mathilda, koningin der
Nederlanden, gehuwd met Willem III, geb.
1818, overl, 1877, door velen diep betreurd.
Bevorderde zeer de letterkunde.
Sophiakerk. Een der merkw. kerken
v. Constantinopel, door keizer Constantijn
ter eere van de goddelijke wijsheid gebouwd, in 532 verbrand, door Justinianus
herbouwd, leed in 548 veel door een aardstorting, hetgeen weer hersteld werd door
Isidorus. Delved. priester-Kamerlid Schaepman bezong deze kerk in een verheven
gedicht.
Sophist. Drogredenaar.
Sophocles. Beroemdste treurspeldichter der Grieksche oudheid, geb. 496 v. Chr.
overl. 405.
Sopraan. Hoogste der vier stemmen,
waarin men den otn yang verdeelt van alle
tones, welke de menschelijke stem kan
voortbrengen.
Sorbet. Verfrischende en verkoel. drank
van vruchtennat en suiker, somtijds met
rozenwater of amber vermengd in het
Oosten en ook in het Zuiden v. Europa
in gebruik.
Sorbonne. Vroegere universiteit te
Parijs.
Sorghum of Moorengierst, plantengesl.
uit de fam. der Gras ,,en. Men maakt van
de korrels ook gort, een bedwelmende
drank en azijn.
Soubrette. Tooneelrol van een jeugdige, vroolijke en olijke kamenier.
Souffleur. Noemt men den aan het
tooneel verbonden fluisterctar, die het geheugen der spelers te hulp komt door hen
de woorden toe te fluisteren. Iiij zit in een
tusschen het tooneel en het orkest yenborgen hokje.
Soutane. Lange jas met nauwe mouwen in Frankrijk door de R. K. geestelijk en gedragen.
Southampton. Stad in het Eng.
graafschap Hampshire, voortreff. koop- en
havenstad.
Spa. Stad in de Belg. prov. Luik in een
boschrijke bergstreek, vermaard wegens
haar minerale bronnen als badplaats.
Spaansehe vlieg. Een insect (Lytta
vesicatoria) dat geen vlieg is maar een
kevertje. Het heeft voor de geneesk.
waarde als blaartrekkend middel en men
bereidt er de bekende Spaansche vliegenzalf van.
Spahi's. Cavalaristen in het Fr. leger
in Algiers, gevormd uit inboorlingen maar
op Europ. voet georganiseerd.
Spandau. Een als staatsgevangenis
beruchte vesting in het Pruiss. district
Potsdam.
Spanje ook Iberie genaamd of Iberische schiereiland, omdat Spanje met Por-
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tugal een schiereiland vormt, dat alleen
door de Pyreneen aan het vaste land van
Europa verbonden is, grenst ten N. aan
Fr. en de Atl. oceaan ten 0. en ten Z. a. d.
Middell. zee, ten W. aan Portugal en den
Atl. oceaan, oppervl. ruim 492230 0 mijten,
17.924.461 inw. Leer bergachtig, woest maar
schoon land, aangenaam warm klimaat,
voorn. bedrijf landbouw en vruchtenteelt.
Voorn. steden Madrid de hoofdst. Valladolid, Bilboa, Valencia, Casthagena, Barcelona, Malaga, Sevilla, Cadix, voorn. rivieren Taag, Doero, Guadiana, 0-uadalquivier en Ebro. Reg. vorst Aiphons XIII
sinds 1886. In den oorlog van 1898 met de
Ver. Staten v. N. Amerika verloor Spanje
al zijn kolonien in Amerika en Azie, n.l.
Cuba en Portorico en de Philippijnen.
Sparta. In de dagen der oudheid de
hoofdst. v. het Peloponesisch landschap
Laconie (Gr.)
Spat. Bij de paarden een tegennatuurlijke knobbelachtige uitwas der beenderen
welke het kniegewricht van het achterbeen
vormen, vooral van het scheenbeenhoofd.
Specerijen. Prikkelende stoffen, die
als toespijs gebruikt worden, inzonderheid
kruiden; worden vooral aangevoerd van
de Molukken (0. Indict). De voorn. zijn:
kaneel, muskaat, foelie, kruidnagelen,
peper enz.
Specht. Fam. en gesl. v. vogels uit de
orde der klimvogels, vrij lange, krachtige
snavel, lange wormvormige, kleverige
tong, met een hoornachtige met weerhaken voorziene punt, stevige staartpennen,
die bij het klimmen tot steun dienen,
pooten met 2 naar voren en 2 naar achteren gepl. teenen. Bont gekleurde, fraaie
vogels, voeden zich met insecten en nestelen in boomholen, welke zij dikwijls met
den stevigen snavel in het hout uithakken.
Speckbacher. Een der aanvoerders
van den opstand in Tyrol in 1809, vriend
en wapenbroeder van Adreas Hofer.
Specks. (Jacques). Zevende gouv.-gen.
van Ned. Indict van 1629-32.
Spectraalanalyse. Het onderzoek
van het Spectrum, (zie aldaar) n.l. van het
licht, dat door eenig lichaam wordt uitgestraald, met het doel om de bestanddeelen
van dat lichaam te leeren kennen.
Spectrum. Het in een prisma gebroken en in kleuren ontbonden licht, dat van
een lichaam is uitgestraald of er door is
gestroomd.
Speelman. (Cornelis Jansz). Gouvern.gen. van Ned. Indict van 1681-84.
Speksteen. Delfstof, vetachtig soort
van talk, dient tot het polijsten van spiegels en laat zich gemakkelijk verwerken
op de draaibank en uit de hand.
Spencer. (Herbert). Eng wijsgeer, geb.
Derby 1820,stichter van een wijsgeerig
stelsel, dat hij evolutie- of ontwikkelingsbegeerte noemde.
Spenn. In de nat. hist. afkorting voor
Spenner.
Sperwer. Roofvogel van de fam. der
Valken.
Speyk. (Jan Carel Josephus van), Ned.
marine-officier, geb. Amst. 1802, stied den
heldendood toen hij, tijdens den Belg. opstand met een kanonneerboot afgedreven

en tegen den wal te Antwerpen geslagen,
door de opstandelingen besprongen, de
lont in het kruit stak en met vriend en
vijand in de lucht vloog.
Sphinx. Naam van reusachtige steenen beelden met het gelaat v. een vrouw
en het lichaam van een leeuw, kunstgewrochten der oudheid in Egypte en Assyrie, volgens de overlevering een monster, dat iedereen welke een door hear
opgegeven raadsel niet kon oplossen,verslond.
Spieren. Wat wij in het dagelijks
levee vleesch noemen, zijn spieren; zij
bekleeden of omkleeden de beenderen v.
het lichaam en brengen ze in beweging.
Men onderscheidt ze in willekeurige en
organische; de eerste zijn aan den wil
onderworpen; zij heben een buik en althans 2 uiteinden, n.l. den of meer hoofden
en een of meer aanhechtingen. Hoofd heet
de verbinding met het vaste punt, aanhechting die met het beweeglijke punt.
Begin en einde der spieren worden pees,
de buik wordt vleesch genoemd.
Spiers. Hoofdst. v. het Beiersche distr.
Pfalz, voormal. vrije Rijksstad aan den
Rijn.
Spinachtige dieren. Naam van een
klasse van Gelede dieren, welke zich van
de andere onderscheiden door het gemis
van sprieten ; de kop met het borststuk
vereenigd tot een kopborststuk, voorzien
van enkelv. oogen, welke in aantal verschillen. 8 pooten, achtergedeelte gewoonl,
grooter dan het kopborststuk, bij enkelen
met s pinwerktuigen voorzien. Tot hen behooren: spinnen, schorpioenen, teken,
mijten enz.
Spinola. (Ambrosio). Uitst. Spaansch
generaal, geb. 1571, overl. 1630, tegenstander van prins Maurits, tegenover wien hij
weinig of niets kon uitrichten.
Spinoza. (Baruch of Benedictus). Beroemd wijsgeer, geb. 1632 te Amsterdam,
overl. 1677, in armoedige omstandigheden
aan longtering, zonder dat zijn tijdgenooten in hem den later zoo gevierden
wijsgeer zagen. 13 Sept. 1880 werd te
's Gravenhage een gedenkteeken voor
hem onthuld.
Spiritisme. Het geloof in het voortbestaan der geesten van afgestorvenen en
in het in gemeenschap blijven met die
geesten.
Spiritualismus. Het begrip dat
's menschen ziel als een zuiver geestelijk
of geheel onstoffelijk wezen beschouwt,
dat God een geest is en de mensch een
zedelijk wezen.
Spit- Zonderlinge ziekte, plotselinge
pijn in de lendespieren, gew. in de linker
zi)de; de hider wordt scheef en krom van
pijn, duurt van 5-20 dagen, is nooit doodelijk, maar bij veel voorkomen, verz wakkend.
Spitsbergen. Eilandengroep in de N.
IJszee ten N O. van Groenland in 1594
door Barendsz. Heemskerk en Rijp ontdekt, in de 17de eeuw was het de verzamelplaats van walvischvaarders en inzonderheid het door ons gestichte dorp
Smeerenburg.
Spitsmuizen. Kleine op muizen ge-
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lijkende zoogdieren, met een spitsen snuit.
Spitsroeden. Straf, gebruikelijk in
Siberie in de verbanningsplaatsen der
veroordeelden, en waarbij een aantal op
rijen staande soldaten een veroordeelde,
die met ontbloote rug langs hen heen
wordt gevoerd, met een taaie stok een
slag geven. De straf heeft dikwijls een
doodelijke afloop.
Spleen. Zielsziekte, zwaarmoedigheid,
zwartgalligheid, als een nationale ziekte
der Engelsehen beschouwd.
Sponzen. Voortbrengselen van het
dierenrijk, skelet van Holzakdieren, wier
lichamen uit een weeke massa bestaat en
die in de Roode- en de Middell. Zee voorkomen. Men perst de geleiachtige massa
er uit en houdt de spons over.
Spontaniteit. Een zelfstandige uiting
uit eigen beweging (geestdrift b.v.), geboren op het juiste oogenblik.
Spoor. (Gerardus Jalkes). Ned. dichter,
geb. te Rotterdam 1832, overt, 1882.
Spoorwegen. Onze spoorwegen dagteekenen van 1839, toen de eerste lijn
Amsterdam-Haarlem tot stand kwam,
enkele jaren later gevolgd door de lijn
Amsterdam-Utrecht-Arnhem met zijlijn
Utrecht-Rotterdam. De uitbreiding ging
zeer langzaam. In 1860 werd besloten
spoorwegen aan te leggen voor rek. v. d.
Staat en aan een voor dat Joel opgerichte
maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen werd de exploitatie opgedragen. In 1860 bedroeg de totale lengte der
geexploiteerde spoorwegen slecht 335 km.,
in 1869 was deze reeds gestegen tot : 600 km.
In 1890 nam de Staat de Ned. Rijn-spoor
over. Hoe uitgebreid thans ons spoorwegennet is, toont ons de Spoorwegkaart
van Nederland, hiernevens.
Sporadisch. Verstrooid, hier en daar
slechts voorkomend.
Sporen of Kiemkorrels, dienen bij bedekt bloeiende planten tot instandhouding
der soort evenals zaden bij gewone
planten.
Spotvogel. Vogels die de gewoonte
hebeen den zang van andere vogels en
allerlei geluiden na te hootsen, o. a. de
Noord-Amerik. lijster (Turdus polyglottics L), de Zuid-Amerik. (Cassicusfiersicus L); ook in ons land komt een Boschzanger voor welke Spotvogel heet n.l.
Phyllopneuste hypolais.
Spr. In de nat. hist. afkorting voor
Sprengel.
SprInkhaan. Bekend insect uit de
orde der Rechtvleugeligen.
Sprot. Vischje uit de fam. der Haringen,
dat in de N. en Oostzee wordt gevangen
en gerookt in den handel wordt gebracht.
Spruw. Aandoening van de mondholte,
witschtige stippelvorm, uitslag op tong
en slijmvlies.
Spuitwater. Zuiver water, waarin door
machinale druk koolzuur is opgelost.
Spurgeon. (Charles Haddon). Beroemd
Eng. prediker der Nonconformisten, geb.
1834, die reeds op 16-jar. leeftijd preekte.
De toeloop steeg zóó, dat de kerk waar
hij preekte te klein werd en ook de Surrey
Music-Hall, die 15000 personen kan bevatten, te klein bleek. Men bouwde voor hem

de Metropolitan Tabernacle. welke bijna
f 400000 kostte.
Spurrie. Plantengesi. uit de fam. der
Anjelieren, wordt op akkers gezaaid tot
veevoeder.
Spyri. (Johanna Louise). Zwitsersche
schrijfster voor de jeugd, geb. 1827.
Squatter. Amerik. naam voor kolonist.
St. Farg. In de nat. hist. afkorting
van A. L. M. le Peletier de Saint-Fargeau.
Staal. Een soort van ijzer, dat zich
onderscheidt door een bepaald koolstofgehalte ; wordt gebruikt voor het maken
van wapens, messen enz.
Staalbronnen of Staalwateren. Bronnen welker wateren voornamel. koolzuurijzeroxydule bevatten, zooals te Pyrmont,
Driburg, Franzensbad en Spa.
Staar. Gevaarl. oogziekte ; bij de grauwe
staar of cataract is de kristallens niet meer
doorschijnend, bij de groene bestaat ontsteking van het vaatvlies, bij de zwarte
ontsteking van het netvlies.
Staathuishoudkunde. Ook wet
volkshuishoudkunde genaamd, is de leer
van den rijkdom, welke leert hoe de
rijkdom in den staat ontstaat, verdeeld
wordt en teniet gaat. Zij wijst de wetten
aan, die den rijkdom besturen en wier
kennis onmisbaar is voor de algemeene
welvaart.
Staatkunde. In de ongunstige beteekenis: staatsmanswijsheid of de leer der
middelen om op het gebied van den Staat
bepaalde oogmerken te bereiken. In gunstige zin: de leer van het leven in den
Staat en van de stroomingen en bewegingen welke er zijn op te merken.
Staatsbankroet. Een toestand dat de
staat niet kan voldoen aan zijn financieele
verplichtingen, dat hij zelfs door leeningen
het evenwicht tussehen uitgaven en inkomsten niet kan bewaren. Gewoonlijk heeft
een staatsbankroet slechte gevolgen voor
de houders van schuldbrieven v. d. staat.
Staatsbegrooting of Budget, de
raming van de inkomsten en uitgaven
van een staat over een bepaald tijdperk.
Staatsburger. leder die tot een bepaalde staat behoort en de bevoegdheid
bezit aan de openbare aangelegenheden
deel te nemen; inzonderheid behoort tot
zijn rechten het kiesrecht; hij kan echter
zijn rechten door een vonnis verliezen.
Staatsdomein. Onroerend goed aan
den staat behoorend en waaryan deze de
inkomsten trekt.
Staatssehuld. De leeningen welke
een staat sluit om uitgaven te bestrijden
welke niet uit de gewone inkomsten zijn
te voldoen.
Staats Vlaanderen. Een ged. van
het vroegere graafschap Vlaanderen, nagenoeg overeenkomend met het tegenw.
Zeeuwsch Vlaanderen.
Stabat mater. Naam van een verheven middeneeuwsch kerkelijk lied; naam
ontleend aan de twee eerste woorden
daarvan.
Stabiel. Standvastig, vaststaand, in
evenwicht, het streven naar het handhaven
van het bestaande.
Staf. Naam voor een bevelhebber eener
troepenafdeeling met alle die onder zijn
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onmiddellijke bevelen staan Generale staf
noemt men het korps officieren, dat bestemd is om een legeraanvoerder met raad
en daad bij te staan.
Stagnatie. Stilstand.
Stamboek. Voor vee, honden enz.legt
men een boek aan, waarin de afkomst der
dieren vermeld staat; dit heet het stamboek en client om steeds te kunnen zien
en bewijzen dat een zeker dier van ouders
afstamt die bepaalde deugden bezitten of
raszuiver zijn.
Stamper. Vrouwelijkvoortplantings
werktuig der planters, bevindt zich in het
midden der bloem, waar het vervolgens in
de vrucht overgaat,
Standelkruiden of Orchideen, plantenfam. welke zich onderscheidt door haar
zonderling gevormde prachtige bloemen
en hare eigenaardige groeiwijze, Leven
meest in vochtige oorspr. wouden als
woekerplanten op boomstammen.
Stante pede. Op staanden voet,
Stanislaus. Onder dezen naam vermelden wij:
Den Heiligen Stanislaus, geb. 1030, vermoord in de kerk te Krakau 1079; omdat
hij de losbandigheid van kon. Bolislaus
openlijk afkeurde. Heilig verklaard 1253,
gedenkdag 7 Mei.
Twee Poolsche koningen : St. I, geb. 1677,
reg. 1704-09, over]. 1766 in Frnnkrijk;
id. II, laatste kon. v. Pole; reg.1764-1795
overl. 1798, ongehuwd.
Stanley. (Henry) eigenlijk James Rowland. Beroemd Afrika-reiziger, geb, 1840
in Eng, vertrok . als jongen naar Amerika,
nadat hij in het armhuis te St. Asoph een
goede opvoeding had genoten. In Amerika
vond hij werk bij een koopman, Stanley,
te New-Orleans, die hem als noon aannam,
maakte den oorlog merle en wijdde zich
vervolgens aan de journalistiek. In die
kwaliteit werd hem door den eigenaar van
de New-York-Herald het voorstel gedaan
den zendeling Livingstone, die ergens in
het hart v. Afrika vertoefde, op te sporen.
Stanley kweet zich uitstek. van lien taak.
In 1874 trok hij geheel Afrika door, van
Zanzibar naar de Congo-rivier, later deed
hij nog een reis naar de Con go-streek en
vestigde aldaar het eerste handelsstation
der tegenwoordige Congo-staat, overl. 1904.
Stanley-Pool. Len meer, gevormd
door de Congo, door Stanley ontdekt,
Aan hare oevers ligt het negerdorp Brazzaville en een weinig or van verwijderd
zuidwaarts Leopoldville, het hoofdstation
der Congo-staat.
Stanniool of Tinfoelie, zeer dun
bladtin.
Staring. (Antony Winand Christiaan).
Geestrijk Ned. dichter, geb. 1767, overt.
1840, woonde ruim een halve eeuw op het
landgoed den JVildenborch bij Vorden,
zich bezighoudend met staathuishoudkunde,
landbouw en poezie,
(Winand Carel Hugo) verdienstel. geoloog en z. v. d. voorg., geb. 1808, over].
te Lochem 1878.
Start. (DO. Bij wedrennen de vertrekplaats der renpaarden
Statuten. Bepalingen, wetten, grondslagen, inzonderheid die van vereenigingen

zij zijn alleen rechtsgeldig als zij door den
staat zijn erkend, wat men noemt Koninklijk goedgekeurd. Om als vereeniging te
kunnen bestaan is echter die goedk. niet
noodzakelijk.
Stavoren. Stadje in het Z.-W. van
Friesland aan de Zuiderzee.
Stearine. Bestanddeel van de meeste
vetten en daarin gemengd met palmitine
en elelne.
Steen. (Jan). Beroemd schilder der
Holl. school en een der meest populaire
kunstenaars, geb. 1626 te Leiden. In yenschill. Europ. musea vin linen een 200tal
stukken van hem en bovendien bestaan er
nog een 300tal. Overt. 1679.
Steenttjd. Tijdperk waarin de oorspr.
bev. v. Europa nog onbekend was met de
metalen en hare gereedschappen en wapens vervaardigde van steen.
Steenwijk. Klein bevallig stadje in
Overijssel.
Steeple-chase. Wedren, waarbij een
kerktoren of iets antlers hoog uitstekend
als doe] der ren wordt aangeduid, hetwelk
men dan over heggen en struiken, langs
den kortsten weg moet bereiken; ook nit
met hindernissen.
Steijn. (Martinus). Laatste president
der voormalige Orange-Vrijstaat, geb. 1887
te Wiiiburg (0.-V.), werd in 1896 tot pres.
gek., sloot met de Transv. republ. een ofen defensief verb. tegen Eng. en deed
alles om den krijg met Engeland te verhinderen. Toen dat niet ging, stond hij
Transv. trouw ter zijde en nam met
Christiaan de Wet een werkzaam aandeel
a. d. oorlog. Na het einde v. d. oorlog
vertrok hij zwaar ziek naar Nederland en
herstelde langzamerhand, zoodat bij in
Jan. 1905 weder naar Z.-A. kon terugkeeren.
Stekelbaars. Visschengesl. uit de afd •
der Stekelvinnigen.
Stekelhuidigen. Naam van een der
groote typen van het dierenrijk.
Stekelvarken. Dier uit de orde der
Knaagdieren wier huid met scherpe stekels
is bezet.
Stelling. (Een). Is in de logica een
uitspraak welke men voor waarheid houdt
en dus geheel iets antlers dan de onderstelling, welke niet meer is dan een bloot
gevoelen
Stelsel. Op het gebied der bespiegelende wijsbegeerte en der godgeleerdheid
een naar vaste beginselen gerangschikt
geheel van stellingen en leerbegrippen;
op dat der nat. hist. een juiste rangschikking van alle voorw. der natuur ; op ander
gebied in het algem. de beginselen en
wetten die hare grondslagen uitmaken en
hare ontwikkeling beheerschen.
Steltloopers. Orde uit de klasse der
vo gels, zich onderscheidend door lange
pooten en meestal ook door een langen
snavel of hall. Tot hen behooren de
waterhoentjes, kieviten, strandloopers,
krsanvogels, rei gers, ooievaars, enz.
Stemvork. Tweetandig met een steel
voorzien werktuig van staal, dat in trilling
gebracht, een bepaalde muzikale toon, gewoonlijk a laat hooren, uitgevonden door
John Shore, Eng. musicus. Volgens de
bepal. v. Scheibler moet die toon 440
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trillingen tellen, volgens den Franschen
diapason normal 435 en volgens Helmholz
heeft de eenmaal gestreepte a 437'/2 trilling in de seconde.
Stend. In de nat. hist. afkorting voor
Stendel.
Steng. Verlengstuk van een mast op
een schip.
Stenographie. Snelschrijfkunst, is de
kunst om door andere teekens dan de
gewone sneller te schrijven.
Sten Sture. Rijksstadhouder van
Zweden, 1470-1504.
Stenstor. Zeer krachtige stem.
Stephanus. Onder dezen naam vermelden wij : Een Heilige der It. K. kerk,
een der 7 diakenen der eerste Christel.
gem. te Jeruzalem, in het jaar 36 of 37
gesteenigd, eerste Christenmartelaar, gedenkdag 26 Nov.
Negen pausen, n.l. I reg. van 253-57;
II gek. 742, reg. slechts enkele dagen, toen
hij overleed; III reg. 768-772; IV reg.
816-817; V reg. 885-91; VI reg. 896-897
in de gevangenis gewored; -VII reg. 929—
931 ; VIII reg. 939— 942; IX reg. 1057-1058.
Een kon. v. Engel., Stephanus v. Blois,
geb 1105, overl. 1154.
Ben kon. v. Polen, Stephanus Bathori,
geb. 1532, overl. 1586.
Stephenson. (George). Uitvinder van
de locomotief en grondlegger der spoorwegen, geb. 1781 te Wylam bij Newcastle,
zoon v. e. mijnwerker, klom op tot dir. v.
steenkolenmijn en vervaardigde in 1841
de eerste locomotief; bestuurde later de
aanleg der voorn. spoorwegen in Engel.;
overl. 1848.
Steppe. Uitgestrekte boomlooze vlakten in Rusland en Azie, waar alleen grassen
en struiken groeien.
Steph. In de nat. hist. afkorting voor
Stephens.
Ster. Lichtgevend of het licht van een
ander hemellichaam terugkaatsend licht,
dat zich buiten den dampkring der aarde
bevindt. In den regel bedoelt men er een
vaste ster mede, maar het kan ook een
wachter van een komeet zijn.
Stereotype. De vervaardieing van
metalen platen die volkomen gelijk ztjn aan
uit de uit losse letters samengestelde lettervorm of zetsel.
Sternb. et Hoppe. In de nat. hist.
afkorting van Sternberg en Hoppe.
Sterrenbeelden. Groepen waarin
men de vaste sterren van het uitspansel
heeft verdeeld.
Sterrenkaarten. Afbeeldingen van
den sterrenhemel of gedeelten daar van.
Sterrenwaeht of Obervatorium. Gebouw bestemd tot het doen van sterrenkundige waarnemingen. Het sterrekundig
observatorium te Peking, waarvan plaat
46 eene voorstelling geeft, werd als het
ware ontdekt tijd. de opstand d. Boxers.
Men wist van het bestaan van deze sterrewacht niets of en kwam tot de ontdekking dat de instrumenten dagteekenden
van omstr. 1279, n.l. een hemelglobe, een
armillarsfeer of ringkogel enz.
Sterrenwichelarti. De kunst om uit
de waarneming van den loop en d. stand
der sterren de toekomst en het lot der

menschen te bepalen, gelijkstaande met
kaartleggen.
Stettin. Hoofdst. d. Pruiss. provincie
Pommeren, voorn. zeeplaats v. Pruissen.
Steur. Visschengesl. uit de orde der
Glansschubbigen. de soort die in onze
rivieren leeft, wordt wel 3 M. lang. Het
vleesch wordt ten onzent meest ingelegd
in azijn; de knit vormt de beroemde
kaviaar der Russen.
Steurharing. Verscheidenheid van de
gew. haring.
Stev. In de nat. histor. afkorting voor
Steven.
Stevin. (Simon). Uitst. wiskunstenaar,
die zeer in aanzien was bij Prins Mauritz,
geb. begin der 16de eeuw, overl. 1620.
Stieler. (Adolf). Duitsch aardrijkskund.
en kaartteekenaar, ontwerper v. de naar
hem genoemde Stieler-atlas,
Stieltjes. (Thomas Joannes). ITitstek.
Ned. waterbouwkundige, geb. 1819, lid der
2de Kamer en dir. der Overijss. kanalisatiemaatsehappij, overt 1879.
Stift of Sticht. Inrichting met bepaalde
rechten en voorrechten, welke met hare
personen, gebouwen en bezitt. onderworpen is aan een geestel. corporatie.
Stijl. (Simon) Een verdienstelijk Ned.
letterkundige en dichter, geb. 1731, overl.
1804.
Stikstof. (Azotum, nitrogenium). Enkelvoudig lichaam, in de dampkringslucht
aanwezig ten bedage van 79 volumenprocenten; met zuurstof en waterstof verbonden voorhanden in salpeterig zuur en
salpeterzuur, met waterstof in ammoniak,
en met koolstof, waterstof en zuurstof in
vele dierl. en plantaard. stoffen, inzonderheid in eiwitstoffen; kleurloos, onbrandb.
gas, ongeschikt voor ademhaling. Wordt
als bedwelmingsmidd. bij kleine operaties
gebruikt, b.v. bij het tretken van tanden.
Stinde. (Julius). Duitsch dichter en
schruver, geb. 1841, bekend door zijn humor. romans.
Stipendinm of Beurs. Een geldelijke
onderstand door het Rijk of particuliere
stichtihgen toegekend gedurenue een zeker
aantal jaren aan studeerenden.
Stocker. (Adolf). Protest. godgel. te
Berlijn, bekend wegens ztjn onverdraagzaamheid jegens de Joden, geb. 1835.
Stofcvisseling. De schei- en natuurk.
verrichting, welke tot instandhouding Nan
het lichaam noodig is, m. a. w. de aanvoer
van voedsel en de aanvulling der verbruikte
stoffen.
Stoke. (Melis). Ned. dichter, tevens
geschiedschrijver uit het laatst der 13 en
het begin der 14de eeuw.
Stokholm. Hoofd- en resid.-stad van
Zweden a. d. mond der Malor in de
Oostzee.
Stokvis. (Barend Joseph). Verd. Ned.
geneesk., geb. 1834, hoogleeraar.
Stola. Plechtgewaad der R. K. geestelij k en
Stolzenfels. Kasteel op een met bosch
begroeide steilA rots op den linker Rijnoev er nabij Kapellen, Pruiss. district
Museberg.
Stonehenge. Oud merkw. overblijfsel,
waarschijnlijk uit den tijd der Kelten

Het sterrekundig observatorium teJPeking.
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Engeland nabij de stad Amerbury, kolossale rechtopstaande zuilen van graniet.
Stoomhamer. Werktuig dat den gewonen hamer vervangt, een groot gietijzer
blok, dat tusschen stUlen (leiders) op en
neer wordt bewogen d. een stoommachine.
Stormvogels. Gesl. en fam. uit de
orde der zwemvogels, veel op meeuwen
gelijkend.
Stortenbeker. (Johannes) Verd. Ned.
decoratieschilder, geb. 1821.
(Pieter). Idem, idem, dierenschilder, geb.
1828
(Cornelis Samuel). Id. id. id. geb. 1839.
Storthing. Noorweegsche volksvertegenwoordiging.
Stiissel. (Anatoly Nicolajewitsch).
Russ. gener., verdediger van Port-Arthur
tegen de Japanners, gaf na een beleg van
7 maanden de vesting 2 Jan. 1905 over.
Stowe. (Beecher). Zie Beecher.
Straaldieren. Hoofdafd. v. h. dierenrijk, aldus gen. omdat de dieren een
straalsgewijze bouw hebben.
Straatsburg. Hoofdst. v. h., Duitsche
Rijksland Elzas-Lotharingen en het distr.
Beneden-Elzas.
Strabo. Grieksch aardrijksk. geboren
66 v. Chr.
„Stradella". Opera van Baron Friedrich Flotow, Duitch componist,geb.1812.
Stradivari. Beroemdvervaardiger van
violen, geb. te Cremona 1644, over!. 1737.
Hij vervaardigde meer dan 1000 violen en
verkocht geen voor minder dan 4 Louis d'or
= f 80.—. Thans is de waarde meer dan
1000 maal zoo groot.
StrafkoloniEn. Nederzettingen van
misdadigers en politieke veroordeelden in
kolonien van eenig rijk, alwaar zij zich
onledig houden met werkzaamheden van
openbaar nut.
Straits Settlements. Eng. prov. op
het schiereil. Malakka.
Stralen. (Hendrik van). Verd. Ned.
staatsman, geb. 1751, over!. 1822.
Strandrecht. Was vroeger het recht
van de bewoners en den landheer op alles
wat op het strand aanspoelt. Sedert bij de
wet geregeld.
Strandvonderij. Instelling waarbij
het beheer voor aan het strand aangespoelde voorwerpen wordt opgedragen aan
daartoe aangewezen personen, b.v. de
burgem. dergemeente.
Stratfort. Stad in Engel. bij Londen.
Strausz. (Johann). Beroemd componist
van dansmuziek geb. Weenen 1804, over!.
1849.
Streckfusz. (Karl Adolf). Populair
Duitsch schrijver, geb. 1823.
Strike. Werkstaking.
Stroop. Dik vloeibare zoetsmakende
stof wordt vervaardigd uit suiker, voornamelijk rietsuiker.
Strophe. Een bepaald aantal versregels in een gedicht, welke in vorm en inhoud een geheel uitmaken.
Struggle for life. Strijd om het
bestaan.
Struisvogel. Fam. en gesl. v. vogels,
tot de orde der Loopvogels beh. Groote
vogels met zware sterke pooten maar tot
vliegen ongesch. vleugels. Leven in de

groote vlakten van Afrika en Z.-Amerik ,
leggen hun eieren bij elkaar in een nest.
Strychnine. Zeer vergiftige alkaloide,
voorkomend in de Braaknoot en in de
schors van dien boom en in de Ignatius
boomen.
Stuers. (Hubert Joseph Jean Lambert
de). Verd. krijgsman, geb. Roermond 1788,
die zich in India bij tal van expedities
onderscheide, laatstel. comm. v. h. Ind.
leger, over!. 1861.
(Victor Eugene Louis de). Ned. kunstkenner,geb. Maastricht 1843. Lid van de
Tweede Kamer.
Stuifmeel. Wordt gevormd in den
helmknop der meeldraden en bevruchtende
stof, zonder wier uitstrooiing op den stempel van den stamper geen bevruchting
van planten kan geschieden.
Stuipen. Elontsche spiersamentrekkingen van algem. of plaatselijken aard,
vooral bij kinderen voorkomend.
Stuttgart. Hoofdst. en resid. van het
konin krij k Wurtemburg
Subject. (Onderwerp). In de redeneerkunde het lid van een volzin hetwelk beoordeeld of waarvan iets bepaald wordt.
Sublimatie. Scheik. bewerk. dienend
om vluchtige vaste stollen van niet vluchtige to scheiden; het product daarvan de
sublimaat is vast en niet vloeibaar.
Sub rosa. Onder de roos; in vertrouwen.
Subsidie. Onderstand,tegemoetkoming.
Substitutie. Plaatsvervanging,
Succade. De in de suiker ingelegde
schil eener citroensoort.
Successie-oorlogen. Oorlogen welke
ontstaan over de kwestie van troonopvolging.
Sue. (Eugene) Fransch romanschrijver,
geb. 1804, overl. 1857, bekend vooral door
zijn romans: de Wandelende Jood en de
Verborgenheden van Parijs.
Suez. Stad in Beneden-Egypte a. h. N.
uiteinde v. d. Roode Zee en aan het Suezkanaal.
Suezkanaal. Kanaal hetwelk de landengte van Suez doorsnijdt en de Middell.
Zee met de Roode Zee verbindt, gegraven
1859-69 onder leiding van den Fransche
ingenieur Ferdinand de Lesseps.
Suggestie. Het opwekken van voorstellingen, gevoelens, gewaarwordingen
enz. bij gehypnotiseerde.
Suikercontract. Overeenk. tusschen
het Ned.-Ind. gouvernement en een,planter
tot het leveren van suiker.
Suikerriet. Plantengesl. uit `de fam.
der grassen, op riet gelijkend met lange
breede bladeren, waaruit het sap geperst
wordt. waarvan de suiker wordt bereid.
Sumatra. Het grootste der Soenda-eil.
in onzen 0. I. Archipel, ruim 13 maal zoo
groot als Nederland, ten W. v. Borneo en
ten N. v Java, bevattende Atjeh, N.punt,
Deli (Oostkust), Benkoelen en Lamp. distr.,
Padang, Tapanoeli en Pad. Bovenl., de
Battalanden met Korintjie. (Zie kaart v.
Ned. Oost- en West-Indte).
Summa summarum. In 't geheel,
alles bu elkaar.
Summier proces. Korte en minder
omslachtige behand. eener rechtszaak.
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Supercargo. De man die aan boord
van een koopvaardijschip het toezicht
heeft op de lading en daarvoor verantwoordelijk is.
Sur. In de nat. hist. afkorting voor
Suringar.
Suriname. Ned. kolonie a. d. N O.kust
van Zuid-Amerika, tusschen Fransch en
Eng. Guyana en Brazilie. Hoofdstad, zetel
der reg., tevens eenige stad, Paramaribo;
kleinere nederzetting Albine, wordt door
slechts weinige Ned. bewoond, en verder
door negers en roodhuiden. Buitengewoon
vruchtbaar land. zeer geschikt voor den
verbouw v. allerlei trop. gewassen. Hoofd
v. h. bestuur een gouverneur, thans A.
W. F. Idenburg, voormal. min. v. kol. (Zie
kaart v. Ned. Oost- en West-Indie).
Suriname. (De). Voornaamste rivier
van de evenzoo gen. kolonie, ontspr. in
het binnenland en loopt in N. richting n.
den Oceaan. Mond bevaarbaar voor groote
schepen, in het hoogere ged. alleen voor
corjalen Ctentbooten) bevaarbaar. Op 2'12
geog. mill van de mond ligt Paramaribo,
hoofdst. v. Suriname.
Surrogaten. Vervangingsmiddelen die
dikwijls vervalschte middelen zijn.
Surseance van betaling is schorsing
van betaling ten einde een faillissement
te voorkomen.
Surtaxe, Belasting verhooging tot bescherming van bizondere belangen.
Sutt. In de nat. hist. afkorting voor
Sutton.
Suttner. (Bertha von). Duitsch romanschrijfster, geb. 1843, bekend door haar
ijveren voor een algemeene vrede en haar
strijd tegen den oorlog.
Suum cuique. leder het zijne.
Suzereiniteit.Opperleenheerschappij
in tegenstelling met souvereiniteit o f opperheerschappij.
Sverdrup. (Johan). Noorw. staatsman,
geb. 1816, overl. 1892.
(Otto). Noorw. lNoordpoolvaarder, geb.
1854, woont te Christiania.
Sw. In de nat. hist. afk. voor Swartz.
Swakopmumd. Havenplaats en voornaamste nederzetting der Duitschers in

Z.W. Afrika, zetel der reg., bekend uit
den opstand der Herrero's.
Swarth. (Helene). Verdienstelijk Ned.
dichteres, geb. 1859.
Syeniet. Een samengesteld kristallijn
gesteente uit orthoclas en hoornblende
bestaande, is met graniet op 'net nauwst
yerbonden.
Sylvester. Naam van drie pausen:
S. I, reg. 314-335, diende den doop toe
aan den zieken keizer Constantijn de
Groote, wordt als een heilige vereerd en
zijn gedenkdag is de Oudejaarsavond of
Sylvesteravond ; S. II, reg. 996-1003; S. III,
tegenpaus van Greg. VI en Bened. IX,
werd 1046 afgezet.
Symbool. Kenmerk, teeken, leus, zinnebeeld.
Symmetric. Evenredigheid of overeenkomst bij de rangschikking der deelen van een geheel, met betrekk. tot maat
en getal, zoodanig dat men het geheel in
2 helften verdeelen kan, die volkomen aan
elkaar gelijk zijn.
Sympathie. Medegevoel, medegewaarwording.
Symphonie. Een in den vorm van
eene sonate geschreven muziekstuk voor
groot orkest.
Synagoge. Verzamelplaats, naam voor
een bedehuis der Israelieten.
Syndieaat. Beheer over zekere inrichting in verband staande met finantien.
Synode. Vergadering wegens kerkel.
aangelegenheden.
Synonymen. Woorden die in hoofdzaak dezelfde beteekenis hebben.
Syntax's. Samenvoeging, leer van de
zinsbouw.
Syracuse. In de oudheid de grootste
en rijkste stad van Sicilie.
SyrN. Gewest van Aziatisch Turkije,
a. d. Oostkust v. d. Middell Zee, grenst
ten N. a. d. Taurus, ten 0. a. d Euphraat,
ten W. a. d. Middell. Zee en ten Z. aan
Erypte.
Systeem. Plan. stelsel.
Systematisch. Planmatig, volgens
een wetenschappelijk stelsel.
Szegedin. Stad in Hong. a. d. Theisz.

T.
T. Eenentwintigste letter van ons alphabet; als getalteeken Rom. cijfer 160
en T 160000;als verkort. Titus; in den
handel Tarra, in de muziek tenor en tutti.
Taaffe. (Eduard graaf). Oostenr. staatsman, geb. 1833, minister van Binnenlands.
Zaken.
Taag. Een der voorn. rivieren v. Portugal waaraan o. a. Lissabon ligt.
Taan. Roodachtige verfstof uit eikenschors gekookt.
Taanman. (Jacob). Verdienstelijk Ned.
schild., geb. Zaandam 1836, leerl. v. Greive.
Tabagie. Vertrek voor tabakrooken,
rookkamer.

Tabago. Britsch W. Ind. eil. Kl. Antillen ten N.O. v. Trinidad.
Tabak. Plantengesl. uit de fam. der
Solaneen, behoort in de keerkringlanden
tehuis, ofschoon sommige soorten ook met
vrucht in ons land geteeld worden (Wageningen en Amersfoort). Het rooken van
tabak is eerst in de 16de eeuw door Sp.
matrozen en Eng. kolonisten uit Amerika
naar Europa overgebracht. Het tabakland
bij uitnemendheid is thans Deli, op de
Oostkust v. Sumatra in ,,onze Oost". PL 47
geeft een gezicht op een tabaksplantage
aldaar met de tabaksplant rechts op den
voorgrond.

Een tabaksplantage in Deli.
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Tabakscollegie. (Het). Naam v.. een
avondgezelschap, dat koning Friedrich
Wilhelm I van Pruissen gewoon was bijna
dagelijks te Potsdam rondom zichte vereenigen, bestaande uit zijn meest vertrouwde vrienden, ministers, stat-officieren,
geleerden en hooggepl. bezoekers. Men
praatte zonder terughouding en rookte.
Niemand mocht opstaan als de koning
binnenkwam. Er werden daar veel grappen verkocht en de koning amuseerde er
zich uitstekend.
Tabakspapier. Een dunne papiersoort welke bereid wordt met toevoeging
van tabakstengels in de papierpap om er
een tabaksmaak aan te geven ; dient voor
sigarettenpapier.
Tabanan. Hoofdst. van het gelijkn.
rijk op het eil. Bali, 0. I.
Tabasco. Staat v. Mexico a. d. golf v.
dien naam en evenzoo gen. hoofdst.
Tabbaard. Lang statiegewaad, toga.
Tabel. Overziehtstatel, overzieningslijst,
geschied-, geslachts- en tijdtafel.
Taberistan. (fewest in h. N. v. Perzie.
Tabernakel. Tent, waarin door de
Israelieten, tijdens hunne omzwerving door
de woestbn en ook later in Kanaan, de
Ark des Yerbonds werd bewaard. Bij de
Kathol, een gewijde vaas, waarin de Neil.
hostie; bij de Methodisten de kerk.
Table d'hote. Open tafel in hotels,
tafel waaraan de gasten (logóes) gemeenschappelijk eten.
Tableau. Tafereel, schilderij, ontwerp,
lijst, rol, register, tabel. Worst ook gebruikt als uitdrukking voor een lachwekkende ontknooping.
Tableaux vivants. Levende beelden,
voorstelling der gewroehten van schilders
en beeldhouwers door levende menschen.
Taboe. Heilig, onschendbaar, uitdrukking in gebruik bij de inwon. d. Zuidzee.
Tabor. Bosehrijke berg in Palestina,
9 mijl v. Nazareth. — Stad in Oostenrijk,
prov. Bohemen.
Tabris. Stad in het N. v. Perziö
Tabouret. Stoeltje zonder leuning,
zitbankje.
Tachometer. Instrument ter bepaling
der snelheid van machines, berustend op
de middelpuntvliedende kracht.
Tachygraphie. Snelschrijven.
Tachiturniteit. Stilzwijgendheid.
Tacitus. (Publius Cornelius). Beroemd
Rom. geschiedschrijver, geb. 54 n. C., aan
wien wij de beste en oudste berichten
omtrent onze voorouders, de Germanen, te
danken hebben, overl. na 117.
Tact. Vaardigheid, handigheid.
Tacticus. Krijgskundige.
Taktiek. Krijgskunde, middelen welke
men gebruikt om in een zaak te slagen,
overleg.
Tadema. (Laurens Alma). Ned. schild ,
geb. te Dronrijp in Fr. 1836, sedert 1870
te Lon den gevestigd.
Tael. Chineesche munt (lian g) c.a. f 3.60,
id. gewicht 37.79 Kg.
Taf, effe, lichte zijden stof, met enkeldraadsche schering en dergelijken of ook
wel twee- of driedraadschen inslag.
Tafelbaai. Groote baai, Z.W.kust van
Kaapland, nabij Kaapstad.

Tafelberg. Berg ter hoogte van 1165
M. met afgeplatte kruin, soms overdekt
met een Witte wolk die men het tafellaken
noemt, gelegen aan bovengen. baai.
Tafeldans. Spiritistische vertooning,
waarbij eenige personen, rondom een tafel
gezeten, hunne handen daarop leggen,
met de pinken elkander rakende, waarop
de tafel gaat draaien, hobbelen. Men schreef
deze beweging toe aan den invloed van
geesten, doch nuchtere geleerden toonden
aan, dat men hier alleen te doen had met
zelfbedrog of opzettelijke migeiding. De
door Faraday vervaardigde dynamometer
bewees, dat personen die de handen op
de tafel leggen, eerlang onwillekeurig
daarop gaan drukken en dat als deze
drukking in dezelfde richting plaats heeft,
de tafel in beweging wordt gebracht.
Tafelronde. Sage, van den Britschen
koning Arthur, die met zijn dappere gezellen, rid ders of paladijnen zich vereenigde
rondom een tafel; wordt ook in verband
gebr acht met de avondmaalstafel waaraan
Jezus en zijn discipelen gezeten waren.
Taffla. Rum.
Groote tot Marokko beh. oase
in het N. W. ged. met gelijkn. stad.
Tagal of Tegal, resid. op Java met gelijknam. hoofdpl.
Taganrog. Stad in Rusl. a d. zee v.
Azof.
Tahiti of Otaheite, het grootste en
belangr. der Societeitseilanden in de Stine
zuidzee, hoofdst. Papeiti, staat onder beschermheersch. v. Frankrijk.
Taikoen of Sjagoen, vroeger regent
in Japan, vertegenw. v. d. keizer, thans
afgeschaft.
Taille. Lichaamsgestalte, vorm v. h.
bovenlijf.
Taine. (Hypolite Adolphe). Bet, Fr.
letterk. schrijver v. gesch. d. Eng.letteren
geb. 1828,
Tai - ping.. Twee steden in China, n.l.
in Nganho e i a/d Yang-tze-Kiang en in
Quang-si.
Tai-tong. Chin. stad in Shan-si nabij
den grooten muur.
Tai-ti■doe en Tai-tiug.Twee Chin.
steden in de prov, Tsje-kiang en in
Kwi-tsjoe.
Tai-wan of Tai-wan-foe, hoofdst. v. h.
eil. Formosa (Japansch).
Takel. Samenstel van katrollen en
touwen om zware lasten op te hijschen.
Takelage. Tuig, het geheel der masten, rags, zeilen en touwen van een schip.
Taktiek. Leer der opstelling en in het
gevecht brengen van troepen.
Tai. Bij de visscherij 200 stuks.
Talaar. Mantelvormig tot op de voeten
afhangend kleed, in het Oosten door vorsten en geestelijken gedragen.
Talbot. Beroemd Eng. veldheer uit den
100-jar. oorlog. 1373-1453.
Talent. Bekwaamheid van lichaam of
geest; Oud-Grieksch gewicht 26.2 K.G.,
id. id. geldswaarde f 2826.
Wedervergelding.
Talisman. Toovermiddel.
Talk. Delfstof best. uit magnesiumsilieaat; ook vet van runderen, schapen,
geiten. en herten.
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Talleyrand. Oud, aanzienl. Fransch
gesl. waartoe behoort : Charles Maurice de
Talleyrand-Perigord, prins \v. Beneventa,
vermaard diplomaat geb. 1754, oved. 1838.
"Millen. (Jean Lambert). Ben der mannen van de Fransche revolutie geb. 1769,
klom van klerk op tot president van het
comitd du salut public, bracht Robespierre
ten val en overl. 1820.
Talma. (Francois Joseph). Ber. Fransch
tooneelspeler, gunsteling van Napoleon
Bonnaparte, 1763-1826.
Talmlgoud. Met bladgoud bedekt
kopermengsel.
Talmud. Hoofdbron der Joodsche geleerdheid, afk. uitde 5 eerste eeuwen onzer
jaartelling.
Talon. Bij effecten het papier waarvan
de coupons worden afgeknipt.
Tamany-Ring, of Tamany-Society,
democrat. club te New-York, die in TamanyHall hare vergaderingen houdt en grooten
invloed uitoefende op de verkiezingen,
maar vooral op eigen voordeel bedacht
zijn. Haar devies is : „A.an den overwinnaar behoort de buit", zoodat b.v bij verandering van regeering de ambtenaren
werden ontslagen om de posten te verdeelen. Ofschoon in 1871 haar invloed door
het ontdekken van groote knoeierijen zeer
is, gedaald, doet de ver. in den laatsten
tijd weer van zich hooren.
Tamarinde. Naam van een plantengesl. uit de fam. der Caesalpineen, waarvan de vrucht gebruikt wordt als ooft en
tot bereiding van verkoelende dranken
terwiji het bekende tamarinde-moes tot de
handelsartikelen behoort.
Tamarisk. Boom uit Z. en 0. Europa,
zoutrijke asch : wordt in looierijen en ververijen gebruikt.
Tamatave. Stad en zeehaven op Madagascar.
Tamaulipas. Staat N. 0. kust van
Mexico, hoofdpl. Victoria.
Tambora. Vuursp. berg N. 0. kust eil.
Soembawa O. I. archipel.
TamboerjJn. Handtrom met schellen
wordt met de knokkels der vingers bespeeld; ook een naai- of borduurraam.
Tambor. Russ. gouvernement in centraal-groot Rusland met gelijkn. hoofdstad.
Tamiang. Kaap a. d. N. 0. kust van
Sumatra, in str. Malakka, tusschen Deli
en Edi.
Tampa. (Baai van). (Espiruto Santo).
Grootste baai in de Golf v. Mexico.
Tampico of Santa Anna de Tamanlipas. st. en zeeh. v. Mexico.
Tanagriden. Fam. v. vogels, orde
zangvogels, verwant aan de leeuweriken,
meest bekende de kardinaal, bewonen
Amerika.
Tanah-Datar. Afd. in de Pad. Bovenlanden (Sumatra).
Tanah-Laut. Landsch. in Borneo's
Zuider- en Oosterafdeeling.
Tananarive. Hoofdst. v. Madagaskar
in het midden van het eiland.
Tancred. Kruisvaarder, neef van Bohemond v. Tarente, volgde deze op als
vorst van Antiochie, 1078-1122
Tandelooze zoogdieren. Orde uit
de klasse der zoogdieren, die gekenmerkt

zijn door het ontbreken van snij- en hoektanden; zij hebben sterke tot klimmen of
graven geschikte klauwen. Tot hen behooren de luiaards, de miereneters, schubdieren enz.
Tanette. Leen-vorstendom op het Z. W.
schiereil. v. Celebes.
Tanganjikameer. Meer van Oedjidsji,
groot meer in het binnenl. v. Oost-Afrika.
Tager. Versterkte zeestad in Marocco
tegenbver Gibraltar.
Tangeren. Aanraken, van iets gewagen.
Tannhauser. Een minnezanger uit de
13de eeuw.
„Tannhauser." Opera van Richard
Wagner Duitsch componist, 1813-1883.
Tantalus. Grieksch koning uit de
fabelleer, die door de goden aan den maaltijd werd genoodigd en daarna ook hen
bij zich verzocht. Om hun alwetendheid op
de proef te stellen, zette hij hun het gebraden vleesch van zijn zoon voor. Voor
deze euveldaad wierpen de Goden hem in
de onderwereld, waar hij alle kwellingen
van den honger moest verduren. Als hij
naar het hem omringende voedsel of drinken de hand uitstrekt, wijkt het terug.
Van daar dat men spreekt van Tantaluspijniging, als men iemand, die honger heeft,
spijzen toont zonder die te molten gebruiken.
Tantieme. Aandeel in de winst.
Tapanoeli. Resid. sorteerend onder
het gouv. Sumatra's Westkust.
Tapirs. Fam. v. zoogdieren uit de orde
der Neelhoevigen, plompe dieren met
langen kop, gedrongen hals, korten staart,
leven in den Ind. archipel en in Z.-Amerika.
Taptoe. Avondsignaal, waarmede de
soldaten word. herinnerd naar d. kazerne
te gaan, gewoonlijk 's avonds 9 nut. ; generale taptoe is een meer uitgebreide
rondgang van tamboers en hoornblazers
door de stad.
Tarantel. Soort van spin, in Italie en
Spanje levend in gaten in den grond ; de
beet veroorzaakt een sterke jeuk en men
meende vroeger dat men om daarvan te
genezen, moest dansen; vandaar dat men
aan een nation. Ital. dans ook dien naam
heeft gegeven.
Tarascon. Stad in Frankrijk aan de
Rhone.
Tarbot. Fijne soort van schol, platvisch, zeer duur.
Tarief. Een samenstel van wettelijke
bepalingen omtrent te betalen belastingen
bij in-, uit- en doorvoer van handelswaren.
Tarik. Arabisch veldheer, in 711 door
Moesa met 12000 man naar Spanje gezonden, landde bij een heuvel, dien zijne mannen „heuvel van Tarik" (Gibel al Tarik)
Gibraltar noemden.
Tarlatan. Soort van glad katoenen
gaan, dient tot balcostumes.
Tarnou. Hoofdst. v e. distr. in Gallicie.
Tarok. Ital. kaartspel door 3 pers. met
78 kaarten ge,peeld.
Tarpejische rots. Hoogte bij Rome,
vanwaar men misdadigers naar beneden
wierp.
Tarquinius. Priscus, 5de koning van
Rome, 616-578 v. C.; id. superbus, z. v. d.
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voorg. 7de en laatste kon. v. Rome, 534510 v. C., werd verjaagd, over]. 495 v. C.
Tarragona. Stad in Spanje aan de
Middell. zee.
Tarsus. In de oudheid een gr. stad in
Sicilia.
Tartaren of Tataren. Mongoolsche
volkstam in Azie, grootendeels tot het
Russ. rijk behoorend.
Tartarije. Algem. naam v. Centr.-Azie.
Tartini. (Giuseppe). Beroemd vioolspeler,
geb 1692, stichtte in 1728 te Padua
.
ber. school voor vioolspel, overl 1770.
Tartufe. Beroemd blijspel v. IVIolieres;
scheldnaam voor een schijnheilige.
Tartuferii. Schijnheiligheid, valsche
vroomheid.
Tarwe. Plantengesl. uit de fam. der
grassen ; zeer voedzame graansoort.
Tasjkent. Hoofdst. v. het Russ. gouvernement Toerkistan in Centr. Azie.
Tasman. (Abel). Moedig Ned. zeeman,
geb begin 17de eeuw, die een der voorn.
ontdekkers van Australia was, ontdekte
van Diemen s en Tasmansland, Nieuw Zeeland enz. overl. 1659.
Tasmania. Groot eiland nabij den 0.
Zuidhoek van Australia, in 1642 ontdekt
door Abel Tasman.
Tasso. Beroemd Ital dichter, geb. 1544,
overl. 1595 op den dag dat hij in het openbaar op het Capitool als dichter zou worden gekroond, verwierf zich onvergankelijke roem door zijn dichtwerk „Het verlost
Jezuzalem".
Tatoueeren. Het beprikken van de
huid en daarna die inpriksels kleuren met
verfstoffen, zoodat duidelijk zichtbare figuren ontstaan; een gewoonte van onbesch.
volken.
Tatra. Gebergte in Hongarije tot de
Karpaten behoorend.
Tattersall. Richard Tattersall bouwde
in 1795 aan den Z.W.hoek van Hydepark
te Londen stallen en verdere inrichtingen
waar de vrienden van paardensport bij
elkaar kwamen om te koopen en te verkoopen te vergaderen en wedrennen te
houden. Naar hem ontvingen dergelijke
inrichtingen ook te Parijs, Berlijn enz, den
naam Tattersall.
Tauber. Rivier in het Z.W. v. Duitschl.
Tauchnitz. (Karl Christoph Traugott).
Grondlegger en Christian Bernhard vrijheer von Tauchnitz, voortzetter der ber.
drukkers-, uitgevers- en boekhandelaarszaak, bekend door de Tauchnitz-editie,
goedk. romanlectuur e. a. lettervruchten
van buitenl. schrijvers.
Taunton. Eng. stad in het graafschap
Somerst en stad in Massachusetta (N. A.).
Taunus. Geb. in Hessen-Nassau, tusschen Main en Lahn.
Taurus. (De). Zuidel. randgeb. v. het
hoogl. v. Klein Azie, van de Eufraat tot
de Aegeesche zee.
Tautologie. Woordverspilling, woordherhaling, onnoodige herhahng,
Tavernier. (Jean Baptiste). Een van
de vermaardste reizigers der 17de eeuw,
Franschman; reisde reeds op 20-jar leeftijd
door Europa en bezocht Perzie en Indio
waar hij edelgesteenten opkocht, overl.
1686.

Taxidermie. Opzetten; de kunst om
de huiden van dieren niet alleen te prepareeren maar ze ook op te vullen en in
den vorm te brengen alsof het dier nog
leeft.
Taxidermist. Preperator of conservator van huiden van dieren, ook opzetter.
Taxis. Boom, tot de kegeldragenden
beh., komt in Azie en Z. Europa voor.
Tay. Rivier in Schotland.
Taylor. (Zachary). Generaal en 12de
pres, der V. S. v. N. A. 1784 - 1850.
T. C. Naam van het door Dr. Behring
vermoedelijk ontdekte geneesmiddel tegen
de tuberculose. Een bestanddeel v teringbacillen, kunstmatig ontwikkeld; is een
preventief en blijvend geneesmiddel gebleken voor zoogdieren en de proeven
gaven geen teleur stelling. Het nieuwe
middel vrijwaart cellen lir tegenstelling
met antitoxine, door toetreden met stof,
afkomstig van tering-smetstof. Volgens
gevoelen van prof. Behring is de toepasping even gevaarloos voor menschen als
voor dieren, de inbrenging van levende
tering-bacillen in het menschelijk lichaam
is uitgesloten. De ontdekker zal z. middel
bekend maken in Augustus 1906. (Meded.
gedaan op het Tuberculose-congres in Oct.
1905 te Parijs gehouden).
Taekboom of Ind. eik. Plantengesl.
uit de fam der Verbenaceen, levert zeer
duurzaam bout voor scheepsbouw enz.
Tebeth. Vierde maand v. d. Israelit.
kalender.
Techniek. De vaardigheid, de kunst
en de inrichting, het doel en het gebruik
van werktuigen en toestellen voor de uitoefening van de een of andere kunst
noodig.
Technologie of bedrijfsleer is de theorie of de stelselmatige kennis van alle
werkzaamheden der nijverheid.
Te Deum laudumus. God wij loven U.
Teelaarde. De bovenste korst, welke
onze garde bedekt.
Teer. Een product van de droge destillatie van ondersch. organische stoffen,
ontsaat steeds nevens een waterige, zure
of alkalische vioeistof waarin verschillende
stoffen zijn opgelost en een mengsel van
gassen. Men verkrijgt het als bijproduct
bij de bereiding van lichtgas, houtazijn
enzoovoort.
Tegengif. leder middel geschikt om
door een scheikundige- of mechanische
werking den nadeeligen invloed van een,
vergif geheel of gedeeltelijk te vernietigen.
Tegenvoeters. Noemt men de menschen, die juist tegenover ons wonen, d.
w. z. als men uit de plaats waar men is
een middellijn door de aardbol trekt, dan
wonen de tegenvoeters aan het andere
einde dier lijn. Nederland heeft geen tegenvoeters omdat de lijn uitkomt in de
Stille Zuidzee.
Tegethoff. (Wilhelm, vrijheer von).
Oostenr, admiraal, die bij Lissa de Ital.
vloot versloeg 1866, geboren 1827, overl.
1871.
Teguer. (Essias). Beroemd Zweedsch
dichter, bisschop v. Wexio, 1783-1846.
Tegucigalpa. Hoofdstad der republ.
Honduras, Midden-Amerika.
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Teheran. Hoofdst. v. Perzie, in de
prov. Irak Adsjeini op een kale hougvlakte.
Tehuantepec. Stad in Mexico, a. d.
Stillen Oceaan; de landengte van dien
naarn verbindt N.- met M.-Amerika.
Tellingen. Naam v. e. oud-adellijk
Ned. geslacht gesproten uit de graven v.
Holland; het kasteel verhief zich nabij
Sassenheim (Z.-IIoll.)
Teisterbant. In de 7de eeuw gouty
of graafschap in de Nederlanden, yan TielVlaardingen zich uitstrekkend.
Telegraaf. Toestel waardoor tusschen
van elkander verwijderde plaatsen, door
middel van vastgestelde teekens, berichten
kunnen wo' den overgebt acht, door middel
van het geluid, het licht en de electriciteit.
Tel el liebir. Gehucht in Egypte, bekend door e hederlaag welke de Egypt.
Nat. parV onder aanvoering van AtabiPaeha al laar teed tegen de Engelschen.
Telefoon. Toestel tot het voortplanten
van g, luid .n door middel van een galvanischen stroom.
Telemachus. Zoon v. Odysseus
(Ulyses) en Penelope, was nog een kind
toen zun vader ten strijde trok naar Troje.
Toen hij colwassen was, ging hij hem
zoeken en vond h m als bedelaar vermomd,
op het eil. Ithaca bij een zwijnenhoeder,
maakte zich aan hem bekend en trok met
hem op tegen de vorsten, die naar de hand
van Penelope dongen.
Telescoop. Astronomisch werktuig tot
het waarnemen van hemellichamen en van
verschijnselen aan het uitspansel.
Telganger. Paard, dat een bizondere
gang heeft; beide re, hter- en linkerbeenen
beurtelings te gelijk verzet, wordt door
dames bereden
Tell. (Wilhelm). De nationale held der
Zwitschers, een hoer, die een bekwaam
boogschutter was, werd gevangen genomen
omdat hj niet de voorgeschreven eer be
weer aan de op een paal geplaatste hoed
van Gesz'er, de Oostenrijksche landvoogd,
en veroordeeld een appel yan het hoofd
van zijn zoontje te schieten. Tell volbracht
dit kunststuk koelbloedig, maar had nog
een 2de pijl over. Gevraagd waarvoor deze
moest dienen, gaf hij ten an twoord:om den
landvoogd dood to schieten, zoo hij inplants van den appel zijn kind had getroffen. Tell werd daarop in een boot overgebracht naar de gevangenis. Maar op het
Vierwaldstiitter Meer werden zij door een
storm overvallen en nu ontboeiden zij hem
om het vaa tuig te besturen Tell stuurde
het vaartnig naar een rots, sprong er uit
en stiet de boot at Zoo ontkwam hij, Op
de pl3ats wear hij aan land sprong is een
kapel gebouwd.
Tellurium. Werktuig tot aanschouwelijk maken der beweging van de aarde en
de maan.
Tellus. Godin der sarde.
Telok betong. Afd. op Sumatra, Lamp.
districten.
Temeriteit. Vermetelheid, roekeloosheid.
Temm. In de nat. hist. afkorting voor
Temminc,,.
Temminek. (Coenraad Jacob). Verdienstel. Ned. dierkundige, geb. 1748, dir.
GEILL. ENCYCLOPAEDIE.

v. h. museum v. Nat. hist. te Leiden, op
Wiens aandringen naar verschill. werelddeelen wetenschapp. ontwikk. mannen
werden uitgezonden om voorwerpen voor
het museum te verzamelen, zoodat dit een
der vermaardste v. Europa werd. Overt.
1858.
Tempelheeren of Tempeliers, geestelijke ridderorde, ten tijde der kruistochten
in Palestina gesticht, in 1837 verdwenen.
Tempera. Het schilderen met verfstoffen die met yerdund eiwit zijn aangemengd.
Temperament. Gemoedstoestand,
zoover die van het lichaamsgestel afhankelijk is
Temperantia. Verzachtende middelen
(geneesk.)
Temperatuur. Graad van warmte of
koude.
Tempestatief. Stormachtig, bulderend, razend.
Temple. (Le). Vroeger een groot gebouw in Parijs, eigendom der Tempeliers,
gevangenis v. Lodewijk
L
XVI.
„Templer and die Jiidin". (Der).
Op era van Heinrich August Marscher,
1795 —1861.
Tempo. In de muziek de mate van
snelheid waarmede een stuk moet worden
voorgedt agen.
Temporalia. Inko msten aan een
kerkel. bediening verbonden.
Ten. In de nat. hist. afkort. v. Tenore.
Tendentie. Strekking, neigin g, richting near een doel. Tendens-roman, roman
die een bepaalde strekking heeft.
Tender. Wagen achter de locomotief
om kolen en water te bergen; adviesjacht
toegevoegd aan liniesehepen.
Tenebrio of meeltor. Kevergeslacht
uit de fam. der Tenebrionidae.
Tenerife. Het grootste, rijkste en
meest bevolkte der Canar. eilanden.
Tengger. Twee bergdistricten op Java,
die aan elkander grenzen, waarvan het
Westel. tot de resid. Passaroean en het
andere tot Probolingo behoort. Ook naam
van het bergstelsel in die districten.
Teniers. (David) de Oude. Verdienst.
schilder, geb. Antwerpen 1582.
(David) de Jongere. Z v. d. voorg., beroemder schilder dan zijn vader, geboren
Antwerpen 1610, overt. 1690.
Tenkteren. Germaansche volksstam
op den rechter Rijnoever, vereenigde zich
59 v. C. met de Usipeten, warden in 55
nagenoeg geheel vernietigd door Julius
Cesar. De overblijvenden namen later deel
aan den opstand van Claudius Civilis.
Tennersel. Zijrivier van de Ohio in
N. Amerika — Een der staters v. d. Ver.
Staten.
Tennyson. (Alfred). Beroemd Engel.
dichter, geb. 1809.
Tenor. Hoogste mannel. zangstem
Tentamen. Onderzoek naar iemands
bekwaamheden ten einde te zien of hij een
bepaald examen kan doen.
Terburg. (Gerard). Ber. Ned. schilder,
geb. te Zwolle 1688, vooral uitmuntend in
portretten, overt. in 1981 als burgemeester
van Deventer.
Tering. Aandoeningen welke een chro19
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nisch verloop, hebben, groote vermagering
en verzwakking veroorzak en enz., meer
bepaald longtering (tuberculose) een ziekte
der longen, die den lijiler langzaam maar
zeker doodt. (Zie verder T. C.)
Termieten of Witte mieren. Een lastig
insect der tropen.
Terminologie. Het geheel der kunstwoorden bij een wetenschap of bedrijf in
gebruik.
Termostaat. Inrichting tot het behouden van een bepaalde temperatuur,
b. v. in broedmachines.
Ternate. Ned. eil. in de Molukken.
Terpentijn. Een balsemachtige massa,
door insnijdingen in de stammen v. naaldboomen verkregen.
Terpentijnolie. Aetherische olie uit
de terpentijn verkregen.
Terpsichore. De Muze van de danskunst en het koorgezang.
Terra.' Aarde, land.
Terra cotta. Gebrande aarde, algem.
naam van alle overblijfselen der aloude
kunst van gebakken leem vervaardigd.
Ook aan een nieuw soort van gebakken
aarde gemaakte sieraden wordt dien naam
gegeven.
Terra incognita. Onbekend land.
Terrarium. Inrichting om kleine dieren levend te louden, ten einde ze in hun
leven en gewoonten Bade te slaan; gewoonlijk een glazen bak, van boven open,
met gaas overdekt, op den bodem aarde,
steep en enz De bewoners zijn gewoonlijk
hagedissen, kikvorschen, salamanders en
kleine slangen. (Zie plaat 4).
Terras. Een natuurlijke of kunstmatige hoogte v. d. bodem met een glooiing
of een trap afdalend nnar het lagere gedeelte.
Territoriaalstelsel. De kerkrechterlijke theorie, volgens welke het geestel.
bewind over een land in handen is van
den souverein
Territorium. Grondgeb. in de Ver.
Stat v. N. A., dat nog geen 60000 inwon.
heeft, heeft geen stem in het congres.
Terrorismus. Schrikbewind.
Terschelling. Ned. eil. beh. tot N.
Holl., tusschen Vlieland en Ameland, in
de N ordzee.
Tertia. De derde, 3e kl. eener school.
Tertiaire vorming. De lagen der
aardkorst tusschen de krijtvorming en het
dill vium.
Tertie. Het 61ste deel eener seconde.
Terts. In de muziek de 3de toon van
den aangenomen grondtoon af, 3de toon
v. d. toonladder; afstand van 2 tonen of
11/2 toon.
Terzet. Zangstuk voor drie hoofdstemmen.
Tessel of Texel, Ned. eiland beh. tot
N -Hull. in de Noordzee, tegenover de
Noordpunt van N -Hull.
Testament. Uiterste wil.
Testimonium. Oetuigschrift.
Tets van Gondriaan. (Arnold Willem Nicolaas van). Ned. staatsman geb.
1771, overl. 1837.
Tetuan. Stad in Marokko ten Z. van
Ceuta.
Teutoburger wood. Boschrijke berg-

streek in de Pruiss. prov. Hannover en
Westfalen.
Teutonen. Germaansche volkstam a. d.
Oostzee die met de Cimbren optrok naar
het zuiden om nieuw land te zoeken Versloegen aanvank. de Romeinen maar werden ten slotte door dezen geheelverdelgd.
Tewflk - Pasja. (Mohammed). Khedive
(onderkoning) van Egypte, geb. 1852.
Tex. (Cornelis Anna den). Verdienstel.
Ned. rechtsgel., hoogl. en lid van de 2de
Kamer, geb. 1795, overl. 1854.
(Cornelis Jacob Arnold den) zoon v. d.
voorg. rechtsgel., burgem. v. Amsterdam
en lid v. d. 2de Kamer, geb. 1824, overl.
1882.
Texas. Zuidwestel. en grootste staat
der N.-Amerk. Unie.
Teyler van der Hulst. (Pieter).
Haarl. burger, geb. 1702, overl. 1778; stichter
van het bekende Een ste- en Tweede Teylersgenootschap, het eerste dienend ter
bevorder. v. d Christel. godsdienst, het
tweede tot bevord. der natuurk., dichtkunst, geschiedenis, teekenkunst en penningkunde. Iedere afd. looft jaarl. een
gouden penn. uit ter waarde van f 400.voor het best gek. antw. op een prijsvr.
In zijn woning is een Museum verrezen en
een boekerij.
Teylingen. Oud-adellijk Ned. gesl.
Th. of Thuill. In de nat. hist. afkorting your Thuillier.
Thaekeray. (William Makepeace).
Beroemd Eng. romanschrijver, geb. 1811,
overl. 1863.
Thaler. Duitsche munt ter waarde van
f 1.80.

Thalia. Een der 9 zanggodinnen, de
muze van het blijspel
Theben. Aloude, groote en machtige
stad in Opper-Egypte, a. d. Niil, bij her-

haling de hoofdst. van het Egypt. rijk.

Thee. Plantengesl. uit de fam. der
TernstrOmiaceen, altijd groene heesters
of kleine bt ■ omen in China, Japan, OpperIndie en 0.-Indio, waarvan de blaadjes
gedroogd in den handel worden gebracht.
Theems. Merkw. rivier v. Engeland
ontspr. op de Cotswoldsheuvels, in het
Z. ged. van Cheltenham en stort zich beneden Gravesend en Sheernes in de
Noordzee.
Themistocles. Ber. Grieksch veldh.
en staatsman, geb. 527 v. C., overl. 460.
Theo erati e. Gudsheerschappij, een
staat waar Gods wil de grondslag vormt
van het maatsch. leven.
Theoderik. Naam van twee Frankisehe koningen:
Th. I onwett. zoon v. Clodwig,reg.511—
534 in Austrasie; Th. II, z. v. Childebert,
reg. 596-613 over Bourgondie en 612-613
ook over Austrasie
Verder Theoderik de Groote,koning der
Oost-Gothen, geb. 454, stichter v. h. OostGothisehe rijk, overl. 526.

Th. I koning der West-Gothen, reg.
419-451 sneuv in den slag bij Catalaunum ;
Th. II reg. 453-466.
Theodosius. Th. I of „de Groote",

Rom. keizer, geb. 345 n. C., overl. 385,
bracht de Gothen tot onderwerping en
versloeg Arbogastes.
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Th II of ,,de Jongere", keizer v. het
Oost-Rom. rijk, reg. 408 - 450, bracht zijn
tijd door met jagen en liet zijn zuster regeeren.
Theologie. Godgeleerdheid.
Theophilantropen. Vrienden van
God en de menschen.
Theorie. De algemeene bespiegelende
kennis eener wetenschap in haar stelselmatig verband ; staat tegenover de prakt.
of ervaring.
Theosophie. Godswijsheid. Naam voor
alle mystieke stelsels.
Thermidor. Elfde maand v. d. kal.
der Fr, revol., 19 Juni-17 Aug., ook warmtemaand.
Termochemie. Dat ged, der scheik.
dat zich bezig houdt met de warmteverschijnselen, die bij scheikund. processen
optreden.
Thermo-electriciteit. De door
warmte opgewekte electriciteit.
Thermometer. Warmtemeter, werkt.
dienend tot temperatuursbepaling.
Termopylae. Bergpas in Griekenland
s
en Thessalia, bekend door
tusschen Helia
de dappere verdediging van Leonidas met
300 Spartanen tegen Xerxes.
Teroigne de Mericourt. (Anne Josephe Termagne), bijgenaarnd de Amazone
Iler Frans. revol., vuerde de plunderende
benden van Parijs aan; werd in 1792 als
aanhangster der partij v. Orleans gevang.
gen. en gegeeseld, werd ten slotte krankzinnig, 1762-1817.
Theseus. Mythisch koning v. Athene;
Grieksche held.
Thesis. Een stelling die bewezen moet
worden.
Thessalia. Aloud landschap in het N.
van Griekenland.
Theuriet. (Andre). Fransch dichter en
novellist, geb. 1833.
Thiers. (Louis Adolphe). Uitstek. Fr.
Staatsman en geschiedschrijv., geb. 1797,
minister 1832-36, van 1871-73 pres. der
republ., overt. 1877.
Thym. (Joannes Franciscus Alberdingk).
Koopman, fabrikant en letterk. te Amst,,
geb. 178'4, overt. 1858.
(Josephus Albertus Alberdingk), z. v. d.
voorg. letterk. te Amsterdam, geb. 1820,
hoogl. aan de academie van beeldende
kunsten.
(Catharina Louisa Maria Alberdingk). d.
v, d. voorg., geb. Amst. 1848, schrijfster,
redactr. v. h. tijdschrift Lelie- en Rozenknoppen.
(Lambertus Joannes Alberdingk), broed.
v. d. voorg., letterk, geb. 1832, overl. 1854.
(Petrus Paulus Maria Alberdingk), br. v.
d. voorg. hoogl, te Leuven en letterk.
Thionville of Diedenhoven. Vesting
in Duitsch Lotharingen a. d. Moezel.
Thimbg. In de nat. hist. afkorting v.
Thi mberg.
Tholen. Eil. in de Ned. prov. Zeeland.
Thomas. Een der apostelen v. Jezus,
verkondigde het Christendom in Parthte
en werd te Edessa begraven. 21 Dec. gedenkdag. Voorgesteld als een toonbeeld
van ongeloovigheid.
Thomas Aquinas of Thomas van Aquino.
beroemd geleerde der soholastiek in de

middeneeuwen, geboren 1224, overleden
1274.
Thomas a Kempis, zie Kempis.
Thomps. In de nat. hist. afkorting v.
J. V. Thompson.
Thonijn, Gesl. v. visschen uit de fam.
der Makreelen, groote visch; de visscherij
daarop wot dt vooral uitgeoefend op de
kusten van Italie.
Thor. (Donar). Dondergod der Noordsche fabelleer.
Thorbecke. (Jan Rudolf). Uitst. Ned.
staatsman en rechtsgel., geb. Zwolle 1798,
van1849-1853, van 1862-1866 en van 18711872 eerste min. 'v. h. naar hem gen. kabinet. Overt. in laatsgenoemd jaar. Standb.
te Amsterdam.
Thorwaldsen. (Bertel). Ber. Deensch
beeldhouwer, geb. 1770 op zee tusschen
IJland en Denemarken overt. 1844.
Traci. Oud landschap in het N. van
Griekenland, sed. de 14de eeuw Turksch.
Thrasybulus. Atheensch veldheer,
streed tegen de oligarchic, verdreef 403
de tyrannen, werd bevelhebber der vloot,
390 v. C. vermoord.
Threnos of Threnodie.' Hartstochtelijke treurzang bij de Grieken.
Thucydides. Grieksch geschiedschr.
eerste beoetenaar der strenge historische
critiek, 471-400 v. C.
Thugs. Indische secte, plegen moorden
als offers aan hun goden, door de menschen te worden.
Thule. 0, bekend eiland door de ouden
genoemd, waarschijnlijk IJsland.
Thuner-meer. Meer in Bern (Zw ) bij
het stadje Thun.
Thur. Zijrivier van den Rijn in Zwitserland.
Thurgau. Zw. canton a. d. Rijn en het
meer v. Constanz.
Thuringen. Landstreek tusschen de
Werra. den voet van den Harz, de Saale
en het Thuringerwoud, omvat het grootst e
ged. v. het groothertogdom Saksen Weimar, Saksen-Gotha, de vorstend. Schwarsburg-Rudolstad en Schwarsburg-Sondershausen, eep ged. der hertogd. SaksenMeiningen en Saksen-Altenburg, het Pruiss.
distr. Erfurt bijna geheel en het W. ged.
v. h. distr. Merseburg.
Thurn and Taxis. Duitsche adellijke
fam. afstamm. v. h. Ital. gesl. della Torre,
bracht in 1460 in Tyrol de eerste geregelde postdienst tot stand en had het monopolie der posterijen in Duitschland tot
1803, in sommige Duitsche staten tot 1867.
Thusnelda. Germ. vrouw, dochter v.
Segestes en vrouw v. Arminius, den tegenstander v. Rome Werd door de Rom. gev.
genomen en naar Rome gevoerd.
Thym. Plantengesl., fam. der lipbloemigen, specerijachtig, de takjes bevatten
een aetherische olie.
Tiara. Hoofdbedekking van koningen
en geestelijke opperhoofden; drie dubbele
kroon der pausen.
Tibboe. Afrik. stam in het 0. ged. der
Sahara.
Tiber. (De). Hoofdrivier v. MiddenItalie, waaraan Rome ligt.
Tiberias. Stad in Palestina, a. h,meer
van Genesareth.
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Tiberias. (Claudius Nero). Rom. keizer
42 v. C. tot 37 n. C.
Tibestie. (fed. v. h. land der Tibboes,
Tibet of Thibet, een van China of bankelijk land ten Z.W. v. Ch., tusschen de
Himalayaketen ten Z. en het Boeddha.
geb. ten N. Een land waar Boeddh. monniken het gezag in handen hebben en de
heift der bevolking vormen. Het land was
tot het midden van 1904 voor alle vreemdelingen (Westerlingen) gesloten en alle
pogingen om er in door te dringen werden met martelingen en den dood gestraft,
tot de Engelschen een expeditie zonden
en het land met geweld openstelden.
Geestel. opperh. is de Dalai Lama.
Tie. Verkeerde hebbelijkheid, leelijk
aanwendsel, kwade gewoonte.
Ticket. Stembriefje, spoorkaartje, toegan gskaartj e.
Tiehborne. Naam v. e. kinderloos
overladen Engelschman, wiens aanzienl.
erfenis aan verre bloedverwanten ten deel
viel, maar wie dit werd betwist door
iemand, die zich uit4af voor een zoon v. d.
overledene, die vroeg het vaderl. huis had
verlaten en naar Australia was gegaan.
Hij noemde zich Sir Robert Tiehborne,
maar was de slagersknecht Oakes uit
Nieuw-Zuid Wales. Ilij wilt het publiek
in zich te doen gelooven en jaren lang
was de zaak in Engeland aan de orde van
den dag, totdat de pseudo-erfgenaam veroordeeld werd tot 14 jaren tuchthuisstraf
wegens dubbele meineed en bedrog.
Tichelaar. (Willem). Geneesheer te
Piershil, die in 1672 Cornelis de Wit aanklaagde wegens zamenzwering tegen
Oranje en het hoofd van de bende moordenaars der de Witten was.
Tideman. (Johannes) Hoogleeraar
a. h. seminarium der Remonstr. te Rotterdam, schrijver van verschill. theoL werken
1807-1872.
(Bruno Joannes) Hoofdingenieur en adviseur voor scheepsbouw en marine,
1836-1883.
Tidore. Eiland in Oost-Indie, onderdeel
der resid. Ternate.
Tiel. Stad in den Bommelel.waard.
Tiele. (Cornelis Petrus), Verdienstelijk
Ned. godgel., geb, 1830
(Pieter Anton). Verd. Ned. gel. geb.1834,
bibliothecaris der Universiteitsbibliotheek
te Utrecht, schijver over de geschiedenis
der ontdekkingsreizen.
Tiendaagsche veldtocht. Strijd d.
Nederl, tegen de Belg. opstandelingen, in
Aug 1831.
Tienden. Opbrengst in natura van het
tiende ged. v. de opbrengst van de producten van land en vee In ons land is de
afkoop dier tienden bij de wet geregeld
en daardoor verdwijnen zij langzamerhand.
Tien Kota's. Lemdsch. Westkust Sumatra, Pad. Bovenlanden.
Tientsin. Een voor Europeanen geopende haven in de Chin. prov. Petsjilli
a. de Pei-ho-rivier, aan den mond van het
Groote Kanaal. Tijdens den opstand der
Boxers werd de stad, na hevige gevechten,
door de troepen der verbonden mogendheden bezet.
Tierceering. Vermindering op een

derde; het betalen van niet meer dan 1/3
der rente van staatsschuldbrieven.
Tiers-etat. Derde stand; tijdens de
Fr. revol. naam voor het y olk, buiten adel
en geestelijkheid.
Tiflis. Russ. stad en hoofdpl. v. h. even
zoo gen gouvernement in CaukasiO.
Tigre. Noordel. ged. v. Abessinig.
Tigris. Rivier in Voor-Aziê.
TiJger. Roofdier uit het gesl. en , de
fam. der katten, krachtig en vlug dier,
koningstkige P, het vreeselijkste roofdier
van Azib van het Z. van Siberia tot in
Voor- en achter-Indi g en onze 0. L bezitt.,
wordt 2.25 tot 2.90 M. lang, roestgeel met
zwarte dwarsstreepen, onderdeelen wit.
De jacht op hem is gevaarlijk, doodtjaarl.
vele menschen, waarom door het gouv. v,
Ned. Indiö een premie wordt betaald voor
elk gedood dier.
TUgerslangen. Fam. nit de onderafd.
der niet vergiftige slangen, in Azie; wordt
7 a 8 M. lang en valt zelfs varkens en
kalveren aan.
TU1 Uilenqpiegel. Naam van een
volksroman bij het eindigen der middeneeuwen ontstaan, een verhaal vol guitenstreken, dat eeuwenlang de gunst van het
publiek genoot.
TUloos. (Calchi um). Plantengesl., waarvan de bloemen sterk overeenkomen met
'ellen. In ons land komt voor de herfstWinos met roode bloemen.
Tilburg. Levendige fabrieksstad in
N.-Brab.
Tilbury. Licht rijtuig op 2 wielen.
Tilly. (Johan Tserklaes, grata van)
Beroem,t veldheer uit den 30 jar. oorlog
geb. op het kasteel Tilly in Brabant 1522
overl. 1632 ten gev. bek. wonden.
Tilsit. Stad in 0. Pruissen a d. Memel,
waar in 1807 de vrede v. Tilsit werd gesloten tusschen Frankrijk en Pruissen.
Timbre. Stempel, postmerk, klank v. d.
menschelijke stem.
Timboectoe. Van ouds vermaarde
stad in het hart v Afrika, N.W. ged. v. d.
Soedan, beruchte slavenmarkt.
Timekeeper. Chronometer.
Time is money. Tijd is geld.
Times. Groote Eng. courant. (De Tijd).
Timhle. Sehroomvaig, verlegen.
Timoeratie. Staat waarin de politieke
rechten geregeld zijn naar het vermogen
der staatsburgers.
Timoer. Timoerlenk en Tamarlan,
Khan der Mongolen, wierp zich in 1370
op tot beheerscher des rijks en vestigde
zijn hoofdstad te Samarkand; onderwierp
Perziè, Georgia, Hindostan, sloeg de Turken, veroverde Damaskus, Bagdad en geheel Syria. Stierf op een tocht naar China
1405.
Timon."Een inwoner v. Athene, bekend
door zijn menschenhaat wegens de zedeloosheid hijner medeburgers; onttrok zich
geheel aan den omgang met menschen.
Timor. Het oostel. en voorn. d. kleine
Soenda-eilanden in den 0. 1. Archipel, met
Ned. resident te Koepang.
Timor Laoet. Een der Zuid-Ooster.
eil, beh. tot de resid. Amboina, 0. I. Archip el.
Timotheus. Een Grieksch lierdichter

293
overt. 257 v. C. — Een Atheensch veldheer. — Een metgezel en mede-arbeider
v. Paulus.
Tin. Metaal dat niet in gedegen toestand wordt gevonden maar met zuurstof
verbonden als tinsteen met zwavel, koper,
ijzer en zink in zinkkies voorkomt
Tinctuur. Een alcoholisch of aetherisch aftreksel van plantendeelen of dierlijke stoffen.
Tingeltangel. Cafe-chantant.
Tinne. ( Alexan dri p el. Ned. ontdekkingsreizigster, geb. 's Gravenhage 1839, beh. v.
moederszijde tot het geslaeht der van der
Capellen's, ondernam in 1862 een reis langs
den Nij1 tot Gondokoro en begaf zich, na
verschill. andere reizen, in 1870 van Tripoli
het binnenland in naar Bornue maar word
op deze reis door de Touaregs vermoord.
Tippo-Tip. Arabische groothandelaar
in het hart van Afrika, die zich beroemd
heeft gemaakt door de hulp welke hij
Cameron, Wissman en Stanley op hurine
ontdekkingsreizen verleende, in streken
waar htj zeer gezien was. De koning van
Belgie sloot een overeenkomst met den
invloedrijken Arabier en in 1886 ben. de
kon. hem tot gouverneur van Stanleyfalls.
Tirade. In de muziek een reeks van
opklimmende of afdalende tonen; uitweiding over het een of ander in een opstel.
Tirailleurs. Infanteristen die in verstrooide orde vechten.
Tirlemont of Thienen. Stad in Belgie
(Brabant).
Tirnova. Stad in Bulgarije.
Tissandier. (Gaston). Fransch luchtreiziger, geb. 1843.
Tisza. (Kolomar). Hong. staatsman,
geb. 1830, over!. 1902.
(Ludwig graaf van), Hong. staatsman,
br. v. d. voorg., in 1871 minister en in 1892.
Overt. 1898.
Titania. Elfenkoningin, gemalin van
Oberon.
Titanium. In smidsvuur onsmeltbaar
metaal, dat in rutiel en in ijzererts voorkomt.
Titans. Reuzen der Grieksche mytologie, die den hemel bestormden.
Titel. Waardigheid, opschrift van een
boek; naam v. e. hoofdst. in een wetboek,
recht (grond) waarop aan iemand een of
ander recht wordt verleend.
Titus. Medearbeider van den apostel
Paulus ; Titus Flavius Vespasianus. Rom.
keizer, reg 79-81, verwoestte Jeruzalem,
41-81.
Tivoli. Stad in HRH& het oude Tibur.
liana Sewoe. Duizend tempels, een
verzameling van 296 oude tempels op Java,
resid. Djocjocarta.
Tjilitjap. Afd. op Java, tot de resid.
Banjoemaas beh.
Tjoemen. Russische stad in Merle,
Tobolsk.
Tlascala. Staat in Mexico, met gelijknamige hoofdstad.
Tlemcen. Stad in Algiers.
Toast. Geroosterd brood. —Heildronk.
Tobolsk. Russ. gouvernement in Sibold, met gelijkn. hoofdst.
Todleben. (Frans Eduard van) Russ.
generaal, geb. 1818, versterkte Sebastopol

in den Krimoorlog en verdedigde het teg.
de verbonden mogendheden; in 1877 belegerde hij Plewna.
Toendra. Uitgestrekte met mos begroeide vlakten in bet N. v. Siberi6.
Toengoezen. Ook Koengoezen gen.,
zwervend Mongoolsch jagersvolk in het
N. 0. van Azle
Toeran. Midden-Azie, ten N. v. d. Perzische hoogvlakte.
Toergenjew. (Iwan) Beroemd Russ.
schrijver, geb 1818.
Tourmalljn. Delfstof, kiezelzure verbindingen van aluminium en borium.
Toetssteen. Zware kwartssoort, waarop
goud en zilver na wrijving een eigenaardige streep nalaten, welke het geoefend
oog in staat stelt het gehalte te bepalen
van het metaal.
Togo. Japansch admiraal van de vloot,
welke in den Japans.-Russ. °or]. in 1904-05,
achtereenvolgens de geheele Russ. vloot
in Oost-Azie buiten gevecht stelde of in
de haven van Porth Arthur opsloot.
Tokio. Hoofdst. v. Japan (Jeddo).
Tola. Ind. eewicht, 11.66 gram,
Toledo. Stad in Spanje a. d. Taag.
Tollens. (Hendrik Frederik). Nederl.
dichter, afstammeling van het Vlaamsche
riddergeslacht Tollin, bekend door zijn
nationale zangen, geb. 1760, overl. 1856.
Tolstoj. (Lew (Leo) Nicolajewitsch,
graaf) Russ. schrijver, geb. 9 Sept. 1828,
die, na eenige jaren te hebben gestudeerd
en in het leger te hebben gediend, naar
zijn landdgoed teruggekeerd, aldaar als
eenvoudig landbouwer leeft en zijn stem
onverschrokken verheft tegen de schandelijke Russistche toestanden.
Tomsk. Russ. gouvernement in WestSiberid.
Ton. Scheepsinhoudsmaat 1000 Kg.
Tonga of Vriendschapseilanden. Eilandengroep in de Stille Zuidzee t. Z.O. van
de Samoa-el
Tonkaboon. Vrucht v. een boom van
het gesl. Dipteryx, groep der Cesaelpineen,
wordt 20-25 M. hoog, groeit in Guyana
en Brazilie, welriekend boontjes die men
in de snuff legt.
Tonkin of Tongkin. N. 0. ged. van
Anam in Achter-Indie, staat sedert 1882
onder h ransch protectoraat.
Tonsuur. Het kaal scheren van de
kruin bij R. K. geestelijken.
Topaas. Edelgest., meestal geel, wordt
in Brazilie gevonden en ook in Duitschl.
Topographie. Plaatsbeschrijving.
Torpedo. Ontplofbaar voorwerp, dat
van een torpedobuot wordt afgeschoten
naar een schip en dit laatste, wanneer
het getroffen wordt, doet in de lucht vliegen of eigenlijk zoo'n verwoesting aanricht, dat bet schip binnen weinige oogenblikken zinkt. Men heeft spartorpedo's,
vischtorpedo's, sleeptorpedo's en zeemijn en.
De beide eersten dienen om te worden
afgeschoten, de derde wordt door een
vaartuig gesleept en zoo onder de vijandelijke sohepen gebraeht, de zeemUn wordt
ergens in zee gelegd voor verdediging v.
havens en kusten en wordt door electrische
geleidingaan den wal ontstoken of door
eleetriciteit in de mijn zelf.
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Torpedoboot. Klein vaartuig, lang
en smal, dat een inrichting bezit om torpedo's of te schieten, bewegen zeer snel
en manoevreeren vlug.
Torpedojager. Een zeer snel varend
klein schip bestemd om torpedobooten
aan te vaIlen en te vernietigen, zijn
gewapend met torpedo-inrichting en snelvuurgeschut.
Torpedo-transportschip. Kleine,
vlug varende schepen, bestemd om in tied
van oorlog de torpedobooten v. torpedo's
te voorzien, derhalve dienend tot het vervoer van torpedo's.
Torr. et Gray. In de nat. historie
afkorting voor Torrey en Gray.
Torresstraat. Geeengte tusschen N.
Guinea en Australia.
Torricelli. (Evangelista). Uitstekend
wis- en natuurkundige, geb. 1608, oven.
1647, vriend en medewerker van Gallilei,
uitvinder v. d. barometer, ook wel buis v.
Torricelli genoemd.
Tory's en Whig's, Partijnamen der
Engelsche aristocratie, de beide hoofdrichtingen vertegenwoordigend; de eerste
de behoudende, de tweede de vooruitstreven den
Toseane. Een voormalig Ital. groothertogdom, thane een gewest van het
koninkrijk Italie.
Totalisator. Bij wedrennen een inrichting om te spelen, te werden, onder
toezicht van het bestuur der vereeniging.
Toulon. Vesting en oorlogshaven in
Frankrijk aan de Middell zee.
Toulouse. Hoofdst. v. h. Frans. dep.
Haute Garonne.
Touraine. Oudt. hertogd.gin Frankr.
Tourcoing. Stad in Frankrijk. dep.
du Nord.
Tournay. Doornik in Belgie.
Tourniquet. Draaikruis aan den ingang eener afgesloten ruimte, om het aantal bezoekers te kunnen controleeren.
Tournool. Steekspel, spiegelgevecht.
Tours. Stad in Fr. aan de Loire.
Toussaint. (Anna Louise G-eertruida)
Uitstek. Ned. romanschrijfster geb. 1812,
gehuwd met den ber. schilder Bosboom,
overl. 1886 (Zie p1.10).
Toussaint 1'Ouverture. Opperbevelh. der negers op Haiti, zoon van
een slavin, die zich zelf ontwikkelde
door het lezen v. boeken van zijn heer. Bij
het uitbreken van den opstand (1797) bracht
hij eerst zijn heer in veiligheid en nam
toen deel aan den strijd, bracht het tot
opperbevelhebber en president van de
republ. overl. 1803.
Touwslagerii. Werkplaats waar uit
hennip touw wordt vervaardigd, door ineendraaien van saamgevlochten draden.
Traan. Vette olie, bereid uit het spek
van zee-zoogdieren (robben, walrussen en
walvisschen), de levers van haaien, kabeljauwen enz.
Trachiet gesteente. Vulkanische gesteenten met een aanmerkel, gehalte aan
kiezelzuur.
Traetaat. Verdrag tusschen staten;
ook een klein geschrift (van godsd. strekking) ter verspreiding onder het yolk.
Traditie. Overlevering,

Trafalgar. Spaansch voorgeb. a. do
Atl. oceaan.
Tragisch. Tot het treurspel behoorend ; Tragoedie of tragedie, treurspel.
Trajeet. Overtocht, afstand.
Trakhenen. Een Pruisisch dorp in
het distr. Gumbinnen, merkwaardig door
een beroemde paardt;nstoeterij; vandaar
komen de Trakhener hengsten.
Trans Baikalig. Een Aziatisch Russ.
gebied in het gouvt. Oost-Siberte.
Trans Caspisek gebied. Een Russ.
prov. in Midden-Azie.
Transliguratie of Verheerlijking, inzonderheid de verheerlijking v. Christus
op den berg Tabor.
Transfusie. Overstorting van bloed,
een heelk. operatie, waardoor men een
hoeveelheid bloed van een gezond mensch
overbrengt in de geopende ader van een
lijder, die daaraan behoefte heeft.
Transitohandel. Doorvoerhandel,het
vervoeren van handelswaren door een land
naar een ander.
Mmnsponeeren. Het omzetten van
een lnuziekstuk in een andere toonaard.
Transporteur. Werktuig tot het
meten en overbrengen van hoeken
Transvaal. Voormalige zelfst. staat,
Boeren-republ. in Zuid-Afrika, begrensd
in het N. door de Limpopo, in het 0. door
de Portug. bezittingen en Natal, ten Z.
door de Vaal rivier, ten W. door de Kalahari-woestijn, het tegenw. Rhodesia, dat
insgelijks zich uitstrekt t. N.v.d Limpopo
Werd gesticht door Boeren, die ontevreden
over het Eng. bestuur, de Ka Ipkolonie
verlieten en eerst Natal in bezit namen,
na talrijke bloedige gevechten met de
Kaffers ; door de Eng. verdreven, trokken
zij het Drakengeb. over en stichtten daar
2 republ. de Oranje-Vrijstaat en Transvaal. In 1877 wend door de Eng., onder
allerlei voorwendsels, de Transvaalsche
republ. ingelijfd bij Engeland, in 1880 vet-klaarden de Boeren zich onafhapkelijk,
vatten de wapens op en versloegen de
Engelschen bij den Langnek-pas en op den
Spitskop, In 1884 erkende Engel. de onafhankelijkheid der republ. en onder het bestuur van Paul Kruger ging het land zeer
vooruit, tot in Transvaal rijke goudvelden
werden ontdekt welke vele Eng. uitlokten
aldaar hun geluk te beproeven. Onder een
voorwendsel mengde Eng. zich andermaal
in de binnenl. aangelegenheden v. Transvaal, waardoor de oorlog van 1900-1901
ontstond, waarin de Tr.Boeren,verbonden
met die van den Oranje-Vrijstaat, wonderen van dapperheid verrichtten, dock voor
de overmacht moesten wijken. Sedert is
Tr. een Eng. kolonie onder den naam
Transvaal-kolonie.
Trapganzen. Fam. v. vogels uit de
orde d. Steltloopers, groote, zware vogels
met middelmat. langen, dikken hale, gr.
kop, hebben een zware vlucht en lezen
paarsgewijs op de graanvlakten der Oude
wereld.
Trappisten. Monnikenorde, gesticht
door de Rance en bekend d. de gestrengheid der leefregel. De Trappisten staan
's nachts 2 u. op, besteden it u. aan het
lezen v. d. mis en akkerwerk; des avonds
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werken zij eenige oogenblikken aan hun
graf en leggen zich in hun doodkist op
wat stroo to ruste. Hun voedsel best. uit
wortelen, kruiden, vruchten en water; hun
kleeding nit een pij, kap, gordel en klompen; de voorgeschreven kastijdingen zijn
hevig en hunne gedachten moeten steeds
gevestigd blijven op boete en dood; geen
woord komt over hunne lippen dan het
memento moil (gedenk te sterven) waarmede zij elkander hegroeten.
„Traviata". (La). Opera v. Guiseppe
Verdi, Italiaansche componist, 1814-18 .
Trebisonde of Trazepunt. Versterkte
hoofdst. V. e. Turksch ejaleet in KI. Azie,
tusschen gebergten a. de Z wane zee.
Tredmolen. Toestel in gevangenissen,
rad met treden, door miseadigers in beweging gebracht, die het, door op de treden te trappen, rondwentelen. Zeer vermoeiende en afrna,ttende straf.
Trekvogels. Vogels die in een land
slechtv ,een bep. tijd verblijven om dan
naar andere landen to trekken, tegen den
winter naar zuidelijker gelegen,tegen den
zomer naar noordelijker landen.
Trenek. (Friedrich, vrijheer von der),
Pruissich officier, ordonnansofficier van
Fred. de Gr., viel in ongenade wegens een
minnarij met de zuster des kon. en werd
naar de vesting Glatz gebracht, ontsnapte
herhaaldelijk en kwaw eindelijk inWeenen,
waar hij ritmeester bij de kurassiers werd.
Bij een bezoek aan Dantzig werd hij gevangen en op de Sterreschans te Magdeburg gev. gezet. In 1763 op vrije voeten
gesteld, begaf bij zich naar Aken en vervolgens naar Parijs, waar hij op last van
Robrspierre als verdacht van spionage,
werd onthoofil.
Trente. Districts-hoofdstad in '1`yrdl,
bekend door het Concilie van Trente, een
algem. kerkverg. ore de oneenigheden door
de Hervorming ontstaan, uit den weg te
ruimen.
Trepanatie. Heelkundige operatie op
een der beendei en, waarbij een gedeelte
daarvan met boor of zaag wordt weggenomen, vooral op den schedel toegepast,
als deze beleedigd is.
Treub. (Melchior). Plantkundige, geb.
1851 te Voorschoten, studeerde te Leiden,
sinds 1880 directeur van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg (Java), schreef verschill. werken op botan. gebied.
Trey. In de nat. histor. afkorting voor
Treviranus.
Triangel. Muziekinstrument, metalen
driehoek. staafjrs, waarop met een staafje
wordt getikt.
Triangulatie of Driehoeksmeting. De
verdeeling van een zeker deel der aardoppervlakte in driehoeken, om de grootte
daarvan to bepalen door berekening van
de grootte der driehoeken.
Trianon. Twee lusthuizen nabij het
park te Versailles, Kl. trianon, lustverblijf
van madame de Maintenon, Gr..trianon,
dat van Marie Antoinette.
Trias. Geologische vorming,bestaande
uit bonten zandsteen, musschelkalk en
kenper.
Tribunaal. Gerechtshof.
„Tribut de Zamora". (Le). Opera

van Charles Francois Gounod, Fransch
componist, geb 1818.
Tribuun. Bij de Rom. een hoofdman
of aanvoerder ; ook gebruikt als naam
voor een volksleider.
Tribuut. Schatting.
Trichine of Gekronkelde haarworm.
Worm uit de klasse der Rondwormen en
de orde der Dr aadwormen, leven als woekerdieren in het lichaam van mensch en
Veroorzaken doodelijke ziekten.
Trier. Hoofdst. v. het district v. dien
naam in de tegenw. Rijnprovincie, een
der oudste steden op den rechter oever
van de Moezel.
TrMst. Vrijhaven en belangr. koopstad
der Oostenr. Hong. Monarchic.
Trigonometrie. Driehoeksmeting.
Trigt. (H. A. van). Verdienstelijk. Ned.
schilder, grb Dordrecht 1829.
Trillioen. Millioen van de 3de macht
of 1.000.000.000.000 000.000.
Tribolieten. Naam van een orde van
kreeften, die in de onderste lagers der
aardkorst worden aangetroffen.
Trin. In de nat. hist. afk. voor Trinius.
Trinidad. Britsch West-Ind. eil., zuidel.
en kl. der Groote A.ntillen.
Tripang of Holothurien. Eon weekdier
uit den archipel, dat door de Chineezen in groote noeveelheden wordt gegeten en daarom eon belangrijk handelsartikel vormt.
Triple-alliantie. Drievoud. verbond;
meer bepaald het verbond in 1868 door
Engeland, Nederland en Zweden gesloten
tegen Frankrijk.
Tripoli. De oostel. der Barbarijsche
Staten a. d. Middell zee tusschen Tunis en
Egypte, met gelijknamige hoofdst.; ejaleet
van het Turksche rijk.
Tristan en Isolde. De hoofdperson.
van een sage uit de 12de eeuw.
„Tristan and Isolde". Opera van
Richard Wagner, Duit. comp., 1E03-1883.
Tritonshorens. Horens van een slakkenfam.ilie uit de orde der Prosobranchii,
weekdieren der Middell. en Ind. zee, de
horen van laatstgen. dient bij verschill.
onbesch. volken alt krijgstrompet.
T, of Trn. Iii de nat. hist. afkorting
voor Tournefort.
Trochu. (Louis Jules). Fransch generaal, die alt gouverneur van Parijs dit verdedigde tegen de Duitschers, 1870.
Troglodyten. Holbewoners.
Trojaansche oorlog. Werd gevoerd
tusschen de Grieken en do bewoners van
Klein-Azle 1193-1484, omdat Paris, de zoon
v. Priamus, kon. v. Troje, de vrouw v. d.
kon. v. Sparta, Helena, had geschaakt en
haar niet wilde teruggeven.
Trolhatta of Toovermuts,. een zeer
fraaie waterval in de Giita-elf Zweden,
niet ver van de stad Wenersborg. (Zie
pl. 48.)
Tromp. (Marten Harpensz.) Beroemd
Ned. admiraal geb. 1597, sneuvelde in den
strijd tegen de Eng. 1653.
„Trompeter von Sackingen."
(Der). Opera van Victor Nessler, Duitsch
componiit, geb. 1841.
Tromsd. Eil. op de N.W. kust v. Noorwegen met gelijknam. stad.

De watervallen ran ïrolhatta.
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Tropee en Trofee, zegeteeken.
Tropen. De keerkringen en keerkringlanden.
„Troubadour." (Der). Opera van
Guiseppe Verdi, Italiaansch componist,
1814-18.
Truffels. Plantengesl. uit de fam. der
zwammen, onder den grond groeiend, met
draderige zwamvlekken en vrij groote
knolvormige vleezige vrucht en, die wegens
geur en smaak zeer gezocht zijn en gebraden worden of met roode wijn gekookt
of aan andere gerechten toegevoegd worden.
Tsadmeer. Groot meer in Soedan
(W. Afrika).
Tsjoektsjen. Yolk van .Mongoolsch
ras in het N. 0. v. Azle.
Tubereulose. Longtering, bestaat in
het zich vormen van tuberkels in de weefsels der longen. (Zie T. C. en Tering).
Tubingen. Stad in Wurtemberg a. d.
Neckar.
Tudor. Eng. gesl. kwam 1485 op den
Croon (Hendrik VII), stierf 1603 met Elisabeth nit.
Tufsteen. Een kalksteenachtig bezinksel, veel overeenkomst met Travertijn
hebbend of vulkanisch gesteente.
Tuighuis. Magazijn vo or Leger en vloot.
Tuillerign. Voormalig vorstel.kasteel
te Parijs door Catharine de Medicis gebouwd en tijdens de Commune 1871 in
brand gestoken en slechts gedeeltelijk behouden.
Tulp. (Nicol aas) of dr. Klaas Pieterszoon.
Geneesheer te Amsterdam, werd daar lid
v. d. raad en tot 4 maal toe burgemeester,
terwijl hij zijn practijk waarnam en nog
lessen gaf, geb. 1593-1672. Zijn portret is
te vinden op Rembrandt's wereldberoemde
Anatomische les.
Tunis. Een van het Turksche rijk afhankel. staat in N.-Afrika tusschen Algiers
en Tripoli. Staat sedert 1881 onder bescherming van Frankrijk.
Turco's. Algerijnen in Franschen dienst
(soldaten).
Turign. Prov. van Italie met gelijkn.
hoofd-t.
Turk' e. Zuidoostelijkste rijk in Europa,
ook wel Rijk der Osmanen genoemd. omvat in Eu, opa het gedeelte van het Balkanschiereiland, dat ten N. grenst aan Roemenie en Servie, in het N.W. aan Oostenrijk, in het W. aan de Adriatische- en de
Ionische zee, in het Z. aan Griekenland,
de Aegeesche zee en de zee van Marmora
en in het 0. aan de Zwarte zee. In Azle
omvat het Klein Azle, Syria en gedeelten

van Armenie, Koerdistan en Arable, terwijl het over ' Afrika, waar het vroeger
gezag uitoefende over het geheele N. teed.,
nog slechts in-schijneenig gezag uitoefent.
Hoofdst. Constantinopel,voorn. steden:
Saloniki, Adrianopel, Janina, Scutari.
Reg. sultan : Abdoel Aszis.
Turkoois. Ondoorzichtig blauwgroen
edelgesteente, wordt nagemaakt door natuurlijk of kunstmatig gekl. ivoor van
mastodonten, opgedolven in Siberia.
Turkseh rood. Een fraaie met behulp
van meekrap verkregen kleurstof,
Turnhout. Arrs. hoofdst. in de Belg.
provincie. Antwe ■ pen, bekend door de
overwinning welke prins Maurits er op
de Spanjaarden behaalde in 1597.
Twain. (Mark). Pseudonium van den
N. Amt rik. sehrijver S. Langhorne Clemens, geb. 1835.
Tweed. Grensrivier tusschen Engel.
en Schot land
Twello. Dorp in Gelderl., '12 uur van.
Deventer a. d. spoorlijn Deventer- Apeldoorn, gem, Voorst.
Twente. Landsch. in het 0. van Overijssel, met veel spinnerijen en weverijen.
Twer. Stad in Rusland a. d. Wolga.
Twist. (Albertus Jacob Duymaer van).
Ned. rechtsgel., gouv. gen. v. Oost Indie,
lid der Eerste Kamer.
Tydeman. (Hendrik Willem). Nederl.
rechtsgel. en letterk., prof. te Deventer,
Kampen en Leiden, 1778-1863.
(Barend Frederik), predikant en dichter,
1784-1829.
Tyne. Rivier in Engeland.
Typholide. Ziekte, welke gepaard gnat
met onrustbarende verschijnselen in de
hersenen, zoodat zij op typhus gelijkt.
Typhoon. Zeer heete zuidenwind.
Typhus of Zenuwkoorts, een ziekte
waarbij onder hevige koortsen het zenuwstelsel sterk is aangedaan, woedt dikwijls
epidemisch en is zeer gevaarlijk.
Typogralle. Boekdrukkunst.
Typus. Grondvorm.
Tyr. Noordsche mythologie, de zoon v.
Odin, de verpersoonlijking van de kracht.
Tyran. Bij de grieken titel v. d. annvoerder van het yolk, die een einde maakte
aan de heerschappij van den adel en zich
zelf aan het hoofd plaatste, vandaar: alleenheerscher, later : verdrukker, geweldenaar.
Tyrol. Oostenrijkseh kroonland. grenst
aan Zwitserland, hoofdst. Innsbriich.
Tyrus. Oudste handelsstad in Phoenicia
a. d. Middell. zee, 332 v. C. door Alex. d.
Gr. verwoest.

U.
U. Twee-en-twintigste letter van ons
alphabet en 5de klinkletter. In uitspraak
waren u en v aanvank. gelijk en eerst in
de Middeneeuwen ontstond er verschil,
vandaar dat in oud schrift de v dikwijls
inplaats van de u voorkomt. Op Fransche

munten beteekent u dat zij te Pau zijn
geslagen; in de scheikunde uranicum. In
Latijnsche geschriften beteekent zij orbs
(de stad Rome) veelal met bijvoeging
van c (conditias) na de stichting der stad
Rome.
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Ubagsberg. Dorp in Limburg 1'1 2 u.
t. N. 0. van Heerle hij de Pruiss. grens.
Ubai. (De). Ook Ubohy en Honema genoenid, rivier in Z. Amerik. repl Bolivia,
grootendeels bevaarbaar.
Ubbergen. Dorp in Geld.j l'/ 2 u. t. Z.
v. Nijmegen.
Ubeda. Stad in de Sp. prov. Jaen in
Andalusia.
Uberbrettl. Duitsche benaming voor
een nieuw soort van tooneelspel, waarbij
ernstige en vroolijke lyrische en dramatische gedachten, liederen en pantominen
in bonte rij elkander afwisselen,. ten deele
door de dichters en componibten zelf
voorgedragen.
Uberteit. Vruchtbaarheid, volheid,
overvloed.
Ueberwig. (F, iedrich). Duitsch wijsgeer, dramatist en romanschr , 1826-71.
Ubi bene, ubi patria. Waar het
mij wel gaat daar is mijn vaderland.
Ubi4rs. Oudtijds een Germ. volkstam
langs den Rijn.
Ubiquiteit. Alomtegenwoordigheid,
naam van het leerstuk van Luther, dat bij
de Avondmaalsviering tegenwoordig is in
het brood (in, cum et sub pane) in, met
en onder het brood.
UcaTali. (De). Een van de voornaams.
bronrivieren van de Amazona-stroom
(Brazilie).
Uehatius. (Frans, vrijheer von). Oostenr. artillerie-officier, uitvinder van het
staalbrons voor geschut, 1811-1881.
Udemans. ((iodefridus Cornelis). Ned.
godgel., ijverig Calvinist, schr. v verschil.
godsd. werken. 6582-1645.
Udel of Uddel. Buurtschap in Gelderl.
gem. Apeldoorn, met het beroemde Udelermeer.
Uden. (Lucas van) Beroemd landschapschilder en graveur, geb. Antwerpen 1595,
overl. 1672.
Udine. Stad in Italie, tusschen Triest
en Venetia.
Uedelinger see. Arm v. het meer v.
Constanz.
Ufa. Gouvernement in Oost Rusland
met evenzoo gen. hoofdstad.
Uganda. Rijk in de binnenlanden van
Afrika N. oever v. het Victoria Nyanza,
oostwaarts tot aan den Nijl, staat onder
protectie van Engeland, door wien aldaar
land werd aangeboden (1905) a. de Joden
(Zionisten) hetwelk echter niet werd aangenomen omdat het voor kolonisatie niet
geschikt wordt geacht.
Uhl. (Friedrich). Duitsch novellist en
romanschrijver, geb. 1825.
Uhland. (Johan Ludwig). Verd. Duits.
dichter en letterkundige, geboren 1787,
oven. 1862.
Uhlieh, (Ludwig). Duitsch godgel. en
stichter v. e. vrije gemeente te Maagdenburg, 1799-1872.
Uhrleh. (Jaen Jacques Alexis). Fran.
gent. streed in de Krim en Italie en verdedigde in 1870 Straatsburg. 1802-1881.
Uilen of Nachtroofvogels. Fam. v. de
orde der Roofvogels, onderscheiden zich
door een grooten kop, naar voren gerichte
groote oogen, korte gekr. bijna geheel
onder de vederen verborgen snavel, groote

neusgaten, groote gehooropeningen en
krachtige pooten met scherpe klauwen,
veelal geheel met donsvederen bedekt.
Hebben meest alien een nachtel. levenswijs, zijn zeer nuttig door het verdelgen
van muizen e a. schadelijke dieren. (Zie
pleat 49, een onzer meest bekende uilen).
Uilkens. (Jacobus Albettus). Verdienstel. volksschrijver over natuurkunde, geb.
1772 overl. 1825.
Uist. Twee (Noord- en Zuid ) tot de
Hebriden beh. eil.
Uitenbogaert. (Johannes). Ned. godgel., hofprediker bij pries Maurits, moest
wegens godsd twisten vluchten, later onder Frederik Hendrik pred. te 's Hage,
1557-1664,
Uitenhage. Distr. d. Britsche Kaapkolenie (Z.-Afr.) gen. naar den eomm.-genl.
Jacob Abraham Uttenhage de Mist.
Uit- en Invoer. Het geheel der voortbrengselen van een land, dat wordt uitgevoerd naar andere landen of ingevoerd
uit andere landen.
Uitgeest. Dorp in N. H. vereenigingspunt der spoorwegen. van Amsterdam en
Haarlem naar Helder.
itscheiding. (Excretio). De afscheiding of verwijdering %an stoffen uit het
(tied. lichaam, welke van hun voedende
bestanddeelen zijn beroofd.
Uitslag (exenthema) ontstaat door
bloedophooping, ontsteking en uitzweeting
van den of meer satnengestelde deelen van
de huid; komt voor onder verschill. vormen als : vlekken, bulten, stippen, schubben, enz.
itterdijk. (Jurjen). Verd. Ned. wiskundige geb. Oudkerk (Fr.) 1781, vermoord
1845 door een ontslagen ambtenaar.
Uitzettingseo gflicient. Cijfer dat
aanwijst hoeveel een lichaam uitzet, indien
het van 0 100 °C. verwarmd wordt.
Ujfalvy. (Charles Eugene) van Mezo
Kovert. Vermaard reiziger, geb. Weenen
1842. Bereisde voornam. Rusland en Toerkistan.
Ukase of Oekase, naam voor een besluit of bevel v. d. keizer in Rusland.
Ukereive. Een door Speke in 1858
ontdekt meer, nabij de bronnen v. d. Nijl,
0.-Afr.
Ukraine. Hitgestrekte landstreek aan
beide zijden van den Dnieper, met het land
der kozakken het gi ootste ged. v KleinRusland uitmakend.
Ulanen. Met lansen gewapende cavalari,ten in Europeesche legers, lansiers.
Ulbach. (Louis). Fransch romanschr.
en lyrisch dichter, geb. 1822.
Uleaborg. Havenstad in Finland.
Ulema. Turksche rechtsgeleerde.
Ulfilas. Bisschop der Gothen, vertaler
van den bijbel, 311-381.
• Ulft. (Jacob v. d,) Verd. Ned. schilder,
geb. Gorinchem 1627, overl na 1688
Ulm. Hoofdstad v. h. Wurtenbergsche
Donaugewest.
Ulrich. Hertog v. Wurtemberg, reg.
1498 onder voogdij, 1501 zelfst., zeer wreed,
1519-34 verjaagd, daarna hersteld, voerde
de hervorm. in 1487-1550.
Ulric!. (Hermann). Duitsch wijsgeer en
schr., geb. 1806, overl. 1884.

Steenuil (Carine noctua).
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Ulrike Eleonore. Koningin v. Zweden, dochter v. Karel XI, heerszuchtige
vrouw, die de kinderen v. h. oudere zuster
v. d. troon uitsloot om die zelf te verweryen, overt. kinderloos 1741 a d. pokken.
Ulster. Noordelijkste prov. v. Ierland.
Ultima. Laatsre.
-Ultimatum. Bij diplomatieke onderhandelingen de laatste verklaring van een
der partijen, een verklaring waarvan niet
wordt afgeweken en waarvan oorlog of
vrede het gevolg is.
Ultimo. Op den laatsten dag der maand.
Ultra. Aan de andere zijde; tot een
ander uiterste vervallen.
Ultraas. Over& ijvers, overspannen
menschen, die uit hartstocht en vooroordeel geen maat houden, vandaar dat men
spreekt van ultra-liberalen, ultra-royalisten, ultra-revolutionairen enz.
Ultramaridn. Bergblauw, hemelsblauw.
Ultramontanisme. Richting der R.
K. kerk, welke het hoogste gezag in kerkel. en wereldsehe taken huldigt in den
onfeilbaren pans.
Ulva. L. Plant uit de kl. der Algen,
welke vooral in Europ. zeeen groeien.
Umbelliferae of Schermbloemigen,
naam v. e. tweezaadlobbige plantenfamilie,
2-jar. en overblijvende kruiden.
Umbra. Delfstof, een mengsel v. ijzeroxyde en kleiaarde, dient tot bereiding v.
verfstof.
Umbria. Prov. in Midden-Itali&
Umea. Hoofdst. v. het Zweedsche landschap Westerbotten a. d. mond der Umeaelf.
Uminski. (Jan Nepomuk). Poolsch
generaal 1780-1851, die dapper streedt
onder Napoleon en later voor de onafh.
v. Polen.
Unalashka. Het grootste der tot de
Aleoeten beh. Vosseneilanden (Alaska).
Unantem. Et-nstemmig, eensgezind.
„Undine". Opera van Gustaf Albert
Lortzing Duitsch componist, 1851.
Undinen. Watergee,ten, die zich
gaarne in het huwelijk verbinden met
menschen.
Undulatie. Golfsgewijze beweging.
Unie van Utrecht. (De). Een verbond der Noord-Ned. provincten, om zich
gezamenlijk te verzetten tegen de Spaansche dwinglandij, 23 Jan. 1529 te Utrecht
gesloten.
Uniek. Eenig, alleen in zijn soort.
Unitarigrs. Protestanten die de Drieeenheid verwerpen.
Union Jack. De Engelsche vlag.
United States. De Ver. Stat. van
N.-Amerika.
U. S. en U. S. A., of korting voor United
States of America = Vereenigde Staten
v. Amerika.
Universeel of Universaal, aan allen
gemeen, zender uitzondering, uitsluit, nd.
Universiteiten. Inrichtingen voor
hooger onderwi3s.
Unster. Weegtoestel met ongelijke
armen, Romeinsche balans.
Unstrut. Zijrivier v. d. Saale in Pruiss.
Saksen.
Unterwalden. Zwitsch. canton, in 2

onafh. deelen verdeeld a. h. Vierwaldstattermeer.
Upsala. Stad in Zweden.
Upstalboom. Hoogte in 0. Friesland
met eiken begroeid, waar vroeger de afgev. der r riesche Zeelanden vergaderden,
om over algem. belangen to beraadslagen:
ook opstalboom genoemd.
Ural of Oeral, geb.tusschen Europ,
Rusland en Siberie en rivier op dat geb.
ontspringend, welke in de Caspische zee
loopt.
Ural-AlteIsche talen. Een zeer verspreide fam. van talen, gesproken wordend
van Hongarije en Turkije tot in N.O.Azie.
Uralsk. Russ. prov. aan beide zijden
v. d. Ural-rivier.
Urania. Muze der sterrenkunde.
Uranicon. Dubbele harp.
Uranium. Zelden voorkomend staalgr.
metaal.
Uranus. In 1781 door Herschel ontdekte planeet.
Urbanus. Naam van acht pausen, n.l.
U. I. 223-230, stierf den marteldood, gedenkdag 25 Mei; U II, reg. 1088-99; U.
III, reg. 1186 87; U. IV, reg. 1261-64, overt.
op de vlucht voor Karel v. Anjou; U. V,
reg. 1362-70: U. VI, reg. 1378-89, overt.
ten gevolge van vergift ging, had zes kardinalen laten ter dood brengen; U. VII,
werd paus 1590 en over1.15 dagen daarna;
U. VIII, reg. 1626— 644, schonk den kardinalen den titel v. Eminentie en hief de
nonnenorde der Jezuiten op.
Urbino. Stad in Midden-Italie, geb.pl.
v. Rafael.
Uredinegn. Roestzwammen, groep v.
zwammen die als woekerplanten op and.
gewassen !even.
Urga. Hoofdpl. v. N. Mongolia.
Uri. Een der drie oorspr cantons van
Zwitserland.
Uria. Naam v. verschill. pers. uit het
Oude Testament, voornam. Urias de Hethieter, die door David werd beroofd van
zijn vrouw Bathseba
Urigl. Een der vier aartsengelen uit
het Oude Testament.
Urim en thummim. Glans en waarheid, werd vroeger beschouwd als een
orakel, in verband staand met het borstsieraad van den hoogepriester, dat op geheimz. wijze de wil van Jehova weergaf;
men is echter tot de overtuiging gekomen
dat daarmede bedoeld worden de 12 edelgesteenten van dat borstsieraad.
Urk. Klein oil. in de Zuiderzee (N. H.),
4 u. t, 0. v. Enkhuizen.
Uroea of Oeroea. Rijk in Midd.-Afrika.
Urnen. Aschkruiken, waarin de asch
van verbrande lijken wordt bewaard.
Ursula. Een heilige, volgens de sage
een Britsche koningsdochter, die met 11000
maagden ter hedevaart ging naar Rome,
maar te Keulen door een bende Hunnen
warden vermoord. Een schaar engelen verjoeg de Hunnen en de Keulenaars begroeven de lijken.
Ursuline nonnen. Kloosterorde gesticht ter eere van de heilige Ursula.
Uruguay. li epubl. in Z. Amerika a. d.
Atl. Oceaan ten Z. van Braziliö, hoofdstad
Montevideo, ook rivier in gen. land, een
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der rivieren die de Rio de la Plato vormen.
UsantiEn. Gewoonten.
Usipeten. Oud-Germ. volksstam, door
Cesar grootendeels vernietigd. (Zie Tencteren).
Uskwert of Usquert. Dorp in (Iron.
Usurpatie. Aanmatiging van bezit of
bevoegdheid, inzonderheid van de staatsmacht; wederrechtelijke in bezitneming,
onrechtmatig bezit.
Utah. Een territorium der N. Amerik.
Ernie, land der Mormonen, hoofdst. Salt
Lake City.
Utenhove. (Jan). Z. Ned. Herv. godgel.
en psalmberijmer, omst. 1545.
Utensilign. Artikelen van dagelijksch
gebruik.
Utica. Oud-Phoenische stad niet ver
van de bouwvallen van Carthago.
Utuliterrismus. Nuttigheidstheorie,
een door Jeremias Bentham verbreid
staatkundig stelsel, om aan het grootst
mogelijk aantal menschen het meest mogelijke voordeel te verschaffen.
Utopia. Naam van een fabelachtig
eiland, tooneel van de staatk. roman van
Thomas Morns. Daarom noemt men onuitvoerbare plannen tot verbetering der
maatschappij, Utopian en de ontwerpers
en voorstanders daarvan Utopisten.
Ueebtr. In de nat. hist. afkorting v.
R. von Uechtritz.
Utrecht. Ned. prov., omgeven door de
Zuiderzee, en de provincien Noord- en
Zuid-Holland en Uelderland, hoofdstad
-Utrecht met 108505 inw.
Utreeht-Dresselhuls. (Johannes).
Verd. Ned. geschied- en oudheidkundige,
geboren Kampen 1789, predikant, overleden 1861.
Unr. Het l i.ste ged. van een etmaal.
Unrwerk. Is de naam van elk toestel,
dat client om den tijd aan te wijzen. In
den ouden tijd bezigde men hiertoe zonnewijzers, zandloopers en wateruurwerken,
maar de raderuurwerken hebben die geheel verdrongen.

Het uurwerk bestaat uit een drijfwerk,
dat een bep. kracht moet uitoefenen; een
raderwerk dat door die kracht wordt bewogen ; een regelaar welke deze beweging
bestuurt en een wiperplaat met wijzers,
waarop wij den tij d van het oogenblik
kunnen zien. Het langzamer of speller
gaan van een klok word geregeld met het
hooger of lager stellen van de schijf van
den slinger. In de horloges ontbreekt de
slinger en worth vervangen door een rad,
de onrust genaamd.
Men heeft in het algemeen slingeruurwerken, die een vaste plaats vereischen,
zooals de klok, en zakuurwerken die men.
bij zich draagt (horloges). De slingeruurwerken zijn meestal voorzien van een
slagwerk, dat het heele en halve uur en
ook wel het kwartier aankondigt en sommige horlo ges bezitten een zoogenaamd
repetitiewerk, dat, als men op een veer
drukt, ook door slagen het uur aangeeft.
Van een paar fraaie ouderwetsche klokken geven wij hierbij afbeeldingen. (Zie
pleat 50).
Uwarow. (Sergei Semenowitsch, graaf).
Russ. staatsman, 1782-1855, groot bevorderaar v. h. onderwijs.
Uwea ofJoi, eiland in Melanesia, tot
de Loyalty-eil beh.
Uylenbroek. (Pieter Johannes). Verdienstel. Ned. dichter, geb. Amsterd. 1748,
overl. 1808.
(Pieter Johannes). Zoon v. d. voorg.
Ned. nat. en sterrekundige, 1797-1844.
Uz. (Johannes Peter). Verd. Duitsch
dichter 1720-1796.
Uzbeken. Tartaarsch-Mongoolsch yolk,
gevestigd van het Meer van Aral langs de
Oxas tot aan het Thiansjan-geb.
Uzzia. Een der beste kon. van het rijk
van Juda, reg. 810-759 v. Chr., kwam ten
tempel
val omdat hij eigenhandig in '
een reukoffer wilde offeren, waartegen de
priesters zich verzetten en hem als melaatsch uit den tempel en uit zijn paleis
verdreven.

V.
V. Twee-en-twintigste letter van ons
alphabet; als Rom. cijfer vijf; als verkorting in Rom. opschriften: vivus, vixit,
victoria, vale enz.; in boeken: vide, versus, verte; in de muziek: voce, veste of
votti; in de scheikunde: vanadium; op
oude munten de plaats Troye.
Vaagde. (Oost- en West-). Twee der
Loffodische eil.
Vaal. (De). Rivier in Z.-Afrika, hoofd.
arm van de Oranje-rivier, grensscheiding
tusschen Transvaal en Oranje-Vrijstaat,
ook Ky-Gariep genoemd.
Vaals. Ned. dorp in
0. Z. O.
Gulpen.
Vaandel. Veldteeken bij de infanterie,
vierkante vlag met de nat. kleuren en het
lands wapen, soms met opschriften en
zinnebeelden. Het vaandel wordt gedragen

door een onderofficier die gewoonlijk een
wacht ter bescherming heeft, de vaandelwacht. Een veroverd vaandel wordt als
een roemrijk zegeteeken beschouwd evenals het verlies er van als groote schande.
Vaandrig. In de middeneeuwen de
drager van het vaandel, later de 3de officier der compagnie, behalve in Eng. en
Rusland, is de.ze rang vervallen.
Vaartsche Rijn. Kanaal, dat de Lek
te Vreeswijk of de Vaart met den Krommen Rijn te Utrecht verbindt.
Vaas. Vat of pot om vloeistoffen in te
bewaren; ook om de asch van verbrande
lijken in te bergen (Urn).
Vaasroed. Dorp in Limburg, N. W.
Heerlen.
Vaassen. Dorp 'in Geld. t. N. v. Apeldoorn, alwaar de vijvers voor kunstmat.
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vischteelt der Ned. Heide Maatschappij zijn.
Vacant. Openstaand, onbezet.
Vac&le. Het vrij zijn van een verplichtii opbrenwst, enz.
Vaccinatie. Koepokinenting.
Vacuum. Ledige ruimte.
Vaccinium L. of Boschbes, plantengesl. uit de fam. der Vaccinieen, lage
heesters, waartoe ook onze boschbesch of
blauwbes beh.
Vademecum. Letterlijk: ,,ga met mij,"
naam welke men geeft aan boeken van
klein formaat en beknopten inhoud, welke
tot leiddraad dienen in een of ander vak.
Handelshaven in Noorwegen,
stilt Tromso.
Vae victus. Wee den overwonnene!
Valliant. (Francois le). Vermaard reiziger, geb. Paramaribo 1753, die een der
eerste reiz. in Z.-Afr. was, overl. 1824.
Valli. In de nat. hist. afkorting voor
Le Valliant.
Val. In de nat. hist. de afkorting voor
Valenciennes.
Valekenaer. (Lodewijk Caspar). Uitstek. Ned. letterk. geb. Leeuwarden 1715,
overl. 1785.
(Jan). Vermaard rechtsgel. en staatsm.
z. v. d. vourg. geb. 1757 overl. 1821.
Valekenier. (Adriaan). 25ste gouv.
gen. v. Ned.-Indie, onder wiens best. de
opstand der Chineezen plaats had, waarbij
alle te Batavia wonende Chineezen in
koelen bloede werden vermoord. In 1741
zijn ontslag genomen hebbend keerde hij
terug maar werd aan de Kaap de Goede
Hoop op last der Comp. gev. genomen en
overleed aldaar.
Valdivia. Havenstad in het Z. v. Chili.
Vale! Vaarwel; leef gezond.
Valence. Fransehe gem., hoofdpl. dept.

Valencia. Oude Spaansche stad,
hoofdst v. h. vroegere konintr. v. d naam.
Valenciennes. Airs. hoofdst. in het
Fr. dept. Nord a. d Schelde.
Valens. FlHvius Valem Gothicus, Rom.
keizer, reg. 364 378, leed bij Adrianopel
een nederlaag tegen de West-Gothen en
verloor op de vlucht het leven.
Valencia. Eil. b. d. mond der Dinglebaai, Z W. kust v. Ierland bekend doordat aldaar verschill. telegraafkabels naar
Amerika zijn gelegd
Valentijn. (Francois). Een verdienstel.
Ned. schrijver, geb. 1656, predikant in Indict,
schrijver o.a. van het heden nog veel gebruikte werk „Oudt en Nieuw Oostindien,
overl. 1727.
ValentOnsdag. Feestdag in Eng. en
Schotland. 14 Febr., men zendt elkander
dan verrassingen, Valentin, s genoewd.
Valentinianus. Drie Rom. keizers
droegen then naam, n.l.: V.I reg. 364-375;
V. II reg. 379-392, vermoord door den
Frank Arbogast; V. III reg. 425-455, vermoord door Patronius Maximus.
Valerians L. of Valeriaan, plantengesl. nit de fam. der Valerianeen,kruiden
of halfheesters, groeit in Midden- en
N.-Europa, de wortel, die een onaangename kamferachtige reuk heeft, is een
belangr. geneesmiddel ; katten moeten zeer
op deze reuk gesteld zijn.

Valerian.us. (Publius Licinius). Rom.
keizer, reg. van 253-260, geraakte in krijgsgevangenschap bij de Perzen en overleed
aldaar.
Valerien. (Mont-). Een der aanzienl.
forten v. Parijs.
Valerius Flaccus. (Cajus). Rom.
diehter, overl. in het jaw. 90 n. Chr.
Valerius Maximus. Rom. geschiedschrijver, soh, eef tusschen 29 en 32 n. C.
Valery (St.) en Caux. Fr. gem. en
stad, dep. Seine-Inferieure.
Valetta. (La). Hoofdst. van het eiland
Maltha.
Valeur. Waarde; geldigheid van een
muntspecie.
Valide. Geldig; geldig in rechten.
Valuta. Waarde; wisselwaarde.
Valken of Valkvogels. Afd. nit de orde
der Rootvogels, dagroofvogels met sterke
pooten met krachtige klauwen, sterke
snavel met sterk omgebogen punt, scherp
gezicht, lange vleugels. Tot hen beh. de
Valken, de Havikken, de Kuikendieven,
de Arenden, de Wouwen, de Bruizerden en
de Wespendieven.
Valkenburg. Zeer fraai gelegen dorp
in Limburg a. d. spoorw. Maastricht—Aken,
des zomers door vele toeristen bezocht.
Dorp in Z. Holland, nabij Leiden.
Valkenjaeht. Een vroeger veel uitgeoet nde yacht, waarbij men met afgerichte valken op reigers jaagde.
Valkenswaard. Ned. gem., prov. N.
Brabant, Z v. Eindhoven.
Valkhof. (Het). Te Nijmegen, een
burcht, kasteel waarschijnl. gesticht door
Karel den Grooten, later afgebroken, beh.
2 heidensche kapellen, welke nog bestaan.
Valkoog. Ned. dorp, N. Holl.
Valladolid. Prov. met gelijkn. hoofdstad in Spanje.
Valle. (Pietro della). Een der oudste
reisbeschrijvers, die in 1614 naar het Oosten vertrok ter bedevaart, geb. 1586, overl.
1652. Hij drong tot in Indict door en keerde
in 1626 te Rome terug met een stoet Oosterlingen.
Vallende sterren. Lichtpunten aan
den nachtel. hemel, welke gedur. weinige
sec. een uitgestrekten weg afleggen, bereiken in den regel de aarde niet. Men
meent dat het kleine hemellichamen zijn
die een ring om de zon vormen en als
onze aarde lien ring doorsnijdt vallen,
(van 4-14 Nov.).
Vallende ziekte. Zenuwziekte, gepaard met stuiptrekkingen en bewusteloosheid.
Valois. Fransch landschap, departem.
Oise-et-kine ; oud graafsch. later hertogd.
Het Huis v. Valois reg. van 1328-1589 in
Frankruk.
Valparaiso. Prov, en gelijkn. hoofdst.
van Chili in Z. Amerika.
Valscherm. Werktuig om met niet al
te groote sneiheid nit een ballon op aarde
neder tr dalen, meestal in den vorm van
een regenscherm.
Vambery. (Hermann). Vermaard Hong.
reiziger in het hart v. Azle, geb. 1832, wist
als derwisch vermomd tot in de landen
der Turkomannen door te dringen.
Vampier. Een in Zuid Amerika voor-
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komende vleermuis, die de gewoonte heeft
zich des nachts op paarden en muildieren
neer te zetten en hun bloed uit te zuigen.
Vandaar dat men ook een booze geest
noemt.
Vanadium. Metaal dat in looderts en
ijzererts wet wordt gevonden.
Vancouver. Eiland a. de westkust v.
Britsoh N. Amerika tot Br Columbia beh.
Vandalen of Wandalen, Germ. yolkstam, die van de Oostzee door Gallie naar
Afrika trok en daar (439) Carthago stichtte,
Rome verwoestten (455) en in 534 door
Belisarius werd onderworpen
Vandamme. (Dominique Joseph) graaf
v. Hunebu r g. Fr. gen. onder Nap. I.
Vanderbilt. (Cornelius). Waar.•chijnl.
van der Bilt, een menkaan van Nederl.
afstamming, als industrieel bekend door
de rijkdommen welke
verworven heeft.
Vanille of Vanilla. Plantengesl. nit de
fam. der Standelkruiden, heesterachtige
klimplanten, in Mexico e. a. deelen van
Midden-Amerika, geteeld, om de geurige
vruchten, waarvan de bekende vanille
afkomstig is.
Vanloo. Nederl. kunstenaarsgeslacht:
(Jacob), schilder, 1614-1670; (Lodewijk),
z. v d. voorg., teekenaar en fresco-schilder 1640-1712; Jan Baptiste, z. v. voorg.,
portr.- en hist.sehilder, 1684 - 1745; Louis
Michel, id., hist.- en landsch.schilder, 1707—
1771; Charles Amedee, schilder a. h. Hof
v. Fred. de ttr., 1715-83; Cesar, z. van de
voorg., landschapsehilder, 1742-1821.
Vannes. Hoofdst. v. h. Fr. departem.
Morbihan (Bretagne).
Vannuei. (Pietro), bijgen. Perugino.
Ital. schilder, meester van Raphael 1446—
1522; (Otto), Ital. geschiedschrijver, prof.
te Florence, geb. 1808.
Vanoea Levoc. Op eên na het gr. d.
Britsche Fidsji-eil.
Var. Kustrivier in het Z 0. v. Frankr.
Varenius. (Bernhard) Beroemd geograaf, 1622 1650, huisonderwijzer te Amsterdam, later voltooide hij te Leiden zijn
studien en vestigde zich als arts' te Amsterdam, schreef het beroemde werk „Geographica G-eneralis", het eerste volledige
en systematische werk over physische
geographie; het werd door Newton verscheidene malen achtereen bijna onveranderd in Eng. uitgegeven en in verschill.
talen vertaald.
Varens. Plantenfam. afd. der Crypt°.
gamen, bekende sierpl. in onze tuinen;
wordt in onze bosschen op vochtige schaduwrijko plaatsen in het wild gevonden.
Varennes en Argonne. Fr. gem. en
stadje, dep Maas, 4 1/i, u. N N.W. Verdun,
alwaar Lodewijk XVI bij zijn vlucht met
zijn fam. werd aangehouden
Varese. Bevallig gelegen arr. hoofdst.
in de Ital. prov. Corno.
Vargas. (Juan de). Een Spanjaard,
berucht als lid v. den Raad van Beroerte,
in 1567 door Alva opgericht, door zijn
wreedheid. Na Alva's vertrek verliet hij
terstond het land.
Varia. Allerlei; gemengde zaken.
Variabel. Veranderldk, onbestendig.
Varianten. Verschillende leeswijzen
van een tekst.

Varicellen. Valsche pokken, windpokken.

Varick. Gem. en dorp in d. Ver. Stat.,

New-York.

Varieteit of Verscheidenheid. Noemt

men individuen met afwijkingen in ondergeschikte kenmerken binnen de grenzen
der soort; zij kunnen erfelijk worden en
doen dan rassen ontstaan.
Varinas. Rooktabak, aldus gen. naar
de Amerik. stad v. d. naam.
Varius. (Lucius). Horn. dichter, leefde
tusschen 82 en 14 v. Chr.
Varna. Versterkte stad en zeehaven
van Bulgarije a, de Zwarte zee en aan d.
mond der Pravadi.
Varseveld. Dorp in Geld., gem. Wisch,
kant. Terborgh.
Varus. (Publius Quingtilius). Rom.
veldheer, die in het jaar 9 n. Chr. door de
Germanen, onder Arminius,.in het Teutoburger woud met zijn legioenen totaal
verslagen werd. Vandaar de uitroep van
den keizer Augustus toen hij de ramp
vernam: ,,Varus, geef mij mijn legioenen
weder!"
Varzin. Landgoed in het N. 0. van de
Pruiss. prov. Pommeren, vroeger zomerverblijf van Bismark.
Vasco de Gama. Zie: Gama.
Fasculose. Organischeverbinding,
komt met de cellulose voor in alle cellen
en vaten der planten.
Vaseline. Een op vet gelijkendeindifferente stof zonder reuk of k4eur, wordt
in Amerk. verkregen bij de destillatie van
petroleum, ]n Duitschl. uit parafine-olie en
in Oosteer. uit Ozokeriet.
Vasteland of continent noemt men de
groote landen der aarde, welke ofschoon
door water omgeven, niet tot de eilanden
worden gerekend, alle werelddeelen
bestaan uit wasteland en eilanden,
Vatieaan. Pauselijk paleis in Rome.
(Zie pl. 51).
Vauban. (Sebastian le Pretre de). Uitstek. Fransch vestingbouwkundige geb.
1633, overl. 1707.
Vaucluse. Dept. in het Z. 0 v.Frankrijk, bekend omdat Petrarca, die er in
1337 vertoefde, de plaats en omstreken verheerlijkt heeft in sonnetten.
Vaucorbeil. Fransch componist, geb.
1821.
Vaudeville. Tooneelspel met zang met
orkvst-begeleiding.
Vauxhal. Ged. v. h. stadskwartier
Lambeth in Londen; vroeger een dorp bij
de stad met een beroemde uitspanningsplaats.
Vaynes v. Brakel. (Jhr. Godfried
Rembrandt Benjamin de). Ned officier en
schrijver, comm v. d. genie 1801—'62.
V. C. of v. Chr. — voor Christus geb.
Veeellis. (Tiztano). Gewoonlijk Titiaan
geheeten, ber. Ital. schilder, hoofd der
Venetiaansche schilderschool, 1477-1576.
Vecht. Naam v. een paar kl. riv. in
Ned.: een arm v. d Rijn in Utreeht,waar
hij zich N.-waarts wendt naar :g ulden; en
de Overijss. Vecht ontspr. in Westfalen en
t. Z. van Koevorden loopt, de Regge opneemt en zich tusschen Hasselt en Zwartsluis vereenigt met het Zwarte water.
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Vechtdbk. Buurt in N.-H., gem. Weespercarspel ; idem in Utr., gem. Achttienhoven.
Veda. Het oudste ged. der Indische letterkunde, beteekent : wetenschap.
Vede rmotten. (Pterophoride) Kl.fam.
uit de orde der Vlinders; onderscheiden
zich doordat de vleugels door spleten in
gevederde slippen zijn verdeeld.
Vedette. Ruiterwacht, schildw. te paard.
VeeartsenU kunde. We. enschap van
de kennis en de genezing der huisdieren.
Veegens. (Dirk Jacobus). Nederl. letterk., geb, 1798 overl. 1861.
(Daniel) geb. 1800 overl. 1884, red d.
Staatscourant, gruff. d. Tweede Kamer.
(Jacob Dirk) geb. 1845 red. v. h. ,,Vaderland" en gruff. v. d. Tweede Kamer.
Veelvraat. Zoogdier uit de fam. der
Marterachti g en, rooldier, bewoont het N.
v. Europa, Azie en Amerika verbergt zich
op boomen en bespringt vandaar het wild,
zooals herten en rendieren, hetwelk hij
doodt door ze de slagaderen door te bijten.
Veelwijvertj of Polygamie, een verbintenis van een man met meerdere vrouwen, o.a. in gebruik bij Mahomedanen
en bid de Mormonen.
Veemgericht. Geheime rechtbank in
de midden-eeuwen in Duitschland, vooral
in Westfalen, vonnisde, buiten de openb.
maeht om, personen die zich door aanzien,
in y loed of geld gewoonlijk aan elke straf
onttrokken.
Veenbrand. Het in brand steken van
de bovenlaag van heidegronden, ten einde
die geschikt te maken voor de cultuur b.v.
v. boekweit.
Veendam. Dorp in Groningen.
Veenendaal. Dorp in Utr., 1'/ 2 u.N.v.
Rhenen, op de Geld. grens, ye, deeld in
Utrechtsch- en Geldersch Veenendaal.
Veenkoloni g n. Naam voor de Groninger dorpen, welke ontstaan zijn langs
de kanalen, ten behoeve van de afvoer v.
turf door de veengronden aangeli gd.
Veenmol. Insect uit de orde d. Rechtvleugeligen, een van onze groot..te, leelijkste en schadelijkste insecten, d .ar hij
veel plantenwortels doodt.
Veepest. Een typheuse ziekte van
het hoornvee, door besmetting ontstaande.
Veer. (Gerrit de). Woonde de tocht n.
Nova Zembla bij. 1596-97, en gaf er de
beschrijvingen van in het licht.
(Abraham de), gouverneur v. Suriname,
get). 1767, oveH. 1838.
Veere of Ter Veere, oude stall op Walcheren in Zeeland, merkw. wegens hare
geschiedenis.
Vegetariers. Noemt men menschen
die, alle dierlijk voedsel versmadend, alleen
plantaardig voedsel gebruiken.
Vegetatie. P I anten groei.
Velde (van de). (Esnyas of Jesaias).
Ned. schilder en graveur, 1590-1660; (Jan),
Ned. graveur. 1598 1660; (Willem) de Oude,
Ned. zeeschilder, 1610-1693; (Willem) de
Jongere, hofsclulder bij Karel I[ v. Eng.
1633-1707; (Adriaan), Nederl dieren- en
genreschilder, 1639 1672; (Willem) Ned.
dichter, 1751-1829; Johanna Elisabeth,
geb. Helmcke, echtgen. v. d. voorg. dichteres, 1762-1844.

Velden. (Paulus van der). Ned. scullder, geb. Rotterdam, 1837.
Veldmaarschalk. De hoogste militaire waaruigheid in legers, dikwijls echter slechts een titel.
Veldspaat. Sterk verspreide delfstof,
met kwarts en glimmer, tot de bestanddeelen van graniet en gneis behoorend,
ook in vele rotssoorten voorkomend.
Veleda. Een Germ. wichelares uit den
stam der Bructeren, die den opstand v.
Claudius Civilis steunde, werd na den vrede
door de Rom. gev. genomen en naar Rome
gevoerd. waar zij in gevangenschap stierf.
Velocipede. (Snelvoeter, rijwiel, snelwieler) d iorgaans 2-raderig rijtuigje, waarbij het evenwicht bewaard wordt door de
vliegkracht der raderen en de behendigheid van den berijder, die het rijwiel beweegt door op krukken te trappen (trappers); wordt gestuurd door een dwarsstaaf welke aan het voorrad verbonden is.
Bestaan ook met benzine-beweegkracht, de
zoogen. Motor-fiets.
Velodrom. Wielrijdersbaan, waar men
leert fietsen.
Velp. Fraai dorp in de Ned.prov.Geld.
1 uur gaans v. Arnhem.
Veizen. (Gerard van). Hollandsch ridder uit de 13de eeuw, moordenaar v. graaf
Floris V. Na zijn gevangenneming door
het yolk gedood.
Vendee. Fransch dept., bekend doordat de bevolking zich in 1789 tegen de revolutie verklaarde en zich tegen de opstandelingen verzette. Hieruit ontstond een
oorlog, gekenmerkt door de wreedheden
der republik. oepen, Welke tot 1800
duurde. Meer dan 150000 menschen waren
torn omgekomen.
Vendemiaire. Wijnoogstmaand, le
maand van de revolutionairen kalender in
Fr.. 23 Sept.-21 Oct
Vendetta. Bloedwraak der Italianen,
vooral der Sicilianen.
Venetia. Italiaansche prov. met gelijknami g e hoofdstad, een der schoonste steden
van Europa, gebouwd op tal van eilanden
d. e. massa bruggen verbonden, 151840 inw.
Venezuela. (Vereenigde staters van)
foederatieve republ. in het N. v. Z. Amerika,
ten N. begrensd door de Caraibisehe zee,
in het 0. door den Atlant. oceaan en
Britsch-Guya. a, in het Z. door Brazilie en
in het W. door Columbia. Oppervl. 972000
0 M. 2.323527 inw. Hoofdstad Carracas,
President Cypriano Castro, die rinds 1899
regeert, is herhaaldelijk in botsing gekomen met Europ. mogendheden. In 1902
beschoten Eng. en Dui sche eskaders Puerto
Cabello en blolikeerden de kust met Italie,
waardoor Castro toegaf, zoodat Febr. 1903
de blokkade werd opgeheven. In Jan.1905
kreeg Cast, o weder moeielijkheden met de
Ver. Staten v. N. Amerk.
Ik kwam, zag en
Veni, Vidi,
overwon, erne uitdrukking door Julius
Cesar gebruikt na den slag bij Zela, 47 v. C.
Venlo. Stad in Limburg a. d. Maas.
Vennootschap. (Eene) of Maatschap,
overeenkomst waarbij 2 of meer personen
zich verbinden iets in gemeenschap to
brengen, ten einde de daaruit voortvloeiende winston onderling te deelen.
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Vent. In de natuurl. hist. afkorting
voor Yentenat.
Ventilatie. Luchtverversching.
Ventre a terre. In gestrekte galop.
Vensterplant. Ouiiranila (Aponogeton) fenestralis. Plant van Madagascar,
zeer zeldzame kasplant, die groote moeielijkh. den heeft opgeleverd waar het betrof haar in Europa in te burgeren. De
bladeren gelijken op een net of traliewerk;
zij groeit in M. op beschaduwde plaatsen
fangs rivieren op modderige plekken, (Zie
pl 52).
Venus. Tweede planeet van ons zonnestelsel en glansrijkste aller stem en, reeds
in de oudheid bekend als Avondster en
Morgenster.
Venushaar. Zie : Adianthum.
Verabuseren. (Zich). Zich vergissen.
Vera. (Augusto). Ital. wijsgeer 18131885.
Veraccijnsen. Belasting of pacht opleggen ; den accijns betalen.
Veraciteit. Waarheidsliefde, oprechtheid.
Veracruz. Een der oostel. kustgewesten van Mexico, a. d. Golf van Mexico met
evenzoo gen. hoofdst,
Veragua. Stad in Centr. Amerk., rep].
Columbia, Baai v Montyo
Verat rum . Nieswortel, plantengesl. uit
de fam. der Colchicaceen.
Verband. Mechanisch heelkundig middel, aienende om de genezing door de
natuur te ondersteunen. Wordt gelegd ter
bedekking en bevestiging van pleisters en
zalven of om door drukking een vex eeniging van gescheiden deelen te bevorderen.
Verbanning. Uitbanning uit het vaderland, met verbod om er in terug te
keeren, tijdelijk of eeuwigdurend. De verbanning wa' een strafmiddel d.Romeinen,
Franken enz. en bestaat nog bij de Franschen In ons strafrecht komt het niet voor.
Verbena. L of lJzerhard. Naam van
een plantengesl. uit de fam. der Verbenaceen.
Verbinding. Vermenging van 2 of
meer stoffen, zoodanig dat er een nieuwe
stof ontstaat, die geheel andere eigensch.
, vertoont, dan de stoffen waaruit ze is
samengesteld, heeft alleen plaats bij bepaalde verhoudingen en temperatuur.
Verbintenis. (Een). Noemt men een
bij contract erkende of zedelijke verplichting om jets te volbrengen of na te laten.
Verbloeding. Noemt men het verlies
van zulk een hoeveelheid bloed, dat de
dood er door wordt veroorzaakt.
Verbodstelsel. Een geheel van bepalingen door een regeering genomen,
waardoor de in- of uitvoer v. sommige
artikelen wordt belet.
Verboeckhoven. (Eugene Joseph).
Verd. dierenschilder, geb. W.-Vlaanderen,
1799-1881. Zijn broeder Louis, uitstekend
zeeschilder.
Verbondsark of Verbondskist. Gewijde kist der Israelieten; het gouden
deksel dier kist was in het oog tier Isr.
Gods troon. De ark bevatte 2 steenen tafelen met de Wet der Tien Geboden, den
hoogepriesterlijken star van Aaron en de
gewijde geschriften.

Verboom. (Abraham). Verd. schilder
en tijdgenoot van A. van der Velde en
Wouwerman.
Verbositeit. Woordenrijkheid.
Verbruggen. (Pieter) de Oude. ZuidNedetl. Beeldhouwer. 17de eeuw ; (Pieter)
de Jonge, z. v, d. voorg. idem over]. 1692;
(Hendrik Franciscus), z. v. d. voorg. idem
1655-1724; (Caspar Pieter), Zuid-Nederl.
bloemensehilder, over] 1720; (Gijsbert),
Nederl portr. en genreschilder,1633-1720.
Vercelli. (Fr. Verceil). Stad in N.Ital.
prov. hoofdst. a. d, Sesia, oude stall, oude
hoofdst. van Cis-Alpijnsch Gallie. wordt
reeds in den tijd der Cimbren en Teutonen
genoemd, daar Marius de C. nabij V. versloeg.
- Vercingetorix. Een tallier, die in
52 v. Chr biina geheel Gallie in opstand
bracht tegen Rome. Het gelukte hem zich
geruimen tijd tegen Cesar staande te houden. Na den slag bij Alissa verloren te
hebben wierp hij zich in die vesting en
werd door Cesar belegerd. Ziende dat hij
het niet kon uithouden, liet hij zich zelf
overleveren aan Cesar, die hem mede naar
Rome voerde om zijn triumf te vieren en
hem daarna liet dooden.
1 erdam. (Gideon Jan). Verd. Nederl.
wiskundige. 1802 1866, hoogl. te Leiden.
(Jacob), Verd. Ned. letterk„ geb. 1842.
Verdamping. Overgang van eenig
vast of vloeibaar lichaam in den gasvormigen of dampvormigen toestand.
Verde antico. Oud groen, naam van
groene gesteenten, in de oudheid tot sieraden gebruikt, dyabasporphyriet.
Verden. Pruiss. stall in Hannover a.
de Alter.
Verdi. (Guiseppe). Uitstekend en beroemd ltd. componist, geb. 1814,
Verdichting. (Condensatie). De overgang van een gas of damp tot een vloeistof door vermeerdering van druk of verlaging van warmtegraad of door beide. —
Ook voortbrenselen der fantasie.
Verdict. Uitspraak van een vonnis,
beslissing van gezworenen.
Verduistering van Zon of Maan,
ontstaan door den betrekkelijken stand
van die hemellichamen en onze aarde. Als
de maan zich tusschen de zon en de aarde
bevindt, zal zij de zon geheel of gedeelt.
bedekken en men heeft een zonsverduistering, ook zoneclips genoemd, terwijl een
maansverduistering ontstaat ale de aarde
zich tusschen de zon en de maan bevindt
en de maan zich dus geheel in de schaduwkegel van de aarde bevindt. Zonsverduister. kunnen dus alleen plants hebben
bii nieuwe maan en maansyerduisteringen
alleen bij voile maan.
Verdun sur Meuse. Arr. hoofdst. en
vest. in het Fr. dep. de la Meuse, bekend
door de belegering door de Pruisen in
1870.
Verduurzaamde levensmiddelen.
Groenten, soepen, vleeschsoorten enz, enz.,
behoorlijk toebereid in luchtledige bussen
gesloten om ze tegen bederf te vrijwaren,
en te kunnen gebruiken wanneer men ze
noodig heeft.
Vereenigde Staten van N. Amerika.
Grootste Amerik. Bondsrepubliek, omvat-

Plaat LII.

De Vensterplant (Ouirranda (Aponogeton) fenestralis.

309
tend nagenoeg geheel Noord-Amerika, met
uitzondering van de Britsche kolonie Canada, is een bondsrepubliek van 28 staten,
hoofdstad Washin gton zetel der regeering.
Voorn. steden: New-York, Philadelphia,
Brooklijn, Chicago, Boston, St. Louis, Baltimore, Cincinati, San Francisco. NieuwOrleans, Cleveland, Pitsburg, Buffa,o,
Louisville, Detroit, Milwaukee en Providence. Werd in 1496 door Engelschen
ontdekt, die er verschillende volksplantingen stiehten, evenals de Nederlanders. In
de 2de helft der 18de eeuw ontstonden
onlusten tusschen de kolonien en het
moederland over het afschaffen van belastingen, wat een oorlog ten gevolge had.
De kolonisten vochten zich vrij en in 1776
verklaarden 13 staten zich onafhankelijk
Na afluop van den oorlog mo. st Engel. de
republ. erkennen. Van dien tijd of vergrootte de reeubl. zich voortdurend. Van
1861-65 woedde eon vreeseltjke burgeroorlog over de afschaffing der slaveinij,
waaraan de zuidelijke staten zich niet
wilden onderwerpen. De oorlog eindigde
met de overwinning der Noordelijken en
van dien tijd af ging de ontwikkeling van
het reusachtige land ongehinderd Naar
gang, waartoe niet weinig bijdroeg de
stroom van landverhutzers uit Europa,
welke zich jaar in jaar uit naar Amerika
richtte. Oppervl. 9383029 .M , bevolking
76303387. Tegenwoord. president Theoitoor
Roosevelt. De presid. wordt om de 4 jaar
gekozen.

Vereeniging en vergadering.

(Het recht van). Is het grondwettig gewaarborgde recht der staatsburgers om
zich tot gemeenschappelijke, zedelijke en
wettige belangen te vereenigen en te ver-

gaderen. Att. 10 der (+rondwet, nader
geregeld bU de wet van 22 April 1875
(Staatsblad No. 32).
Verfhont. Houtsoorten waaruit verf-

stof wordt verkregen
Verfplanten. Planten, wier hout, bladeren ,if bloemen de grondstof voor het
be , eiden van verf bevatten.
Vergift. Alle stoffen die in betrekkel.
geringehoeveelheid een doodel. invloed
op het lichaam hebben.
Vergiftiging. De toeleg om iemand
het leven to benemen, door hem zelfstandigheden in to geven, die den dood kunnen veroorzaken.
Vergilins. (Polydorus). Verd. godgel.
aanv. 16de eeuw.
Vergniand. (Pierre Victorien). Uitst.
redenaar uit de Fransche revolutie, leider der Gitrondijnen, geboren 1753, geguillotineerd 1793.
Vergulden , of Verzilveren. Het bedekken van meest metalen voorwerpen
met een dunne laag goud of zilver, om
ze een schooner aanzien to geven en teg.
de oxydeerende werking (roesten) van de
lucht to vrijwaren.
Verhakking. Versperring van omgehakte boomen.
Verhuell. Under dezen naam vermelden wij : (Carel Hendrik) graaf v. Sevenaar,
Ned. admiraal, eerst in Ned., later in Fr.
dienst, verdedigde 1813-14 Helder tegen
de onzen en gal de plaats eerst over toen

de verbonden Mogendheden Parijs waren
binnengerukt, geb. 1761, overl. 1845.
(Quit ijn Maurits Rudolph). Ned. zeeoffic.
geb. Zutphen 1787, directeur der marine
to Rotterdam, overl. 1860, schrijver van
verschill. reizen enz.
(Alexander Willem), Geestig teekenaar
van karikaturen en spotprenten, z. v, d.
voorg. geb. 1822, overl. to Brielle.
Atom bekend zijn zijn humor. teekeningen, vooral schetsen nit den studentenwpre1.1.
Verhulst. (Johannes Josephus Hermitnus). Uitstekend Ned. toonkunstenaar, geb.
1816.

Verilleatie. Bij faillissementen het
opmaken en vaststellen van de lijst der
schulden van den gefailleerde, ten einde to
kunnen berekenen hoeveel aan de schuldeisehers kan worden uitgekeerd.
Verjaring. Het verlies van eenig
recht of het ongeldig worden eener vor-

dering,door verloop van een bepaald
aantal jaren. Alle rechtsvorderingen zoowel zakelijke als persoonlijke verjaren
door 30 jaren.
Verkalking. Oxydatie, oude benam.
voor de omzetting van een metaal in zjn
oxyde.
Verkeer. De gemeenschap der menschen onderling.
Verkolen. In kool veranderen van
organip. che stoffen door verhitting.
Verkolje. (Johannes). Verd. schilder
en graveur, 1650-1683.
(Nicolaas). Z. v. d. voorg. id., 1673-1746.
Verkoperen. Voorwerpen met eon
laag koper bedekken, geschiedt meestal
lan gs gale. weg.
Verkromming of Curvatura. Een
blijvende afwijking in de richting der

beenderen, in hun samenhang of in hun
geledit.gen.
Vermasen. Verd. Nederl. krijgsman,
1776 - 1855, trad in 1792 in dienst en klom

op tot luit -generaal.
Vermeer. (Johannes). Ook bek. onder
den naam v. d. Delftschen van der Meer,
geb. Delft 1630, uitst. schilder.
Vermigli. (Pieter Mattise). Een der
Hervormers nit de 16de eeuw, geb. 1500,
overt. 1562.
Vermiljoen. Een fraaie roode kleurstof, verbincling van 86.2 01 0 kwik en 13.8 °Is
zwavel, komt in de natuur voor onder de
beHaming cinnaber (drakenbloed) gewoonlijk in aardachtige massa's.
Vermont. Eon der Ver. Stat. v. N.Amerika, hoofdst. Montpellier.
Vernagelen. (Het) van geschut, is het
onbruikbaar maken er van, door een nagel
of pen in bet zundgat to swan.
Verne. (Jules). Fransch sehrijver van
jongensboeken, avontuurlijke reizen enz.,
geb. 1828, overt. 1905.
: Emile Jean
Vernet. (Horace) eigenlijk
Horace, beroemd Fransch schilder, geb.
1789, overl. 1863.
Vernis. Oplossing van harsen die in de
open lucht tot een harde, glanzige massa
drogen.
Verona. Italiaansche provincie met
gelijkn. hoofdst. in het landschap Venetie
aan de grenzen van Tyrol.
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Veronese. (Paolo). Beroemd Italiaansch schilder, geb. 1535 of 37 te Verona.
Veronica. Volgens de overlevering
een vrome Israelitische vrouw, die den
Heiland ontmoette op weg naar Golgotha,
hijgend onder den last van het kruis en
het gelaat met zweet bedekt. Zij droogde
hem met een dock het gelaat of en toen
bleef op dien doek een afdruksel staan
van het gelaat van Jezus. Bij het opv ou.wen vermeni&vuldigen deze zich en een
daarvan wordt bewaard to Rome, een te
Jeruzalem en een in Spanie.
Verrekijker. Uitschuitbare buis of
cilinder voorzien van vergrootende glazen,
ten einde voorwerpen, welke zich op een
afstand bevinden, duidelijk te zien. De
verrekijker is uitgevonden door Zacharias
Jansen, brillenslijper te Middelburg.
Ver Sacrum. Letterlijk: Hellig voorjaar. Naar oud, uit Azie stammend gebruik,
een offer aan de goden, bestaande uit
vruchten, vee en menschen, in moeielijke
tijden gebracht. De vruchten en het vee
werden geofferd en de menschen aangezegd het land te verlaten om elders nieuwe
woonplaatsen te zoeken. Men verklaart
uit deze gewoonte de kom,t der Germanen in Europa.
Versailles. Hoofdst. v. h. Fr. dept.
Seine et Oise, 19 M. t. Z. W. v. Parijs, buitenverblijf en resid. van vele Fr. koningen,
ook een tijd lang zetel der Republikeinsche reg.
Versehuur. (Levi). Verd. zeeschilder,
2e helft 17de eeuw.
Versecz. Stad in Hongarije.
Versnaegen. (Karel). Belg. dichter
geb. Gent 1836.
Versteeg. (Michiel) Verd. schilder,
Feb. Dordrecht 1756 overl. 1843, stond zeer
in aanzien, zoodat Napoleon in 1811 zijn
atelier bezocht; schilderde meest tafer. bij
kaarslicht.
Verstek. Een rechtsterm,beteekenend
dat de eischer of gedaagde niet is verschenen, beduidt derhalve: bij afwezigheid.
Verstuiking. Een voorbijgaande over-,
elkander schuiving van gewrichtsoppervlakken, waarbij de gewrichtsbanden worden uitgerekt of verscheurd, terwijl in
belangr. gevallen ook de omringende
deelen, vooral het bindweefsel daarin betrokken zijn
Verticaal. Een lijn die loodrecht staat
op een ^ orizontaal vlak.
Verveer. (Samuel Leonardus). Verdienstel. Ned. schilder, voornamel. van tafereelen uit Scheveningen, geb. 1813,
overl. 1876.
(Elchanon). Broeder v. d. voorg., eveneens verdienstel. schilder in hetzelfde
genre, geb. 1826.
Verviers. Arrs. hoofdst. in de Belg.
pron. Limburg a. d. Vesdre
Vervou. (Frederik van). Friesch edelman, geb. 1557 te Franeker, bevelh. van
Delfzijl en Embden, buitengew gezant
naar Engel. '1620 waar de kon. hem tot
ridder sloeg, overl. 1621.
Verwey. (Bernardus). Verdienstelijk
godgel. schrijver, 1772-1835.
Verwey Mejan. (Gerardus Wouter).
Verd. Ned. volksvertegenw., geb. 1796;

organiseerde bij Nap. terugkeer v. Elba
op eigen kosten een comp. vrijwillige jagers te paard en trok daarmede naar Parijs.
Later bankier te 's Gravenhage,. van 1835
tot zijn dood 1850 lid der 2e Kamer.
Verwijs. (Eelco). Uitstek. Ned. letterk.
geb. te Deventer 1830, overl. 1880.
Verzegeling. (De). Een gerechtelijke
handeling, waarbij door de justitie in beslag
genomen voorwerpen, door het aanhechten van een zegel, gesloten worden. Tegen
schending dier zegels is straf bedreigd.
Verzekering. (Eene) is een verdrag
of overeenkomst, waarbij de verzekerde
tegen een bepaalde som, welke men
„premie" noemt, van den verzekeraar, gewoonlijk een maatschappij, de toezegging
ontvangt van schadevergoeding, ingeval
hij door een bepaalde ramp wordt getroffen. Zoo heeft men verzekering tegen
brandschade, schipbreuk, bagel, misgewas,
verlies van vee, enz. enz. Levensverzekering bedoelt de nagelaten betrekkingen,
bij overlijden van den kostwinner, te verzorgen door geldelijke uitkeering. In ons
land hebben wij van Rijkswege de verzekering van den werkman tegen de gevolgen van in zijn werk overkomen ongelukken (Rijksverzekeringsbank) en men wil
ook van Rijkswege verzekering van den
werkman tegen de gevolgen van ouderdom, derhalve pensionneering. Ook bestaat
er in ons land een vereeniging die streeft
naar het verkrijgen van pensioen voor
iedereen.
Verzoendag. Hoogste kerkel. feestdag
der Israelieten, den 10den der maand
Tischri, dient tot verzoening v. d.berouwheb. zondaar met God. (19 Sept.)
Vesonl. Hoofdst. v. h. Fr. dept. Haute
Saone.
Vespasianus. (Titus Flavius). Rom.
keizer, geb. 9 n. Chr overl. 79.
Vesper. Avond, ook het „Lof" genoemd,
wordt in de R. K. kerk gebruikt ter aanduiding van de namiddag- en avondgodsdienstoefeningen.
Vesta of Hestia. Grieksch-Rom. godin
van het vuur, n.l. het offervuur en dat v.
d. hutsel. haard.
Vestaalsche Maagden. Priesteressen van Vesta, te Rome, door het volk als
heiligen beschouwd.
Vesuvius. (De). De eenige aanzienl.
vuurspuwenden berg op het Europeesche
wasteland, 10 mijl t. Z. 0. v. Napels, bek.
door talrijke verwoestende uitbarstingen,
o. a. in 79 n. Chr., toen de steden Herculanum en Pompeji onder den arch werden
bedolven en in 1872.
Veteraan. Oude ontslagen soldaat.
Veterinaire heelkunde. Dierenheelkunde.
Vetgans. Pin guin.
Veth. (Pieter Johannes). Uitstek. Ned.
gel., hoogleeraar te Leiden, in de Ind.
taal-, land en volkende, bekend als schrijver van de standaardwerk „Java", ,,Bornea" en tal van andere. Geb. 1814 te Dordrecht,
Zijn zonen: Johannes Gerardus en Daniel David volgden het voetspoor des
vaders en wijdden ,zich geheel aan de
land- en volkenkunde. De eerste,geb.1857,
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overt. reeds 1876, hij teekende de kaayten
voor zijns vaders werken. De tweede, geb.
1850, maakte in 1877-79 de Sumatra expel.
mede en ondernam in 1884 een on dekkingsreis in Afrika, maar overleed aldaar
in 1885 in Benguela.
Veto. (Recht van). Becht van staatshoofden om een door de volksvertegenwoordiging genomen besluit krachteloos
te maken.
Vetten. Naam van een aantal stoffen,
en plantenrijk voor
welke in het
komen en een
een
physiologische groep vormen, evenals de eiwitstoffen en de koolhydraten.
Veuillot. (Louis). Uitst. Fr. schrijver,
1813-1883, dweepzirke ijveraar voor de
onbeperkte heerschappij van den Pans in
de kerk.
Vevey. Bevallig gelegen stad in het
Zw. canton Waadt.
Viaduct. Een ijzeren, steenen of hout.
onderbouw van aanmerkelijke hoogte,
meestal bestemd om een spoorbaan te
dragen.
Vianen. Stadje in Z. Holl., merkw. als
voormal. zetel van het adellijk gesl. der
Brederodes.
Vibratie of trilling. De beweging van
de deelt:es van veerkr lichamen, welke
als geluid, licht en warmte door ons wordt
waargeno men.
Vibrionen. Een afdeel. der Afgietseldiertjes, thans de naam van sommige
planten uit de groote groep der Splijtzwammen.
Viburnen. Naam van een plantengesl.
uit'de fawilie der Caprifaliaceen.
Vicarius of Vicaris, Ambts- of plaatsvervanger, hulpgeestehjke.
Vice. In plaats, in samenst€llingen
onder, of waarnemend, b.v. vice-admiraal,
onder admiraal enz.
Vice versa. omgekeerd, tegenovergesteld, heen en terug.
Vicenza. Stad in N. Italie.
Vichy Stad in het Fr. dept. Allier.
Vicksburg. Stad in den N. Amerik.
staat Mississippi,
Victor. Onder dezen naam vermelden
wij: Een viertal pausen, n.l. V. I, reg. v.
193-208, stierf den marteldood en werd
heilig verklaard, gedenkdag 28 Jun; V. IL
reg. 1055 —57; V, III, re g, 1086-1087 ; V. IV.
in 1159 tegenover Alex. III tot paus gek.
overt. 1164.
Victor Emanuel II, koning van Italie,
grootvader v. d. tegenw kon., geb. 1820.
Onder zijn bestuur kwam de eenheid van
Italie tot stand. Overleden 1878.
Victoria. Britsch koloniaal gebied met
zelfbest. in het Z 0. v. Australia's vasteland, vroeger Australia Felix (Gelukkig
Australia). Wordt voornamelijk veeteelt
gedreven, Hoofdstad Melbourne.
Victoria-meer. Meer in Midd. Afrika
(Victoria•Nyanza).
Victoria regia. Zuid Amerik. waterplant uit de faal. der Nymphilaceen, reusachtige op het water drijvende bladeren
van 1.50 a 2 M. in doorsnede, de bloemen
32 cM. in doorsnede; zijn ged. 2 avond
ennachten geopend; le avond wit in 't
midden rozenrood, 2e avond purperrood;

werd in 1801 door Haneke op de Rio Marmore in Z. Amerika ontdekt. D'Obigny gaf
in 1828 nadere berichten en de eerste
wetenschapp. beschr. leverde Poppig in
1832; in 1848 werd zij het eerst in Engel.
ingevoerd en is tegenw. in bijna alle
bot tuinen te vinden. (Zie plant 53).
Vidal. (Piere). Een minnezanger (1170
—1220), die een zwervend en avont. leven
leidde, in dienst was v. d. graaf van Marseille maar moest vluchtt n wegens een
minnarijmet diens vrouw; maakte den
3den kruistocht mede en huwde op Cyprus,
eindigde vermoedel. a. h. Hof v. Alfonsus
III v. Arragon. Bekleedt in de geschied.
der dichtkunst een merkw. plaats
Vidocq. (Eugene Frawisl. Vermaard
gelukzoeker, die jaren onder schelmen en
dieven leefde, kwam als spion in
dienst der Parijsche p litie en richtte een
privaat politiebureau op, overt. 1857.
Vienne. Zijrivier der Loire en stad in
Frankrijk a. de Rhone.
Vierhandige zoogdieren. Apen.
Vierwaldstatter See. Ber., door de
4 woudgewesten Uri, Schwys, Untetwalden en Luzern ingesloten meer in Zwitserland.
Vieuxtemps. (Henri). Uitstek. violist
en componist, Belg, 1820 1881.
Vigilien. Nachtwaken. In de R. K.
ketk; avonden die aan hooge feestdagen
voorafgaan.
Vigo. Stad en vesting in de Sp. prov.
Pantevedra, a. de Ad, Ocaan.
Vijirtig kotta's. Landsch. op Sumatra,
Pad. Bovenl.
Vilain XIII. Geslachtsnaam van een
Belgische famate, wier leven in 1758 van
keizerin Maria Theresia den titel van
burggraaf o n tvingen.
Yin. In de nat. histor. afkorting voor
Villars.
Villafranca. Distr. hoofdpl. d. Ital.
prov. Tastaro, bekend door den aldaar
gesloten vrede in 1859, tusschen Frankrijk
en Oostenrijk.
Villarr, (Claude Louis Hector, hertog
de). Fransch maarsch., die 1672-79 ook deel
nam aan den veldtocht in de Nederlanden,
1653-1712.
Villehardonin. (Geoffroy de). Frans.
geschtedschrijver, 1160-1213, schreef een
gesch. v. d. 4den kruistocht, die hij zelf
had medegemaakt.
Villeneuve. Van de talrijke aldus
gen. plaatsen vermelden wij alleen arr.
hoofdst. v. h. dept. Lot-et-Garonne.
Vilvoorden. Stad in de Belg. prov.
Brabant.
Vincennes. Versterkte plaats in het
Fr. bept. Seine, druk bezocht uitspanningsoord.
Vinekebooms. (David). Verd. schild.,
geb. Mechelen, 1578 -1629.
Vinckebrink. Verdienstelijk beeldhouwer en houtsnijder, geb. Spaarndam,
leefde Bind der 17de eeuw.
Vinek.ers. (Harko lepsetna). Nederl.
schrijver, geb. Groningen, 1818.
(Jan Beckering), idem, leeraar, geboren
Winschoten, 1821.
Vineta. Volgens de sage een vertu.
koopstad der Wenden, N. ged. eil. Wollin,

Haencke ontdekt de Yiotoria Regia.
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in de 5de eeuw de grootste stad van het
N. v. Europa, in de 12 eeuw door e. overstrooming zoo totaal verdwenen, dat er
niets meer van te vinnen is, waarom aan
hag ,. bestaan wordt getwijfeld.
Vingerhoedskruid. (Digitalis L.).
Plantengeslacht uit de lam. der Scrophularineén.
Vinke. (Henricus Egbertus) Verdiens.
Ned. godgel. 1794-1862.
Vinken. (De) of Vinkachtige vogels
vormen een famine uit de orde der Zangvogels, onderscheiden zich door korten,
regelvormigen snavel, tame(. korten voetwortel, die van voren met een rij schilden
is bedekt en door het bezit van 10 sla..pennen. Leven van zaden en voeden hun
jongen ook met insekten. Vele zijn goede
zangers. Tot hen behooren: de musch, de
groenling, de oink, de keep, de putter, de
sije. de knew, het fratertje enz.
Vialaneen. Plantenfam., omvat kruiden hallheesters en heesters, het plantengesl. Viola, waartoe de bekende viooltjes
beh., behoort hiertoe.
Violatie. Schending, onteering.
Violent. Gewelddadig, ontstuim.,vinnig.
Violine of Viool. Strijkinstrum., zoowel voor orkest als voor solo; reeds in de
12de eeuw in gebruik.
Violoncel. Kleine basviool, ook cello
genoemd, stijkinstrument voor bas, wordt
gebr. in het orkest, in het strijkkwartet
en ook ale solo-instrument.
Viotta. Geneesheer en uitstek. toonkunstenaar, geb. te Amsterdam, van Ital.
afkomst, studeerde en promoveerde te
Leiden in de geneeskunde. over(. 1859.
Virehow. (Rudolf). Beroemd Duitsch
ontleed- en geneeskundige, geb. 1821.
Virgilius. (Publicos). Beroemd Rom.
dichter. geb. 70 v. Chr.
Virgilius de Toovenaar. De door
middeneeuwsche Hagen opgesierde figuur
v. d dichter der oudheid.
Virginia. Een van de staters der
N.-A merik. Unie met de hoofdst. Richmond.
Virginia City. Stad in den N. Amerk.
sta.:it Nevada.
Virginische eilanden. Eil. groep in
West-Enditi t. 0. v. Portorico.
Virginiteit. Maagdelijkheid, onbevlektheid.
Virtuoos. Iemand die in de door hem
beoet'ende kunst een groote vaardigheid
heeft verkregen.
Vis. In de nat. hist. afkorting voor

Visiani.
Vischarend. Soort v. arend, die aan

de kusten en langs de rivieren leeft en
voorn, zich voedt met visch.
Visehdiefje. Naam van een meeuwensoort tot ^ ie Sternen of Zeezwaluwen behoorend, wit met zwarten sehedel en nek,
rug, vleugels en staartpennen aschkleurig;
bek en pooten rood, staart gevorkt.
Vliegen sierlijk en vlug.
Visehgnano. Zie : Guano.
Vischlijm. Zie: Lijm.
Vischmeel. Fijn gemalen stokvisch.
Vischotter. Zie : Otter.
Vischrivier. (De Groote) ook Aup
geheeteu, rivier in het 0. ged. v. d.Kaapkolonie.

Vischteelt. Kunstmatige vischteelt
bestaat in het bevruchten naar willekeur
van vischeieren en het opkweeken der
jongen in bassins. Het bevruchten geschiedt door de mannetjes in de hand te
nemen, boven de in het water liggende
kuit van het wijfje te brengen, en door
wrijving de dieren tot het besproeien van
de eieren (knit) met hom te brengen. In
ons land bestaan kunstmatige vischkweekerijen te Yelp en te Beekbergen, terwijl
te Vaassen eene dergelijke inrichting van
de Ned. Heide-Maatschappij bestaat.
Visioenen. Voorstellingen der ziel,
vet beelding alsof het werkelijke verschijnselen zijn.
Vissehen. Gewervelde, koudbloedige,
door kieuwen ademende in het water levende dieren. Meestal zijdelings samengedrukt lichaam, in vinnen veranderde ledematen en een met schuoben bekleede huid.
Visehnoe. Een der personen der Drieeenheid bij de Indiers.
Visseher. (Roemer). Amsterd. koopman en tevens letterkundige, geb. 1547
over(. 1620.
(Anna Roemer). Dochter v. d. voorg.,
geb. 1584, bekende dichteres, over(. 1651.
(Nlaria Tesselschade). Zuster v. d. voorg.
dichteres met groot muzikaal talent, geb.
1594, over(. 1649.
Visseherring. Zegelrin g van den pans
met d,- beeltenis van de apostelen Petrus
en Paulus en den naam v. d. reg. paus.
Bij den dood v. d. pans wordt de ring vernietigd en de nieuwe krijgt een nieuwe.
De naam komt van de om,tandigleid dat
Petrus, naar men zeat de eerste paus,
visscher was toen hij pans werd.
Vissering. (Simon). Uitstekend Ned.
staathuishoudkundige, geb. 1818, min. v.
fin. 1679 - 1881.

Visum repertum. Schriftel. verklar.
v. e. geneesk. betreffende een onderzoek
van iemand, door hem op last van de rechtbank gedaan.
Vitali teat. Levenskracht; ook tijdstip
waarop het leven een aanvang neemt.
Vite. Stiel, spoedig, gezwind.
Vitelius. (Aulus) bijgenaamd German
nicus. Rom. keizer geb. 15 n. Chr., reg. ged.
69 en kwam in datzelfde jaar ow, in het
door Antonius Primus te Rome aangeriehte bloedbad
Viterbo. Arrs. hoofdst. in de Ital. prov.
Rome.
Viti-eilanden. Zie : Fidsji-eilanden.
Vitringa. (Annes Johan). Ned.letterk.,
rector te Gouda en Deventer, schreef onder den naam Jan Holland en Jochem v.
Onderen, geb. 1827.
Vitriool. Zwavelzuur-oxyde van eenig
metaal.
Vitusdans. Kramp met hevige trekkingen.
Viv. In de nat. hist. afkorting voor
Vivioni.
Vivaciteit. Levendigheid.
Vivien de Saint-Martin. (Louis).
Uitstek. Fransch aardrijksk. geb. 1803,
sec -gen. v. h. Aardrk gen. te Parijs. Viviseetie. Het doers van proeven op
levende dieren, gepaard gaande met verwonden, onontbeerlijk hulpmiddel voor de
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geneeskundigen, om hun kennis van het
liehaam te vermeerderen tot heil der
menschheid.
Vivres. Levensmiddelen.
Vizier. Turksche titel voor hooggeplaatste ambtenaren, b.v. ministers, leden
v. d, staatsraad enz. — Metalen plaatje
op den loop van een geweer geplaatst
met een driehoekige insnijding voorzien
om het geweer goed te richten.—Beweegbaar ged. v. een middeneeuwschen helm
dat het gelaat bedekt.
Vlaanderen. Oudtijds een graafschap,
thans een gewest waarvan een ged. aan
Frankr. een ged. aan Belgie en een ged.
aan Nederl. behoort. Bestaat in Belgie uit
de prov. Oost- en West-Vlaanderen met
de hoofdsteden G .nt en Brugge.
Vlaamsche beweging. Streven der
Vlaamsche inwoners van Belgie om de
Vlaamsche taal stand te doen houden
tegenover den tnvloed van de Fransche taal.
Vlaardingen. Stad in Z.-Holland a. d.
Maas.
Vlag. Noemt men een stuk doek van
bepaalden vorm (gewoonlijk langwerpig
vierkant) en bepaalde kleuren-combinatie,
welke een land als herkenningsteeken der
landaard aanneemt. De vlag wordt in het
bizonder gebruikt door schepen om hunne
nationaliteit te toonen op zee en in
vreemde landen; verder geheschen op forten, sterkten, enz. voornamelijk aan kustplaatsen en grensplaatsen. Men salueert
er mede door hem Tangs den vlaggelijn op

en neer te halen, haalt hem geheel neer
als teeken in den strijd dat men zich overgeeft en laat hem op de halve hoogte van
de stok waaien als teeken van rouw over
een doode. Bij schepen waait de vlag van
den gaffe' d. w, z. achter aan het schip.
Behalve de landsvlag heeft men oak tal
van andere vlaggen b.v. van steden, admi-

raals, gouverneurs, het loodswezen, de
quarantaine, enz. enz. Op de bijgaande
platen vindt men de vlaggen van Nederland en onze kolonien, en die der voornaamste landen afgebeeld met de daarbij
behoorende verklartng.
Vlaming. (Pieter). Verd. Ned. dichter
geb. Amstd. 1686 overl. 1733.
Vlas. (Linnm L.) Plantengesl. uit de
fam. der Line& ; de grondstof voor het
vervaardigen van linnen.
Vlaswol. Een van vlas vervaardigd
surrogaat van katoen.
Vledermuizen, of Vleugelhandige
zoogdieren. Zoogdieren met tusschen de
verlengde vingers en de ledematen uitgespannen vlieghuid, waardoor zij instaat
zijn zich in de lucht te bewegen. Wisselen
at van de grootte van een kl. muis tot
die van een hond. Grootste soort de Vliegende hond of Kalong in 0.-J.ndie, beruchte soort de Vampier uit Z.-Amerk.die
zich des nachts op paarden en muilezels

om booed te zuigen.
Vleertman. (Willem). Dapper Nederl.
krijgsman, geb. 1658, die reeds op 14-jar.

neerzet

leeftijd in dienst trad en 4 j, daarna luitt.
was. Na een leven vol afwiss, en strijd tot
1713, ging hij in Pruis q.dienst over, keerde
1716 weer terug, bewees belangr. diensten
bij een overstrooming en stichtte een post-

dienst van Brussel naar Keulen, 0 verleden
1742.
Vleesch. Uit spierbundels en bindweefsel bestaande deelen van het dierlijk
lichaam, tus s chen de huid en de beenderen.
Vleesehetende planten. Planten,
wier bloemen op zoodanige wijze zijn ingericht, dat insecten, welke zich er op
wagen, gevangen wor den, waarna zij door
vocht worden opgelost en aldus de plant
tot voedsel dienen.
Vlekkenwater. VI oeistof om vlekken
uit goed te maken: eau de javelle om
vlekken van vruchtensap uit wit goed;
benzine om vetvlekken te verwijderen.
Vleugelhandige zoogdieren. Zie:
Vledermuizen.
Vlie. (Het). Vaarwater tusschen de Ned.
eil. Vlieland en Terschelling.
Vliet- of Vluehtbergen. Kunstmatig opgeworpen heuvels, om bij hooge
vloeden tot toevlucht te dienen.
Vliegen. Vormen met de muggen de
orde iter Tweevleugelige insecten.
Vliegende Hollander. Volgens de
sage een Hollandsche scheepskapitein,
Van der Decken, die eens met zijn schip
bij Kaap Hoorn opgehouden door stormen,
in zijn ongeduld de storm vervloekte en
nu veroordeeld werd ten eeuwigen dage
te blijven rondzeilen, zonder ooit ergens
aan land te mogen komen.
Vliegende Hond. Zie : Vledermuizen.
Vliegende visschen. Visschengesl.
uit de fam. der Scomberesoces; gelijken

op haringen, kunnen zich, zoolang de yinnen nat zijn, tot zekere hoogte uit het
water verheffen.
Vliegend Hert. G-roote, tor.
Vliegenvangers. Zangvogels, fam.
Oscines, insecteneters, die gewoonlijk stil
op een tak zitten en zoodra een insect
voorbij vliegt opvliegen om het te vangen.
Komen ook in ons land voor.

Vliegenzwam. (Agaricus muscarius
L). Een soort van Paddestoel.
Vliegwiel. Zwaar rad aan stoomwerktuigen, hetwelk aan de machine een regelmatige beweging mededeelt.
Vlieland. Lang en smal eil. tusschen

de Noordzee en de Zuiderzee, tusschen
Texel en Terschelling.
Vliesvleugelige insecten. Orde
van insecten waartoe de wespen, bijen en
mieren behooren.

Vlinders of Kapellen, merkw. insecten
met vliezige vleugels, welke met dakpans-

gewijs geplaatste schubben zijn bedekt in

de fraaiste kleursehakeeringen.

Vlissingen. Stad in Zeeland aan de
mond der Westerschelde. 11000 inw., afvaartplaats op Engeland, geboottepl. van
Michiel Adriaanz. de Ruijter, de Evertsens, Bellamy en Wolf geb. Bekker.

Vloedvorming. (diluvium). Een nitgebreide voorwerAdiiike vorming V. zand,

op vele plaatsen aan de oppervlakte, op
andere onder den veep- en kleilaag gelegen, behoort tot het tijdperk dat aan het
tegenwoordige voorafging.
Vloeispaat. Delfstof die in verschill.
landen in gangen en beddingen wordt
gevonden en vooral tin- en kopererts
vergezelt.

VLAGGEN VAN NEDERLAND EN ZIJNE KOLONIRN.

1 Nederland.
Wurtemberg.
:3 Waldeck-Pyrmont.
4 Mecklenburg.
Oranjevlag.
6 Nederl. Standaard.
7 Marine Reserve.
8 Oorlogswimpel.
9 Minister van Marine.
1() Admiraal.
11 Luitt Admiraal.
12 Vice Admiraal.
13 Schout bij Nacht.
14 Loodsvlag.
13 Loodsvaartuigen.
16 Quarantaine vlag.
17 Amsterdam.
18 Rotterdam.
19 Dordrecht.
20 Harlingen.
21 Middelburg.
22 Vlissingen.
9 3 Gouverneur-Generaal v. Nederl. Oost-Indie.
9 4 Gouverneur v. Suriname, Celebes, Atjeh enz.
25 Batavia.
26 Bali.
27 Sumatra.
28 Siak.
2t) Atjeh.
30 Suriname.

VLAiGEN VAN NEDERLAND EN TUNE KOLONIEN.
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VLAGGENKAART.

1 Nederland.

28 Lubeck.

2 Batavia.

29 Mexiko.

3 Suriname.

30 Monaco.

4 Argentinie.

31 Montenegro.

5 Belgie.

32 Nicaragua.

6 Bolivia.

33 _Noorwegen.

7 Brazilie.

34 Oostenrijk-Hongarije.

8 Bremen.

35 Oranje Vrijstaat.

9 Bulgarije.

36 Paraguay.

10 Chili.

37 Pauselijke Vlag.

11 China.

38 Peru.

12 Congo.

39 Perzie.

13 Denemarken.

40 Portugal.

14 Duitschland.
15 Egypte.
16 Engeland.
17 Frankrijk.

41 Pruisen.
42 Rumenie.
43 Rusland.
44 Salvador.

18 Geneve (Conventie van)

45 Servie.
46 Siam.

19 Griekenland.
20 Guatemala.

47 Spanje.

21 Hamburg.

48 Transvaal.

22 Hawal.

49 Turkije.

23 Honduras.

50 Venezuela.

24 Italie.

51 Vereen. St. v. Amerika.

25 Japan.

52 Zweden.

26 Korea.

53 Zwitserland.

27 Kreta.

VLAGGENKAART.
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Vlooien. (Puticida). Naam eener inseetenfamilie uit de orde der Tweevleugeligen,
levee parasitisch op menschen en dieren.
Vlooten. (Cornelis Hendricus). Verd.
Ned godgel., geb. Utrecht 1828
Vloten. (Johannes van). Uitctek. Ned.
letterk., geb. te Kampen 1818,hoogleeraar
a.. h. Athaneum te Deventer, gal, wegens
onaangenaamheden, dit ambt prijs, en
vestigde zich te Haarlem. Schreef tal van
werken. Zijn scherpe pen bezorgde hem
vele vijanden naast vele bewonderaars.
Overleden 1883.
Vlotgras. Plantengesl. uit de fam. der
Grassen, komt voor in moerassen, drassige
weilanden, slooten enz. Sommigen vormen
een dicht "bekleedsel op het water.
Vlugsehrift. Geschrift van kleinen
omvang, dat op populaire wijze een der
vragen des tijds behandelt.
Voet. Gijsbert Voet of Gisbertus Voetins, predikant, geb. 1588, heftig tegenstander der Remonstranten, die een grooten
invloed op de Hervorm. kerk in Ned. uitoefende; overl. 1676.
Voetangels. Vroeger in gebruik zijnde
ijzeren voorwerpen met scherpe punten
en ook plankjes met doorgeslagen spijkers,
welke men neerlegde in tuinen enz. om
stroopenj en te beletten, dikwijls met klemmen om den strooper te vangen. Vandaar
het vroeger bij buitenplaatsen dikwijls
voorkomende bordje met de waarschuwing:
,,Hier liggen voetangels en klemmen",
,,Wacht u voor sehietgeweer!" — Worden
ook in den oorlog gebruikt om den naderenden vijand te hinderen.
Vogel. (Eduard). Beroemd Afrika-reiziger, reisde met Barth, werd in Wadai 1855
vermoord.
Vogelbekdier. Orde van zoogdieren,
welke zich onderscheiden door een snuit
die op de snavel van een Bend gelijkt,
een met haren of stekels bedekt lichaam,
uitwendig oor en voeten met 5 teenen —
voorts een cloace en 2 paar sleutelbeenderen, evenals de vogels.
Vogellijm. Een altijd groene woekerplant, welke men vooral op appel- en
perentroomen en ook on populieren aantreft; de witte bessen bevatten een taai
vocht waarvan de gewone vogellijm wordt
gemaakt.
Vogelperspeetief. Een wijze van
afbeelden van iets loodrecht daarboven
gezien.
Vogels. Dieren met rood, warm bloed,
2 vleugels, 2 pooten, lichaam met vederen
bekleed, planten voort door eieren, welke
zij leggen en bebroeden. Men verdeelt ze
in talrijke atdeelingen.
Vogelspin. Zie: Mygale.
Vogesen. Gebergte, beh. tot het bergstelsel van den Boven-Etijn, verheft zich
in de richting van het Z.W. naar het Z.O.
a. d. W. zijde der laagvlakte v. d. BovenRijn, ged. op Duitsch, ged. op Fransch gebied.
Vogt. (Karl). ITitstek. natuurkundige,
geb. 1817.
Vogue la galore. Op goed geluk;
het ga hoe het wil.
Volapiiek. Een soort van wereldtaal,
ititgevonden door Johan Martin Schleier.

Voider. (Borchardus de). Verd, Nederl,
natuurk. 1643-1709.
Volhyni45 of .Wolhynie, gouvernement
in West-Rusland, hoofdst. Sjitomir.
Volkenkunde. Ethnologie of Ethnographie, wetenschap, welke zich bezighoudt
met het onderzoek en de beschrijving der
volken.
Volkenrecht. De rechtbeginselen
welke de onderlinge betrekking der verschill. staten regelen.
Credietinstellingen
Volksbanken.
welke tegen waarborg en geringe rente
voorsehot leveren aan de volksklasse.
Volksmenner of Demagoog. Noemt
men hen die zich in onrnstige tijden aan
het hoi.fd plaatst der volksmassa en deze
door hun invloed en woord weten te regeeren.
Volksregeering of Democratische
regeering. Landsbestuur, gekozen door h.
yolk uit de verdienstelijke ingezetenen
des lands.
Volksverhuizing. Aldus noemt men
de verhuizing der Germaansche stammen
toen het Westersch Romeins. rijk ten val
neigde, duurde van 475=568, nam een aanyang bij de IJszee en strekte zich uit tot
aan den Atl. Oceaan en N. Afrika. De oorzaak was overbevolking en het opdringen
van andere volken.
Vollenhoven. (Jan IVIesschert van).
Ned. dichter. 1748-1814.
Vollersaarde. Delfstof, groenachtig
grijs, wordt gebruikt tot het verwijderen
van vlekken en tot het vollen van laken.
Volontair. Vrijwilliger.
Volta. (Alessandro graaf). Beroemd
natuurkundige geb. 1745, overt. 1827.
Voltaire. (Francois Marie Arouet de).
Beroemdste en invloedrijkste der Fransche
schrijvers, geb. 1694, overt. 1778; wijsgeer,
gesehied-, tooneel- en romanschrijver.
Voltameter. Toestel tot het bepalen
der sterkte van een galvan. stroom.
Voltigeurs. Lichte infanterie.
Vondel. (Joost van den). Beroemd Ned.
dichter, geb. 1588, overt 1679, begraven
in de N. kerk te Amsterd.; gedenkteeken
op zijn Graf. (Portr. zie pl. 25)
Voorburg. Dorp nabij 's Gravenhage,
vroeger zomerverblijf v. prin.es Marianne.
Voorhistorisehe voorwerpen.
Voorwerpen of komstig uit een tijdperk
der gesch. v h. menschel. gesl., voorafgaande aan dat over hetwelk wij de
vroegste geschiedk. berichten bezitten.
Voorhoede. Het voorste ged. v. een
marcheerende troepenafdeeling.
Voorloop. De eerst verkregen alcohol
bij het fanriceeren van jenever.
Voorn. Eenige soorten van visschen,
uit het gesl. Cyprinus, overal in zoetwater
in ons land voorkomend.
Voorne. Eland der prov. Z. Holl.,
waarop de steden Brielle en Hellevoetsluis liggen.
Voorsehoten. Dorp in Z.-H. I u. ten
Z. W. van Leiden.
Voorat. Dorp in Geld. tusschen Zutphen, Deventer en Apeldoorn, omvat:
Voorst, Twello, Terwolde en Teuge.
Voorwereld. Dat tijdperk van de
wordingsgeschiedenis der aarde, toen deze
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nog niet door een ontwikkeld menschengesl. (zoover ons bekend) werd bewoond.
Vorarlberg. Land v6Or den Arlberg,
ged. v. h. Oostenrijkbche kroonland Tyrol.
Vorden. Dorp in Geld. tusschen Zutphen . en Lochern.
Vorsterman van Oyen. (George
August) genealoog, verdienstel. Ned. beoefenaar der geslachts-, wapen- en zegelkunde, geb. 1836.
Vos. Diersoort van het hondenges1.; de
gew. vos (canis vulpes L.) komt nog in het
0. en Z. van ons land voor, lastig roofdier.
Vosmaer. (Arnout). Verdienstel, beoefenaar der nat. hist., geb. Rotterdam 1720,
directeur van het vorstel. museum te
's H age en van de diergaarde op het Loo,
overt. 1799.
(Jacob). Uitstek. Ned. gel., hoogl. in de
scheik., geb 1783, overt. 1824.
(Carel). Ned. letterk. en kunstgeleerde
geb. 1826 overt. 1888
Votieftafels. Tafels door Rom. zeelieden opgehangen in tempels ten gevolge
van een gelofte (ex voto) als zij in gevaar
verkeerden, versierd en met opschriften
voorzien.
Votum. Een door stemming van het
een of ander lichaam genomen beslissing.
Vox populi, vox del. De stem van
het yolk is de stem Uods.
Vreede. (Pieter).Nederl. letterk. en
novellist; ijverig patriot. 1750-1837.
(George Willem) z. v. d. voorg., prof. te
Utrecht,- Ned. staatk. schr. 1809-80.
Vries. Onder dezen naam vermelden wij :
(Tjerk Hiddesz. de). Dapper Ned. vlootvoogd uit de Ruijterstijd, gem. 1666.
(Abraham de). Verdienstel. Ned. letterk.,
geb. 1773, overl. 1863.
(Jeronimo de). Verd. Ned. letterk,, br.
v. d. voorg., geb. 1777, overt. 1853.
(Johannes de). Ned. romanschrijver, geb.
1819. overt. 1855 wegens majesteitsschennis uit het land rezet.
(Matthias de). Uitstek. letterk.,.geb. 1820,
.
overt.
(Hugo de). Verdienstel. Ned. plantenkundige, hoogl. te Amsterdam, geb. 1848.
Vriespunt. De streep van den thermometer, welke den stand van het kwik
aangeelt, wanneer men de thermometer in
smoltend ijs dompelt; 0 punt op de therm.
v. Reaumur, 32sie gr. op die v. Farentheit.
VrVe gemeente. Lij die zich afscheidden van de Luth. kerk om de verreg.
orthodoxie dier kerk, omstr. 1848.

Vrile kunsten. Noemde men bij de
Rom. de kennis der wetensch. waarop de
burger zich kon toeleggen zonder blaam,
in tegenstelling met an iere welke men aan
slaven overliet. Men onderwees op de
scholen de 7 vrije kunsten n.l.: spraakkunst, redekunde, wiskunde, muziek, sterrekunde, redetwisten en de welbprekendheld.
VrVhaven. (Een). Een aan de kust gelegen koopstad die voor iedere natie openstaat en geheel of ged, vrij van belastin cis
Vrljmetselaars. (De). Geh. vereeniging, die door het streven naar zelfkennis
en zelfveredeling het menschel. ges!. tracht
zoo peel mogelijk to volmaken.
Vruehtgebruik. Een zakelijk recht,
daarin bestaande, dat men van eens anders
goed de vruchten trekt, alsof men daarvan
eigonaar ware.
Vuleanis. (Hephaestus). Bij de Rom.
en Gr. de god van het vuur en van de
smederij.
Vulkanen of Vuurspuwende bergen,
zijn bergen die door een kanaal in verbinding swan of gestaan hebben met onderaardsche ruimten, waaruit brandende
gassen enz. naar buiten komen, welke zich
door openingen in den berg (kraters) ontlasten.
Vulgata. De Latijnsche Bijbelvertaling
die in de R. K. kerk als gezaghebbend
wordt beschouwd.
Vuuraanbldders. Menschen die het
vuur vereeren als een geheimzinnige
macht.
Vuurland. Eilandengroep a. d. Z. kust
v. Z. Amerika, door Straat Magelhaens v.
h. vasteland gescheiden.
Vuursteen. Soort v. steen, die wanneer hij. geslagen wordt, vonken afgeeft,
een innig mengsel van kwarts en opaal.
Vuurtorens. Hooge, aan de kust of
in zee gebouwde torens met verlichte
koepel op den top, wanrin vast of draaibaar, gekleurd of wit licht. Dient om de
zeelieden bekend te maken met de plaats
waar zij zijn, in verband met de gevaarlijkheid der kust.
Vuurwerk. Voorwerpen gevuld met
ontplot bare stoffen, die licht brandbaar
zijn en licht gevend. Worden gebruikt tot
vermaak en in den oorlog.
Vuylsteke. (Julius Pieter). Verdienstel. Vlaamsch letterkundige en staatsman,
geb. te Gent 1836.

W.
W. De drieentwintigste letter van ons
alphabeth; ontbreekt in het Latijn en
door de v vervangen en in het Deensch.
De Rom. duidden hem aan met gu b.v.
Walther veranderden zij Gualtherus. In
de heraldiek is W wit (zilver), op Frans.
munten, dat deze te Rijssel zijn geslagen,
op koerslijsten, wissel en op scheikundig
gebied het element wolframium.

Waadt. (Waadtland). Een der grootste
kantons v. Zwitserland, in het Fr. Pays de
Vaud (Land der Walen of vreemdelingen)

ook Fransch-Zwitserland geheeten, kanton
in het Z w. van Zwitserland.
Waag. Gebouw, gewoonlijk op markten,
waar bommire goederen of handelswaren
van wege het bestuur der gemeente werden of worden gewogen.
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geestverrukking te brengen en ze in dien
Waag. Linker zijrivier v. d. Donau.
toestand te doen spreken, nit de vlucht
Waagen. (Gustav Friedrich). Verdiens.
en het eten der vogels, enz. Natuurlijk is
ranstkenner, Duitscher, 1794-1868, schreef
de waarzeggerij en voorspelling echter
over loll. schilders enz.
lets onmogelijks, en gelijk te stellen met
Waalgat. Eiland in de N. IJszee, tusbedriegerij.
schen Nova Zembla en de kust v. Rusland.
Waaxens. Dorp in de prov. Friesland,
De Nederlanders: v. Linschoten, Barendsz
g, . W. Ddngeradeel.
en Heemskerk bezochten het op hunne
Wabasch. Rivier in N. Amerika, hoofd'
den
bezoemde reizen tot het zoeken vat
rivier % an Indians.
noord-oostelijken doorvaart, n 1. de weg
Waccamau. Rivier in N. Amerika in
naar Indie om het N. v. Europa en Azie
N en Z. Carolina.
peen.
Wace. (Robert). Een Anglo-Normand.
Waaijen. (Johannes van der). Nederl.
dichter, geb. 1090, op Jersey, overl. 1174.
godgel , geb. Amst. 1639, predikant en geWach. (Karl Wilhelm). Verd, Duitsch
schiedschr. v. Friesland, overl. 1701.
histdriesehilder, 1787-1845
Waal. Ned. rivier, zuidel. tak v. d. Rijn,
Wachan. Hoogdal in Centr. Azie langs
loopt v. Pannerden langs Nijmegen, Tiel en
den hooldketen v. d. Hindoe Koesj.
Bowmel naar Loevestein, waar hij zich
Waehenhusen. Populair Duitsch romet de Maas vei eenigt
Waal. (Cornelis de). Ned. gel. geboren i manschrever, geb. 18,7.
Wachter. (Johan Friedr. Ludwig). Verd.
Amst. 1771, hoogl. te Gron. 1849.
Duitsch geschied- en letterk., geb. Gotha
(Egbertus de). Ned. staatsambten., geb.
1767, overl. 1838.
's Hage 1821, van 1837-58 Ind. ambtenaar,
Waehsmuth. (Ernst Wilhelm Gottlieb).
van 1868 70 mininter v. Kol. Schreef vele
Duitsch geschiedschr., geb. 1784, overl. 1866.
hoogst belangr. werken over Ind. politiek.
Wachtel of Kwar. el. Vogelengesl uit
Waalre. Dorp in N. Brab , 1'4 uur
de fam. der Veldhoenders of Patrijzen,
Z.Z.W. van Eindhoven.
gelijkt een kl. patrijs, worden in kooien
Waalsch. Wallonsch, de taal d, Walen
gehouden omdat men meent dat hij door
of Wallonen, n.l. der oorspr. Fransche
roepen (slaan) het weer voorspelt.
bewoners van Belgie tusschen Schelde en
Wachter. (George Philipp Ludwig
Maas.
Leonhard). Als Duitsch schrijver onoer de
Waalsche kerken. Protestansehe
naam Veit Weber bekend, 1762-1837.
kerken, waar in de Fransche taal wordt
Wachtmeester. Onder-officier bij begepredikt, vormen een afz. gemeente.
reden wagens, huzaren, veld- en rijdende
Waalwjjk. Dorp in N. Brab., 3 u. t.
artillerie.
W. van 's Bosch.
Waehtschip. Oorlogschip in e. haven
Waarborg. Zekerheid bij het aangaan
liggend, dient om saluutschoten te doen en
van een overeenkomst, door iat een derde
de bemanni. g om de orde te handhaven
zijn bezittisgen aansprakelijk stelt voor
zoo'n zeestad
eventueele nadeelen.
Wadal. Koninkrijk in het 0. ged van
Waard. (Een). Een stuk aangeslibd
Soedan (Afr.).
gras.and langs rivier- of zeeoevers.
Wadden. Naam d. ondiepten en droogWaarde. Dorp in de prov. Zeeland, 3
ten in de N.-zee, tussehen de kusteilanden.
Z 0. v. goes.
Waddington. (William Henry). Fr.
Waardenburg. Dorp in de prov. Geld.,
ouiiheidk. en staatsman, geb. 1826.
1'4 u Z.Z.W. v. Geldermalsen, arr. Tiel.
(Charles). Fr. wijsgeer, neef v. d. voorg.
Waarder. Dorp in Z. loll., Z.W. van
geb. 1819.
Woerden.
Wade. (Benjamin Franklin). Amerik.
Waardgelders. Voor geld gehuurde
volksvertegenwoordiger, heftig bestrijder
lieden om de waarde of wacht te houden,
v. d. slavernij. 1800-78
een soort van stedelijke politie in de 17de
Waddinxveen. Dorp in Z. H. 1 uur
eeuw in ons land.
N.W. v. Gouda.
Waardhuizen. Dorp in de prov. N.
Wadenoyen. Dorp in Geld. 1 u. W.Z.
Brab., gem. Emmichoven en Waardhuizen.
W van Tiel.
Waardigheidsbekleeders of digWadjoe. Rijk op Celebes, a. d. W.zijde
nitarissen. I'ersonen die in den Staat of
d. Baai v. Boni.
aan het Hof de Hoogste ambten bekleeden.
Wady-Halfa. Bekend dorp in Nubile
Waardijn. Ambtenaar aan de munt
a. ti. NUL alwaar veel oudheden worden
belast met het onderzoek van ertsen.
gevonden en veel handel is.
Waardland of Waardpolder. Polder
Waes. (Land van). Landstr. in Belgie,
in 14. loll. gem. Harencarspel.
tussehen Antw. en Gent
Waarzeggertj. In het algemeen de
„Waffensehmied". Opera van Gustaf
voorspelling van toekomstige gebeurteAlbert Lortzing, Duitsch compon. t 1851.
nissen. Op godsdienstig gebied gebruikt
Waxen. (De Groote en de Kleine).
men hiervoor het woord voorspelling en
Sterrebeelden, dezelfde als de Groote- en
beschouwt men die als een hoogere mede Kleine Beer.
dedeeling, een bovennatuurlijke ingeving.
Wagenaar. (Jan). Een zeer verdiens.
Het aanwenden van geheime kunsten om
Ned. geschiedschrijver, geb Amsterd.1709,
de toekomst te voorspellen wordt meer
bekend
door zijn ,,Vaderlandsche Historie",
waarzeggerij genoemd.
in 21 deelen en verschill. andere werken,
De ouden trachtten de toekomst te vooroverl. 1773.
spellen uit den loop der sterren, uit drooWagenburg. Een door wagens gev..
men, nit de ingewanden van geofferde
vierkant, tot verdediging geschikt.
dieren, door vrouwen in een toestand van
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Wageningen. Stadje in Geld. 3 u. t.
W. v. Arnhem, zetel van de Rijks Landbouwschool, 7000 inw.
Wageoe of Waigeoe. Eil. ten N.W.
V. N. Guinea, Ned. be'itting.
Wagl. In de nat. histor. een afkorting
voor Wagler.
Wagner. (Wilhelm Richard). Beroemd
Duitsch componist,geb. Leipzig 1813, ontwierp reeds op 11-jar. leeftijd het ontwerp
voor een treurspel. Overt. 1883 te Venetie.
Wagram. Dorp in het aartshertogdom
Oostenrijk, vermaard door de overwinning
aldaar door Napoleon op de Oostenrijkers
behaald, 5 en 6 Juli 1809.
Wagrie. Landsch. in de Pruiss. prov.
Slees wijk-Holstein.
Wahabieten. Leden v. een Mahomed.
secte, die den Islam willen terugbrengen
tot zip oude zuiverheid, en daartoe geweld gebruikten. In 1818 werden zij door
Ibrahim. Pacha echter totaal verslagen.
Wahlb. of Whlb. In de nat. hist. afkorting *voor Wahlberg,
Wahlenberg. (Georg). Verd. Zweedsch
natuurk. 1780-1851.
Waltz. (Georg). Verd. Duitsch geschiedschrtiver, geb. 1813; (Theodor). Duitsch
wijsgeer 1821-1864.
Waitzen. Stall in het Hong. comitaat
Pest a. d. Donau.
Wakefield. Hoofdst. v. Westriding,
Eng. graatsch. York.
Wal. (Johan de). Ned. rechtsgel, en schr.
1848-70.
Walachjje. Z.W. deel van Roemenie,
2'i2 mill. inw., vormt met Moldavie het vorstend , m Roemenie.
Walchensee. Alpenmeer in het
Beiersch regd. distr. Opper-Beieren bij
Tyrol.
Walcheren. Eiland der Ned. prov.
Zeeland.
Walckenaer. (Charles Athanase, baron). Fransch gel. dierkundige, 1771 1852.
Walck. In nat. hist. afkorting voor
Walckenaer.
Waldaigebergte. Ilooirst gelegen
ged. v. h. Wester. binnenland v. h. Russ.
Rink.
Waldarfer. (Christoph). Een der eerste
Duitsche boekdrukkers.
Waldburg. Oud vorstendom in Zwaben.
Waldeck-Pyrmont. Een tot het
Duttsche rijk beh. vorstendom, in het N.W.
ged. v. Duitschland, bestaande uit de vorstendommen Waldeck en Pyrmont, hoofdst.
Arolsen. Gez. bev. 57.918, staat onder Pruiss.
opperhoogheid, vorst Friedrich, zoon van
den in 1893 over!. vorst George Victor
Waldeck-Rousseau. (Fierre Marie).
Fr. staatsm. geb. 1846, meermalen min. v.
Binnenl. zaken.
Waldemar. Onder dezen naam vermelden wij 4 kon. v. Denemark en:
W. I, de Groote geb. 1131, onderwierp
Noorwegen en overt. 1182. — W. II, de
Overwinnaar, geb. 1170, z. v. d. voorrr.,
overt. 1241 — W. III reg. van 1320-1330.
— W. IV (de Anderdaagsche, omdat hij
alles tot den volg. dag uitstelde) reg.
1343-75
Waldenburg. Arrs. hoofdst. in het
Pruiss. distr. Breslau.

Waldenburgsche Gebergte. (Het).
Een ged. der Sudeten, de bergstreek tusschen de oorspr. rotsgevaarten van het
Reuzen-, Katzbach- en Eulengebergte.
Waldenzen. (De). Een godsd. secte in
Frankrijk, welke lang v66r de Hervorming
ontstond, genoemd, naar Petrus Waldus,
kwamen met de staatskerk in botsing en
werden in den ban gedaan, waardoor zij
aan harde vervolgieg blootstonden, tot de
protest. mogendheden krachtig te hunner
beschertning optraden (19de eeuw). De
overblijfselen der W. zijn nog te vinden
in verspreidde gemeenten in de Alpenstreek.
Waldersee. (Alfred, graaf van). Pruissisch generaal-veldmaarschalk, geb. 1832,
overt. 1904, was opperbevelhebber van de
troepen der verhonden mogendheden tijdens den opstand der Boxers in China.
Waldorp. (Anthonie). Ned. landsch.schilder, 1803-1866.
Waldstatte. Naam der in Zwitserland
rondom het Vterwaldstattermeergelegen
cantons Uri, Schwyz, Unterwalden en
Luzern.
Walensee. (De). Zwitschers meer, niet
ver van dat van Zurich.
Wales. Schiereiland i. h. W. v. Eng.
vroeger een vorstendom, 1 1 12 mill. inw. verdeeld in 12 graafschappen, sedert 1536 met
E. vereenigd.
Wales. (Prins van). Titel v. d. Eng.
kroonprins.
Walewski. (Alexander Florian Joseph
Colonna, graaf). Bastaard-zoon v. Nap. I
bij een Poolsche vrouw. Bij het uitbarsten
der Februari-omwenteling schaarde hij
zich aan de zijde v. Nap., 1848. In 1855
min. v. buitenl. zaken, 1810-1867.
Walhalla. Volgens de Noordsche godenleer (Germaansche) het verblijf der in
den slag gevallen helden, de hemel der
Ch , istenen.
Walker. (William). N. Amerik. avonturier, maakte na 1855 veroveringen in
Midden-Amerika, werd 1860 in Honduras
gev. genomen en gefusileerd, 1824-1860.
„Walkiire". (Die). Opera van Richard
Wagner, Duitsch comporth•t 1813-1883.
Walkuren of Walkyrien. Oorlogsmaagden, die, volgens de N.-godenleer, in
een schitter. wapenrusting door de lucht
rijden, den slag besturen en de helden,
welk e moeten sneuvelen, teekenen.
Wallace. (Alfred Russell). Zeer verdienstel. Eng. natuurondel zeeker, die onze
„Oost" bereisde en veel deed voor de kennis der planters en dieren aldaar, geb.
1822.
Wallenstein. Keizerlijk opperbevelhebber in den 30-jar. oorlog.
Wallis. Een der gr. cantons v. Zwitserland, hoofdpl. Sion.
Wallon. (Alex. Henry). Fransch geschiedk., min. v. onderwijs, lid v. d. Senaat,
geb. 1812.
Wallonen of Walen, Fransch sprekende bewoners v. d. zuidel. streken van
Beigig.
Walnoot. Gewone noot, okkernoot.
Walpole. (Sir. Robert), graaf v. Oxford.
Eng. staatsm. 1708-1711, na 1715 hoofd v.
h. Whig-ministerie, onder George I opper-
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machtig en ook onder George II. (16761745).
(Horace). Zoon v. d. voorg. schrijver,
1717-1797.
Walpurgis of Walburg. Beschermster
der gesneuvelden, heilige zuster v. d. hell.
Willibald, beschermvrouw der tooverij,
gedenkdag 1 Mei.
Walpurgisnaeht. Nacht v. 30 April
op 1 Mei. Het bijgeloof meende dat op
then nacht de heksen met den duivel op
den Bloksberg bijeenkwamen.
Wallr. In de nat. hist. afkorting voor
Wallroth.
Walrus. Rob, zoogdier uit de orde der
Vinpootigen, robachtig dier met groote
benedenwaarts gerichte slagtanden.
Walschot. Vet uit de scheuelholte van
den potvisch, een walvisch.
Walt. In de nat. htst. afkorting voor
Walter.
Walter von der Vogelweide. De
meest beroemde Duitsche lierdichter der
middeneeuwen, geb. 1157-1167, overl. na
1228.
Walterop. (Willem van), Ned. romanschrtiver, geb. 1828.
Walther van Aquitanie. Hoofdpersoon v. e. oud Duttsch episch ged.
visdieren. Op yrsschen gelljkende waterzoogdierrn, onderscheiden in tandendragende en baleinen
of baarddragende. Tot hen behooren dolfijnen, narwals, potvisschen, vinvisschen
en walvisschen. Onder hen Windt men
reusachtige dieren, de grootste dieren der
wereld. De vangst v. d. walvisch is sinds
oude tijden een bedrtjf dat door verschill.
volken werd uitgeoefend om het spek en
het balein.
Wandalen ook Vandalen. Een Germaansch yolk of vereenigtng van volken
uir Oostelijk Germania.
Wandsbeck. Pruiss. stad in Sleesw]jkHoktein.
Wangeroog. Oldenburgsch eiland met
vuurtoren, in de N. zee.
Wangenh. In de nat. histor. afkorting
voor Wangenheim.
Waning Bolt. (Jacob van). Ned. predikant en letterk., romanschr., geb. 1817.
Wanneperveen. Dorp in Overijssel,
2112 u. 0. t. N. v. Vollenhoven.
Wanrog. Dorp in N. Brab. 3 u. W. t.
N. v. Boxmeer.
Wanssum. Dorp in Limburg, bij de
Mass.
Wansveld. Dorp in Friesland, gem.
Ferwerderadeel.
Wantsen. Halfvleugel. insekten, waartoe de weegluis behoort.
Wap. (Jan Jacobus Franciscus). Ned.
letterk en dichter, 1800 -1880.
Wapendans. Dans door gewapende
mannen uitgevoerd bij feestelijke gelegenheden. Vroeger in gebruik bij Urieken,
Germanen, Saliers, enz., en bij vele onbeschaafde volken nog gewoonte.
Wapenkunde (De) of Heraldiek. Is
de kennis der wapenschilden, de met verschillende kleuren en afbeeldingen versierde schilden, welke als onderscheidingsteekenen van staten. provincies, steden en
adelijke geslachten dienen. Wij geven in

de bijgaande platen de wapens van het
Koninklijk Hui& en die der provinciiin.
Wapenrusting. Dient om het lichaam
te beschermen tegen vijandel. aanvallen,
voorn. het harnas of kuras, best. uit een
borst- en rugstuk.
Wapenschild.. Zie : Wapenkunde.
Wapiti of Canadeesch hert (Cervus
Canadensis). N. Amerik. vertegenw. v. h.
Edelhert, zeer groote hertsoort met zwaar
gewei.
Wappaeus. (Johan Eduard). Een der
verd. Duitsche aardrijksk. 1812-1879.
Wappers. (Gustav baron). Uitst. historieschilder, geb. Antwerpen, 1803-1874.
WarangerfJord. Diepe boezem der
IJszee in Noorwegen, niet ver v. d. Russ.
gt ens. ,
Warasdin. Vesting in Hongari.je aan
de 1)rau.
Warbeck. (Perkin). Een Eng. kroonpretendent, Peter Osbeck, een gedoopte
Israeliet uit Doornik, geleek s prekend op
koning Eduard IN; werd door Margaretha
van Bourgondiê, 's konings zuster, na de
troonsbeklimming v. het Huis Lancaster,
overgehaald de rol te spelen v. Hertog
v. York. Traci in Ierland op, werd door h.
Fransche Hof gehuldigd, maar na de vrede
van Boulogne uit Fr. verbannen. Vertrok
naar Schotland. waar men hem erkende
als vorst, landde 1488 in Cornwallis en
verz. een leger van 6000 man; aanval op
Exeter mislukte, vluchtte in het klooster
Beaul'eu, werd gev. gen. en 1499 onihoofd.
Warburten. (William). Eng. gel. geb.
1698, die, zonder te hebben gestudeerd,
geestelijke en kapelaan des konings werd,
overl. 1799.
(Peter Egeston). Ber. reiz in Australia,
1853-1874.
Ward. (James). Een uitstek. Eng. slagvelden- en dierenschilder, 1769-1859.
(Edward Mathew). Uitstekend Eng. hist.
schader, 1816 - 1879.
(Henriette). Verd. Eng. schilderes, geb.
1832.
Warenkennis. Leer der handelsartikelen of de kennis van alle natuur- en
kunstproducten, welke in den handel voorkomen.
Wargla. Een oase in de Hammada
(Al giers ).
Waringin. Groote en prachtige boom
op Java, beh. tot het gesl. Ficus.
Warkruid. (Cuscuta). Plantengesl, uit
de fam. der Convolvulaceen, bladerlooze
woekerplanten, die de gewassen, waarop
zij zich vasthechten, door het uitzuigen
van voed sappen benadeelen en dooden.
Warmbloedige dieren. Gemeenschappelijke naam van de beide eerste
klassen v. h. dierenrijk, n.l. zoogdieren en
vorels.
Warmbrunn. Badplaats in het Pruiss.
distr. Liegnttz.
Warnsinck Bzn. (Willem Hendrik).
Ned. dichter, geb. Amst. 1782, overl. 1857.
Warrington. Stad in het Eng. graafschsp Lancaster a. d. Mersey.
Warschau. Russisch Poolsch gouverfoment met gelijkn. hoofdstad, vroeger
was deze hoofdst. de hoofdst. van Polen.
Wartburg. (De). Een bergslot in het
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gr. hertogdom Saxen-Weimar, bij de stad
Eisenach. Hier verbleef Luther van 15211528, om veilig te zijn voor vervolging en
hield er zich bezig met de vertaling van
den Bijhel.
Warwick. Grafel. geslacht in Eng. in
bent van het Wai wick Castle. Graaf Richard V v. W. was de hoofdpersoon uit
den oorlog tusschen de roode en de witte
room in Eng., hij werd ook „Kingmaker"
genoemd, vei hief in 1461 York en in 1471
Lancaster tot koning en overl. 1471.
Was. Vetachtige ze ■ fstandigheid waaruit
de °ellen der bijen zijn geluaakt.
Wass. lanzienlijk Zweedsch geslacht
dat van 1533-1554 den Zw. troon bekl.
Washington. Territorium der Ver.
Stat. v. N. Amerika gr. in het N. aan Br.
Columbia, in het W. a. d. Stifle zee, in h,
Z. aan Oregon en in het 0. aan Idaho,
hootdst. Olympia.
Bondshoofdst. der Ver. Staten v. N. A.
zetel der Boiidsreg. en van h ..t Congres,
in Columbia, rechter oever Potomac, g, n.
naar den eersten President der Ver. Stat.
278718 inw
Washington. (George). De grondlegger van de otiafhankelijkheid der V. S v.
N. A., geb. 1732 in Westmoreland in Virginia, werd 1774 door zijn medeburgers
afgevaardigd naar het Nat. Congres der
Ver. kolonien, wear hij tot voorzitt. werd
gekozen, en toen tot verzet tegen Engel.
werd besloten, tot opperbevelhebber der
troepen gekozen. Hij betoonde ontzaglijk
veel energie, volhardingsvermogen, mood
en beleid en na het einde van den oorlog
keerde hij tot net ambteloos leven terug.
Weder afgevaardig i naar de vergad. der
Staten, koos men hem tot, voorz. en halat
de grondwet was v stgesteld, met algem.
stemmen, tot president.
Wassenaer. Oud-adellijk Ned. gesl.,
waarvan als eersigenoemde voork omt
Filips, heer van Wassenaer, bezitter van
Voorburg, Voorschoten, Katwijk, Zandhorst en Groeneveld, stichier van h. Huis
Ter Ho, st bij Voorschoten. Verder is bekend Jaeob, baron v. Wassenaer, heer v.
Oddam en Zuidwijk, geb. 1610, was op de
vloot van Tromp als gecominitteer de der
Staten toen deze sneuvelde en werd in
diens plaats benoemd, beh 1658 een schitterende overwinning op de Zweden en
vloog 1665 in een zeeslag met de Eng. in
de Iucht. Als laatstgen. vermelden wij
Otto, baron v. Wassenaer, lid v. d. Tweede
Kamer. overl. 1886.
Wassenbergh. (Everwijn). Verdienst.
Ned. letterk., 1742-1826.
Water (Te). (Willem). Afst. v. e. oud
gesi., verd. Ned. schrijver, geb. Amsterd.
1698, overl 1764 als pred. te Axel.
(Jona Willem te). Zoon v. d. voorg. en
verd. Ned. letterk., geb. Zaamslag 1740,
hoogl. te Leiden, () y ell. 1822
Waterbezie. (Comarum L.). Plantenges acht uit de familie der Roosachtigen
(Rosaecae).
Waterbouwkunst. Bouwwerken, die
in het water worden aangelegd of lot
keering of leiding van water dienen:
havens, kanalen, sluizen, kaden, dijken,
slibvangers, breekwaters,watermolens,enz.

Waterford. Graafschap in de Iersche
prov. Munster.
Waterglas. Een in water oplosbaar
kiezelzuur, alkali met een groot gehalte
van kiezelzuur.
Waterhoenders. (Gallinulae). Vogelengesl. uit de fam. der Waterhoenders,
veel in ons land in iplassen voorkomend.
Waterkever. ieverfam. uit de afd.
der Vijfledigen (Pentamera), komen in
stilstaande wateren voor, ,liegen d. nachts
ver road en verbergen zich des winters
onder het mos der bosschen. Hun larven
zijn zeer vraatzuchtige dieren.
WaterleMn. Ook Plompen genaamd,
plantengesl. uit de fam. der Nymphaecan, zip de bekende fraaie waterplanten
welke wij in slooten, vijvers en plassen
1,11erwege aantreff-n, weer bloemen aan
lang .. stelen bevestigd op de oppervlakte
van het water drijven. hiertoe wordt ook
de beroemde Lotosbloern gerekend. Onze
plant (54) stelt een nieuwe snort voor.
Waterloo. Dorp in de Belgische prov.
Brabant, 15
t Z. 0. v. Brussel, verm.
door den aldear geleverden slag.
Waterloo. (Antonie). Verdienst. Ned.
schilder en graveur, geb. Utrecht 1618,
oven. 1670
Watermerken. Figuren in papier bij
de tie, eiding ontstaan.
Waternavel.(ilydracotylevulgarisa
Plant uit de fam. der Scherrubloeinigen.
Waterpasinstrument. Instrument
om het verschil in hoogte te meten van verschill. voorw. bo y. het normale watervlak.
Waterpest. Waterplant uit de fam.
der Hydrocharideen, die zoo voortwoekert
dat het water er als het ware geheel mede
bedekt wordt. I. uit Amerik. ingevoerd.
Waterroos. Zie: Victoria Regia.
Waterschap. Naam van een district,
polder of he, mraadschap m, t e, n bestuur
aan het hoofd, hetwelk zorgt voor d . belangen der waterloozing, voor den goeden
sta,At der kanalen, bruggen, voor beverlig ing der gronden, aenleggen of versterkingen van dijken enz. De landeigenaars
under zoo'n watersehap heeten ingelanden.
Reglement moet door de reg onderzocht
en gott,li.ekeurd zijn,
Waterslang. Vergiftige slangen uit
de keerkringgewesten.
Waterspin. Overal in ons land voorkomende spin, heft in stilstaande wateren,
maakt onder water een woning in den
vorm van een diiikerklok, waarin de
eierencocon wordt gei,laatst.
Waterspreeuw. Vogel ter grootte
van ern spreeuw, die aan het water heft,
duikt en op den bodem voortloopt, zelfs
bij felle vorst in wakken ; voedt zich met
slakken, waterinsecten en visschen.
Waterstaat. Len collegie van rijksambtenaren, ingenieurs en opzichters, dat
de zorg voor ,inze waterwegen (rivieren,
kanalen, dijken, bruggen enz.) heeft.
Waterstof. Een enkelvoudig lichaam;
komt in vriien toestand in den dampkring
voor; maar is met zuurstof verbonden t ,t
water, met stikstof als ammoniak, met
koolstof in vele koolwaterstoffen en met
zuurstof en koolstof en vaak ook met stikstof in organische stoffen.

"Waterleliën.
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Watervlooien. Taksprietige schaaldi eren.
Waterzueht. Ziekelijke ophooping van
waterachtige vloeistof in eenig lichaamsdeel.
Waterzwaluw. Vogelengeslacht uit
de fam. der Meeuwen.
Watt. (James). Uitstek. Eng. natuurk.,
die het stoomwerktuig verbeterde en den
condensator uitvond, geb. 1736 te Greenoch
in Schotland, overl. 1819.
Watteau. (Jean Antoine). Ber. Fransch
schilder, geb. Valenciennes 1684, overl. 1721.
Wattier. (Johanna Cornelia). Uitstek.
Ned. tooneelspeelster, geb. Rotterdam
1764, overl. 1827.
Watten. Bladen v. los samenhangend
spinbare vezels.
Wat. Tyler, of Walter de Pannebakker, aanvoerder van een boerenoproer,in
1381 in Eng. ontstaan tegen de drukkende
belastingen, door de groote eischen van
het Hof en het leger. Met een leger van
100000 man rukte hij op Londen aan en
toen de koning, die eerst in onderhandeling wilde treden, daarvan afzag, rukte
hij Londen binnen. De kon. week en deed
schoone beloften, waarop vele boeren
huisw. keerden. W. T. verzette zich echter
tot hij een mondgesprek metden kon.
verkreeg, bij welke gelegenh. hij door de
edelen verraderlijkwerd doodgeschoten.
De kon. trok toen zijn belofte weer in en
deed 1500 boeren martelen en ter dood
brengen. Deze opstandelingen zongen het
vermaarde oproerslied:
„Toen Adam spitte en Eva span,
Waar vond men toen een edelman?"
Watzmann. Berggevaarte der Salzburger alpen.
Wauters. (Alphonse). Belg. geschiedk.
geb. 1817. — (Emil). Belg. schilder, geb.
1846.
Wavelliet of Lasioniet. Delfstof, voorkomend in zandsteen, leem, kiezellei enz.
Wavre. Stad in de Belg. prov. Brab.
Web. In de nat. histor. afkorting voor
Weber.
Weber. (Karl Maria Friedrich Ernst
von). Grondlegger der nationaal-Duitsche
romantische Opera, eb. 1786, oven. 1826.
Wederdoopers. hen secte welke den
kinderdoop als nietig verwierp en een
herdoop eischte van alien die zich aansloten, brachten in Duitschl, en ons land
groote opschudding te weeg, 1525; hun
bisschop Jacob van Kampen en Jan Mathijssen, waren hier de aanvoerders; in
1535 liepen zij te Amsterd. naakt te hoop
en zouden de stad overweldigd hebben,
indien geen krachtige maatregelen waren
genomen ; in Duitschl. namen zij Munster
in, maar weer hernomen door d. bisschop.
Weefsel. Op ontleedkund. gebied een
samenstel van een of meer vormen van
cellen, die onderling op verschill, wijzen
verbonden en min of meer gelijkmatig
over het geheel verdeeld, daarvan den
eigenaardigen vorm bepalen. Men heeft
het opperhuidweefsel, kraakbeenweefsel,
spierweefsel, zenuwweefsel enz.
Weegbree. Plantengesl. uit de fam.
der Plantagineen, overal verspreid in ons
land.

Weekdieren. Dieren, gekenmerkt d.
een weeke huid, die dubbel is en waaraan
de spieren bevestigd zijn; de buitenste
huid Scheidt meestal een kalklaag af, die
een beschermend omhulsel vormt. Het
zenuwstelsel bestaat uit een zeker aantal
knoopen en een ring, waaruit zenuwdradsn zich straalsgewijs verspreiden: kop
niet afgescheiden van het lichaam; zintuigen weinig ontwikkeld; bloed wit of
blauw; ademhalingswerktuigen gewoonl.
kieuwen, zelden longen. Vermenigvuldigen
meestal door eieren. Voorbeelden: slakken,
mosselen, inktvisch, enz.
Weekvinnigen. Orde van visschen,
gekenmerkt door de buigzaamheid harer
gelede vinstralen.
Weenen. Hoofd- en residentiestad van
Oostenrijk, op den rechteroever van den
Donau, tevens hoofdstad van het aartshertogdom Neder. Oostenrijk, 1648335 inw.
Zeer fraaie stad met tal van monumenten
en monumentale gebouwen.
Weeninx. (Jean Baptiste). Ned. schilder, 1621-1660.
(Jan). Z. v. d. voorg., schilder van stillevens, 1644-17i9.
Weergeld of Zoengeld. Geldsom, bij
de Germanen als straf, te betalen door den
moordenaar aan de fam. v. d. verslagene.
Weert. Gem. en st., hoofdpl. v, h. kanton v. d. naam in Limburg, 4 u. W. t. N.
v. Roermond.
Weert. (Jan van). Vermetel partijganger en ruitergeneraal uit den 30-jarigen
oorlog, geb. te Weert in Limburg, aanv.
17de eeuw, trad als ruiter in dienst bij
Spinola en verwierf spoedig zoo grooten
roem, dat 11 in 1632 kolonel was en in
den adelstand verheven werd. Bedreef tot
1652 zooveel roemrijke en stoute wapenfeiten, dat zij in het bestek van onze encyclopaedie niet te vermelden zijn. Overl.
1652,
Weerwolf. Volgens oude sagen kunnen booze menschen, met behulp van den
booze, zich in een wolf veranderen, n.l. de
weerwolf, die zich van de gewone wolven
slechts door een stompen als afgehakten
staart onderscheidt.
Weesp. Ned. gem. en st., prov. N. Holl,
2 u. Z. 0. v. Amsterdam.
Weesperearspel. Nederl. gem., prov.
N. Roll., karat. Hilversum.
Wegmeter of tiodometer. Werktuig.
waarmede men, loopend of rijdend, de
lengte van den afgel. weg kan meten.
Weiehsel. Groote rivier in het oude
Polen.
Weichselroer. Naam van een welriekende houtsoort, waaruit m. pijpenroeren
maakt, hout v. d. Prunus Mahaleb.
Weig. In de nat. hist. afkorting voor
Weigel.
Wei-hai-wei, Chineesche zee- en oorlogshaven, vrijhaven, a. d. N. kust d.prov.
Chantoeng. Werd 1895 door de Jap. veroverd en in bezit gehouden tot betal. der
oorlogskosten 1898, waarna het aan Eng.
verpacht werd, voor den tijd dat de Russen Port-Arthur zouden bezet houden.
Weimar. Hoofd- en resid.stad v. h. gr.
hertogdom Saksen-Weimar-Eisenach a. d.
Iem.
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Weinsberg. Stadje in Wurtemberg,
S u. N. 0. v. Stuttgart.
Weise. (Christian). Duitsch dichter en
romanschr. 1642-1708.
Weishaupt. (Adam). Stichter v. d.ver.
d. Illuminaten, menschen die zich door
zuivere zeden tot de hoogste volkomenheid moesten verheffen, overt. 1830.
Weissenbrueh. (Jan). Uitstek. Ned.
schilder van stadsgezichten, geb. 1822,
overt. 1880.
Weiszenfels. Stad in het Pruiss. distr.
Merseburg.
Weitzel. (August Wilhelm Philip).
Verdienstel. Ned. krijgskundige, geb.1816,
generaal en min. v. oorlog.
Weldadigheid. (De Maatschappij van)
Een in 1818 opgerichte vereeniging, welke,
door het stichten v. volkplantingen in
woeste heidestreken, de behoeftigen ondersteunen wil en helpen. Aanvankel. mocht
zij op veel belangstell rekenen, maar dit
verminderde langzamerhand, zoodat zij in
1867 door een algem. collecte ter nauwernood voor ondergang werd bewaard.
Welfen. Naam v. e. vermaard Vorstenhuis, dat geruimen tijd in bezit was van
de vruchtb. streken v. Duitschland en thans
nog bestaat in de beide lijnen v. h. Huis
v. Brunswijk. Werd in 1866 uit Hannover
verdreven.
Welfen was ook de naam der staatk.
partij in Italie, die voor den Paus tegen
de keizers streed.
Welfenfonds. Een som van 48 millioen mark, in 1867 den verdreven kon. v.
Hannover toegewezen. Door Pruissen werd
daarop in 1868 beslag gelegd, om een einde
te maken ,aan de woelingen der Weltenpartij.
Wellen. Kunstbewerking, waardoor
twee stukken v. hetz. metaal tot een geheel
worden verbonden.
Wellesley. vermaard Eng. geslacht
waarvan wij vermelden : (Richard Cowley,
markies) Eng. staatsman, broeder v. Wellington, 1797-1805, gouv. gen. v. 0. Indic,
1809-12 min. v. buitenl, zak. later onderkoning en lord-lieuten. v. Ierland.
Wellington. (Arthur Wellesley, hertog van) prins v. Waterloo, Britsch veldheer, opperbevelhebber der verbonden
troepen tijdens den slag van Waterloo.
Wels. (Silurus glanis). Visch, soort v.
meerval.
Welsch. Een taal, die met het Bretonsch
en het verdwenen Cornwallisch een hoofdtak vormt v. h. Celtisch.
Welwitsch. (Friedrich). Een verd,
reiziger in Afrika, tevens uitstek. kruidk.,
1806-1872.
Wenceslaus. Onder dezen naam vermelden wij:
Een Duitsch koning, als kon. v. Bohegeb 1361, reg. van
men Wenceslaus ,
1364-1419. — Konngen v. Bohemen: Wenceslaus I, reg.1230-1253; W. II, reg.1278—
1305; W. III, reg. 1301-1306.
Wenclienbach. (Willem). Verd. Ned.
natuurk. geb. 1806, overt 1847.
Wenden. Tak der West-Slavische volkengroep, in de 6de eeuw in geh. N. 0.
Duitschland, nu nog ten getale van plm.
150000 zielen in de Saks. en Pruiss. Lausitz.

Wendt. In de nat. hist. afkorting voor
Wendland.

Wenermeer. Grootste meer v. Zweden, Z. W. tusschen Wermland, Skaraborg
en Elfsborg.
Wenteltrapje. Naam v. e, slakje dat
aan onze kusten voorkomt, porseleinacht.
scherp, 10 a 12 windingen, scherp v. elkander gescheiden en allengs in grootte toenemend, zoodat het op een wenteltrap
geliikt.
Werder. (August von). Pruiss. generaal geb. 1808, maakte de oorlogen van
1866 tegen Oostenrijk, en 1870 tegen
Frankrijk mede.
Wereschagin. (Wassili Wissiljewitsch) Russisch historieschilder, geb.1842,
nam voor zijn studien herhaaldelijk deal
aan veldtochten der Russen en begaf zich
bij het uitbreken van den Russ.-Jap. oorlog near Port-Arthur, waar hij zich aan
Word van de Petropawlosk. bey ond, toen
dit schip door een Jap, torpedo getroffen,
in d@ lucht vloog. 1904.
Werf. (Pieter Adriaansz, van der). Burgemeester van Leiden, die door zijn moed
en standvastigheid de stall wist te behouden, toen deze door de Spanjaarden belegerd werd, 1573.
Werner. (Abraham Gottlob). Beroemd
delfstoffkundige en grondlegger van de
geognosie, 1750-1817; (Friedrich Ludwig
Zacharias). Duitsch dichter, 1768-1823;
(Heinrich Godfried Haasloop). Ned. oudheidk. en teekenaar, 1792 1864; (Karl),
Duitsch schilder, geb. 1808; (Reinhold),
Dultsch admiraal en schrijv. geb. 1825.
Werra. (DO Rechter bronrivier van
de Weser.
Werst. Russ. lengtemaat, 1.06 K.M.
Wervelkolom of Ruggegraat. Een
nit wervels saamgestelde kolom (ruggegraat), waarbij de wervels zoodanig tegen
elkaar bevestigd zijn, dat de holten in elke
wervel aanwezig, een kanaal of koker
vormen, waarin het ruggemerg besloten
is; de wervelkolom loopt door het lichaam
van het achterhoofd tot het staartbeen.
Wesel. Pruiss. vesting in de Rijnprov.
Wesenbeeck. (Jacob). Ned. staatsm.,
midden 16de eeuw, raadspensionaris van
Ant werpen,
Weser. Een der voorn. rivieren van
Duitschland, ontstaat door vereeniging v.
de Werra met de Fulda en stort, beneden
Bremershaven, in de Noordzee.
Wesergebergte. Bergketen rechter
oever Weser.
Wesley. (John). Stichter v. h. kerkgenootsch. der Methodisten. geboren 1703 te
Erworth (Eng.), overt. 1791.
Wespen. Insectenfam. uit de orde der
Vhesvleugeligen.
Wespendief. Roofvogel uit de fam.
der Vatken.
Westendorp. (Nicolaas). Nederl. oudheidkundige, geb. 1773, overl. 1866.
Westerbaan. (Jacob). Nederl. dichter,
geb. 1599, overt, 1670.
Westerman. (Marten). Verd. Nederl.
toonkunstenaar en tooneeldichter, gebor.
1775, overt. 1852.
Westfaalsche Vrede. (De). Ook wet
de vrede van Munster genoemd, gesloten
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24 Oct. 1648, waardoor een einde werd
gemaakt aan den 80-jarigen oorlog in ons
land en aan den 30-jarigen in Duitschland.
Westfalen. Het westel. ged. van het
aloude land der Saksers, aan de oevers v.
de Sieg, de Ruhr en de Lippe tot aan
de Eems.
Een in 1807 door Napoleon gesticht koninkrijk Westfalen, dat tot 1813 bestond;
hoofdst. Kassel.
Pruiss. provincie ten 0. van ons land.
West-Friesland. Vroegere naam v.
een ged. van N. Holland,
West-Indite. Naam voor de eilandengroep, Nyelke in een boog de groote binnenzee tusschen N.- en Z.-Amerika omsluit.
Men geeft, maar ten onrechte, ook wel
eens dien naam aan Suriname; er wordt
echter alleen onder verstaan de bovengenoemde eilanden, waarv.aan ons behooren:
Curacao, Aruba, Bonaire, St. Eustatius,
Saba en een ged. v. St. Martin.
Westminster. Wijk van Londen aan
de Theems.
Westmoreland. Eng. graafschap.
Westhreene. (Tobias van). Verdienst.
Ned. letterk. 1825-1871.
West-Romeinsche "tic. Dat ged.
van het groote Rom. rijk, dat Italie, het
Alpengewest, Spanje, Gallia en Brittanie,
benevens het ged. in Afrika omvatte.
West-Virginia. Staat der Ver. Stat.
v. N. Amerika, grenst aan Ohio, Pensylvanie, Virginia en Kentucky.
Wet. (Christiaan de). Boerengeneraal
der Oranje-Vrijstaat, die het langst het
verzet tegen Engel. heeft volgehouden, in
den Zuid-Afrik.-Eng. oorlog van 1900-02,
geb. 1854. Wist door zijn taktiek van plotseling verschijnen en verdwijnen de Eng.
in voortdurende onrust te houden, lichtte
hun convooien op, brak door hun linieen
en was overal en nergens. Ondanks de
Eng, hem herhaaldelijk met verschillende
legercorpsen inslotenl wist hij altijd te
ontkomen. Na het einde van den oorlog
bezocht hij m. Botha en Delarey Europa.
W. et K. In de nat. histor. afkorting
voor Graf von Waldstein en Kitaibel.
Wetterhorn. (De). Een Alpentop in
het Zw. canton Bern.
Wettst. In de nat. hist. afkorting voor
Wettstein.
Weypreeht. (Karl). Beroemd Oostenr.
Noordpoolreizigers, geb. 1838, overl. 1881.
Wh. et N. In de nat. histor. afkorting
voor Weihe en Nees von Esenbeek.
Whiskey. Sterken drank, soort van
brandewijn.
White. (Sir George Stewart). Eng.
generaal-veldmaarschalk, geb. 1835, in 1899
opperbevelhebber in Natal, word big het
uitbreken van den oorlog met de ZuidAfrik. republieken doer de Boeren in Ladysmith opgesloten en belegerd 30 Oct. '99—
28 Febr. 1900, later gouv. v. Gibraltar.
Whiteehapel. Wijk van Londen op
den linker oever der Theems, een der
armste wijken van het Eastend, grenst in
het W. aan de city; 5493 huizen met een
bev, van 78.758 zielen; beruchte buurt.
Wib. In de nat. hist. afk. voor Wibel.
Wiborg. Prov. in Finland met evenzoo gen. hoofdst.

Wichelaars. Toovenaars, zij die de
gebeurtenissen v. d. toekomst voorspellen.
Wichelroede. Tooverstaf. Tak v. e.
hazelnotenboom met gaffelvormig uiteinde.
Volgens het bijgeloot kon men daarmede
in den grond verborgen schatten vinden.
Als men met den tak boven den grond
ging, boog hij naar den frond op de plaats
waar schatten waren. In Duitschland zoekt
men nog heden ten dage op die manier
bronnen, en het is nog niet lang geleden,
dat in het tijdschr. ,,Promotheus" remand
aanbood belangstellenden het bewijs daarvan te leveren.
Wielef. (John). Eng. kerkhervormer,
geb. 1324, overl. 1384.
Widdin. Stad in Bulgarije a. &Donau.
Widnkind ook Wittekind genoemd.
Aanvoerder der Saksen tegen _Karel de
Gr., een Westfaalsch hoofdman, vorst,
voorste der Germanen; wordt het eerst
vermeld omstr. 777; bestreed onvermoeid
de Franken en vluchtte, als hij verloor, telkens naar zijn schoonvader den kon. v.
Denemarken. In 785 gaf hij het op, sloot
vrede met Karel, onderwierp zich en liet
zich doopen, overl. 807.
Wied. Vorstendom in Westfalen, beh.
onder Pruissen. Reg. vorst prins Wilhelm
geb. 1845, gehuwd met prinses Wilhelmina
Frederika Anna Elisabeth Maria, geb.
1841, dochter v. wijlen prins Frederik der
Nederl., broeder v. kon. Willem II.
Wier. (Algae). Waterplanten, die vrij
in het water ronddobberen of zich aan
iets vasthechten.
Wieringen Boraki. (Gerard van).
Verd. Ned. taalkenner, geb. 1800, overl. 1869.
Wierook. Een gomhars uit den stain
van verschill. boomen, Boswelliasoorten,
N. 0. v. Afrika en in Arabia,
Wiertz. (Anton Joseph). Ber. Belg.
historieschilder, geboren 1806, over!. 1865,
schilderde ook tal van sombere, afschrikwekkende tafereelen, welke volgens zijn
uiterste wil in een Rijksmuseum te Brussel
bijeen zijn gebracht.
Wiesbaden. Hoofdst. v. het evenzoo
Ken. district in de Pruiss. Prov. Hessenassau.
Wigg. In de nat. hist. afkorting voor
Wiggers.
Wight. Eng. eiland, van de zuidkust
v. Engel. gescheiden door de baai van
Solent en Spithead.
Whlnbg. In de nat. histor. afkorting
voor Wahlenberg.
Wijek. (Thomas). Ned. schilder, 1616—
1686 ; (Jan), z. v. d. voorg., idem, 1640-1702;
(Bernard Hendrik Cornelis Karel van der),
Ned. wijsg. prof. te Gron., geb. 1836.
Wilk bid Dnurstede. Oude Nederl.
stad in Utrecht aan den Rijn.
WW1. Het gegiste sap der druiven.
WLjn. (Hendrik van). Verd. beoefen.
d. Ned. Geschiedenis, 1740-1831.
WjJnants. (Jan). Uitstek. Ned. landschapschilder, geb. aanvang 17de eeuw.
WUngaardslak. (Helix pomatia L).
Weekdier tot de orde der slakken beh.,
wordt in Midden-Duitschland gegeten.
WjJnsteen of Wijnsteenzuur. Komt in
vele zure vruchten en vooral in druiven
voor en let zich als een korst aan de wand
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der vaten of; wordt daarna gezuiverd en
in den handel gebracht.
WlJting. Visch, tot de fam. der Schelvischachtigen beh.
Wikke. Peulvrucht, komt ook in het
wild voor.
Wild. In de nat. histor. afkorting voor
Wildenow.
Wildbaan. Een afgesloten en omheind
bosch, waarin wild wordt gehouden.
Wildenbriieh. (Ernst Adam von).
Duitsch schilder en schrijver, geb. 1845.
Wildermnth. (Ottillie). Verdienstelijk
Duitsche schriifster, 1817-77.
„Wildschiltz". (Der), Opera v. Gustaf
Albert Lortzing, Duitsch comp. t 1851.
Wilhelm. Wilhelm I, Duitsch keizer
en kon. v. Pruissen (1861-88), kwam in
1857 a. d. reg. voor zijn krankz. broeder,
bracht door Bismark's energie Pruissen
aan het hoofd der D. staten.
Wilhelm 11, thans reg. Duitsch keizer en
kon. v. Pruissen, kleinz. van den voorg.
beklom den troop 1888 na den vroegen
dood van zijn varier, Friedrich Wilhelm,
gehuwd met Augusta Victoria, prinses v.
Sleeswijk - Holstein-Sonderbure-Augustenburg, uit Welk huw. 6 zonen en 1 dochter
zijn geboren, waarv. de oudste, geb. 1882,
kroonprins Wilhelm, gehuwd is met prinses Cecilia v. Mecklenburg. (1905).
Wilhelm'. (August). Beroemd vioolspeler, geb. 1845.
Wilhelmina (Hare Majesteit Wilhelmina Helena Paulina Maria, Konin gin der
Nederlanden). Dochter van Koning Willem
III en Emma (prinses v. Waldeck-Pyrmont) geb. 31 Aug. 1880, ingehuldigd 6
Sept. 1898, de reg. aanvaard 23 Nov. 1890,
gehuwd 7 Febr. 1901 met Z. K.H.Hendrik
Vladimir Albrecht Ernst, Hertog v. Mecklenburg, thans Prins der Nederlanden, geb.
19 April 1876.
Wilhelmshaven. Oorlogshaven der
Duitsche Noordzee-vloot.
Willebrord. IJverig verkondiger van
het Christendom, Apostel van Nederland,
een Angelsacks, geb. 668, overl. 739.
Willem. Onder dezen naam vermelden
wij : Graven v. Holland en Zeeland, n.l.:
Willem I, z. v. Fl.
reg 1204-22, veroverdo Damiate; id. II, z. v. Flom IV,
reg. 1234-56. werd 1247 Roomsch koning;
id. III, de Goede, uit het Heneg.
reg. 1304-1337; id. IV, reg. 1337-1345.
sneuvelde bij Stavoren tegen de Friezen;
id, V, uit het Beiersche Huts, reg. 1349-58,
streed tegen zijn moeder Margaretha, werd
krankz. overl. 1389; id. VI, reg. 1404-17.
Prinsen van Oranje, stadhouders in de
voorn. Nederl. gewesten:
Willem I, grondlegger d. Ned. vrijheid,
hoofd der oppositie tegen Spanje, 1584
vermoord; id. II, kleinz. v. d. voorg., stadh.
1647-50, twistte met de Stat. v. loll. en
Amsterd.; id. III, stadh. der voorns_gew.
en kon. v Engel. 1650-1702; id. IV, Karel
Hendrik Friso, stadh. v. Friesl. 1247-1751,
stadhouder der geh. rep. overl. 1751 ; id.
V, 1751-1795, stadh.; 1786 door de Patriotten geschorst, 1787 door de Pruissen
hersteld, week 1795 voor de Franschen,
overleed 1806.
Koningen van Nederland:

Willem I, reg. 1814-1840, deed 1840 afstand en overl. 1843; id. II, z. v. d. voorg.
reg. van 1840-49, stond 1848 grondwetsherziening toe : id. III, z. v. d. voorg. reg.
van 1849-89.
Koningen van Engeland:
Willem I, de Veroveraar, overleed 1087,
id. II, z. v. d. voorg., reg. 1087-1100; id.
III, (zie boven); id. IV, z. v. George III,
reg. 1830-37.
Graven van Nassau:
Willem Lodewijk, z. v. Jan den Ouden,
streed 1580 tegen Spanje, stadh. v. Friesl.,
overl. 1620; Willem Frederik, z. v. Ernst
Casimir, 1641 stadh. v. Friesl., 1642 van
Gron. en Drenthe, overl. 1664.
Willemsorde. Zie: Ridderorden.
Willemstad. Vesting en stad in N.
Brab. a. h. Holl. Diep.
Wimm. In de nat. hist. afkorting voor
Wimmer.
Wim. et Grab. of W. et Grab. In
de nat. hist. afkorting voor Wimmer en
Grabowskije.
Winde. Convolvulu 8. Planten wier
stengels zich om naastbijstaande steunsels
winden.
Windemere. Een der fraaiste meren
v. Engeland, graafsch. Lancaster-Westmoreland.
Windhoek. Hoofdst. v. Duitsch-ZuidWest-Afrika.
Windsor. Stad in het Eng. graafsch.
Berks t. w. v. Londen, op d. r. oever v.
d. Theems, over welke een brug voert
naar het dorp Eton, vermaard wegens
zijn school. De stad is bekend wegens
het aldaar geleg. kasteel Windsor Castle,
sedert ongev. 8 eeuwen de voorn. resid.
der Eng. koningen. Koningin Victoria
bracht er het grootste gedeelte van haar
leven door. (Zie plaat 55).
Winkel. (Lammerd Alard te). Een
uitstek. Ned. taalk. geb. 1809.
(Jan te) Id. id. geb. 1847.
Winkelried. (Arnold Struthvon). Een
Zwitscher uit het canton Unterwalden,
bezorgde in den slag bij Lempach door
zijn zelfopoffering de zegepraal aan zijne
landgenooten, door een aantal op hem
gerichte lansen te omvatten en zoo een
opening te maken in de gelederen v. den
viand, waardoor zijn wapenmakkers konden binnendringen.
Winkler. (Tiiberius Cornelis). Een
verdienstel. Ned. natuurk., geb. 1822.
(Johan). Een verdienstel. taal- en oudheidk. geb. 1840, br, v. d. voorg.
Winsehoten. Stadje in de Ned. prov.
Groningen, 8000 inw.
Winterkoning. Een onzer kleinste
zangvogeltjes, is geen trek- maar standvogel, zoodat men hem het geheele jaar
door in onze tuinen aantreft.
Winterslaap. Een op een sluimering
gelijkenden toestand, waarin vele dieren
gedurende den winter vervallen. Zij zoeken daartoe in den herfst een schuilplaats
waar zij zich ineenrollen en den geheelen
winter slapen, om in het voorjaar zeer
vermagerd weer te ontwaken.
Wirtg. In de nat. hist. afkorting voor
Wirtgen.
Wisselbouw. Op landbouwgebied

Windsor,

Plaat LV.
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een bepaalde opvolging van verschillende
vruchten op denzelfden akker.
With. in de nat. hist. afkorting voor
Withering.
With. (Witte Cornelisz. de). Beroemd
Ned. zeeheld, geb. 1599, sneuvelde 1658 in
den slag, waarbij
*assenaer
van
de Zweden in den bond versloeg.
Witjes of Koolwitjes, Naam d. meest
algem. soort van vlinders, beh. tot h. gesl.
Pieris, witte vlinders met zwarte topjes
of vlekken en gele plekken aan de onderzijde.
Witkamp. (Pieter Harms). Verd. Ned.
letterk. geb. 1816, gaf veleaardrijksk.
werken, atlassen en kaarten in het licht:
Witsen. (Nicolaas). Z. v. Cornelis Witsen, burgem. v. Amsterd. beroemd reiziger
in Rusland en Azie, over!. 1717.
Witt. Onder dezen naam vermelden
wij de twee broeders, die onschatbare
diensten hebben bewezen aan de Republ.
d. Ver. Ned., n.l. Cornelis, geb. 1623 en
Joan,geb. 1625, beiden op valsche beschuldigingen door het yolk vermoord.
Witte. (Sergius Juljewitsch). Russ.
staatsm., geb. 1849, z. v. e. Hollander, die
naar de Kaukasus 'emigreerde; werd
aanvank. ambt. b. e. spoorw.-maatsch.,
klom op tot dir. en zorgde z456 goed voor
het vervoer der troepen in den Russ.Turksch. oorlog, dat de Czaar hem zijn
dank liet betuigen en benoemde tot dir.
v. alle spoorw. in Rusl. Allengs klom hij
nu op tot minister en werd in 1905 belast
met het regelen der vredesvoorwaarden
met de Japanners te Portsmouth, waarvan hij zich op uitstek. wijze kweet, zoodat de Czaar hem de hoogste orde verleende en den titel van graaf schonk.
Wittenberg. Stad in het Pruiss. distr.
Weiseburg.
Witte wijven, van weten, wijs, dus
wijze vrouwen. Naar het volksgeloof der
oude Germanen en ook nog tegenw. in
het oosten van ons land tooveressen, bewoonsters van holen en hutten, die ongeluk voorspelden.
Witte zee. Ged. der Noordel. Uszee,
Wittgenstein. (Ludwig Adolf Peter).
Russ. generaal v. Pruiss. alkonist, streed
tegen Nap. I en tegen de Turken 1769-1843.
Wittich. (Friedrich Wilhelm Ludwig
von). Pruiss. gen. geb. 1818, onderscheidde
zich in den Fr.-D. oorlog.
Wittig. (August). Duitsch beeldhouwer,
prof. te Dusseldorf, geb. 1826.
Wittingau. Stad in het Z. v Bohemen,
bezit het rijkste archief van Bohemen.
Wittmarck. (Max Karl Ludwig).
Duitsch natuurk. geb. Hamburg 1839, die
als plantkundige grooten naam verwierf.
Wittstein. (George Christoph). Verd.
Duitsch scheik. geb. 1810, schrijver over
plantenkunde.
Wittstock. Pr. stad, prov, Brandenburg.
Witu of Duitsch Wituland, gewest v.
Duitsch Oost-Afrika.
Witzleben. (Karel August Friedrich
von). Verd. Duitsch schrijver onder den
naam A. von Tromlitz.
Wj asem sky. (Peter An drej ewitz,
vorst). Russ. dichter geb. 1792, overt 1878.

Wiasma. Arrs. hoofdst. in het Russ.
gouvernement Smolensk, a. d. Wjasma.
Wjatka. Russ. gouvernement met
gelijknam. hoofdst.
Wjirnoje. Hoofdst. en vesting in
Aziatisch Rusland, generaal-gouvernement
Toerkistan.
Wkra. Rivier in Rusland. Polen, ontspr.
in de prov. Pruissen, mondt 4'12 t. N. N.
W. v Warschau in de Bog
Wiadicoucas. Versterkte hoofdst. v.
h. distr. v. denz. naam in Russ. Caucasie.
Wiadimir. Russ. gouvernement met
't midden v. h.
gelijkn. hoofdst. ongev.
land.
Wiadimir de Groote. Russ. grootvorst, werd in 980 beheerscher v. h. geh.
rijk, reg. tot 1015, werd in 988 christen en
verdeelde op zijn sterfbed het rijk onder
zijn zones.
Wiadislaus of Ladislaus. Vier koningen van Polen waaronder: W. I, eerst
hertog, in 1319 tot koning gekr. overl.
1333; W. kon. v. Bohemen reg. 1471-1516,
werd 1490 ook kon. v. Hongarije, zwak
tegenover den adel; W de Heilige, kon.
v. Hongarije, reg. 1077-1095: W. koning
v. Napels, reg. 1386-1414, trachtte zijn
gezag ook over den Kerk. Staat uit te
breiden.
Wiadikaukas. Vesting in Russ. CisCaucasie a. d. N. voet v. d. Kasbek.
Wladislawow of Neustadt, stad in
Rusland, Polen, a. d. mond der Schirwind.
Wiadiwostok. Russ. havenstad aan
de Jap. zee, Oost-Azie, op het schiereil.
Murawieuw heeft een uitmuntende haven,
doch deze is een groot ged. v. het jaar
met ijs bedekt, oorlogshaven voor de
Russ. vloot, werd in de Jap.-Russ. oorlog
door de Jap. met rust gelaten.
Wlozlawsk, Arrs. hoofdst in het
gouvt. Warschau in Russ. Polen,
Wocel of Vocel, Boheemsch dichter
en oudheidk., geb. 1803.
Wodan. (Germ. myth ) Opperste god
der Germanen, vader der goden en der
menschen, de Odin der Noren.
Wadehouse. Een in 1871 gevormde
afd. v. de Britsche Kaapkolonie, voorn.
plaats Dordrecht.
Wadena. Stad in het Turksche ejaleet
Saloniki.
Woensdrecht. Dorp in N. Brab., 1112
u. Z. v. Bergen op-Zoom.
Woensel. (Pieter van). Ned. letterk.
geb. 1746, overl. 1808, geneesheer te Amsterdam.
Woerden. Stadje in de prov.
a. d. spoorw. Rotterdam—Utrecht. 4000
inw., bekend door degruwelen welke de
Franschen er in 1813 hebben aangericht.
Woeringen. Dorpje in de Rijnprov.
tusschen Keulen en Neuss, merkw. door
den ald. geleverden veldslag, 5 Juni 1288,
tusschen hertog Jan v. Brabant en Siegfried, aartsbisschop van Keulen, waarbij
de eerste, bijgestaan door Floris V, de
overwinning behaalde en Limburg onder
Brabant kwam.
Woerman. (Karl). Verdienst. Duitsch
schrijv. over kunstaangelegenheden, die
veel reisde; zijn broeder Adolf, geb. 1847,
ging in den handel en werd de stichter
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van de bekende Woerman-lijn, stoomvaartlijn op Afrika, lid van den Rijksdag
sedert 1884.
Woestijn. Uitgebr. vlakte, wegens gebrek aan water van alle plantengroei
verstoken en derhalve onbewoonbaar.
Wagoelen. Naam v. aan yolk tot de
Finnen beh. en verwant m. de Ostjaken.
Wohlgemuth. (Michael), Verdienstel.
Duitsch schild, en beeldhouw., 1434-1519.
Woiwode. Oude Slavische vorstentitel,
titel der Poolsche stadhouders.
Wojeikou. (A.). Russ. natuuronderzoeker en reiziger, geb. 1842.
Wol. Huidbedekking van schapen en
and. dieren, waaraan onze wollen goederen worden vervaardigd.
Wolbers. (Julien). Verdienstel. Ned.
letterk. geb. 1819, schrijver o. m. v. e. Geschiedenis van Suriname.
Woldemar. (Gunther Friedrich). Vorst
van Lippe, geb, 1824, volgde in 1875 in de
reg. zip broeder Leopold op, ruimde de
moeielijkheden m. de volksvertegenwoordiging en zijn broeder ontstaan uit den
weg, en offerde een aanzienl. deel v. zijn
vermogen aan de staatsschatkist.
Wolf. Roofdier van het gesl. Hond
(Canis L), gelijkende op onze herdershonden, kwam vroeger ook in ons land voor.
Wolfaartsdijk. Voormal. eiland der
prov. Zeeland, tusschen N. en Z.Beveland,
door bedijking met laatstgen. eiland vereenigd; Ned. gem. Goes.
Wolfenbiittel. Stad in Brunswijk a.
a. Ocker.
Wolframium. Delfstof, metaal, komt
niet in gedegen toestand voor, wordt met
zuurstof verb. in wolframiumzuur ijzer,
wolframiumzuur mangaan enz. gevonden.
Wolfsklauw. (Licopodium). Plantengesl. uit de fam der Wolfsklauwachtigen
(Lycopodiaceae). Bekende plantensoort
onzer heide; van hen komt het bekende
smetpoeder of bliksempoeder.
Wolfskuilen. Kuilen van 1 a 2 M.
diep voor versterkingen, waarin gepunte
Palen worden geplant, dienend om den
vijand er te doen instorten en te spietsen.
Wolga. Grootste rivier van Europ.
Rusland, ontspr. in het gouvern. Twer
en soort zich beneden Astrakan in de
Caspische Zee.
Wolgast. Stad in het Pruiss. district
Stralsund.
Wolagda. Russ. gouvernement met
gelijkn. hoofdstad.
Wolseley. (Sir Garnet Joseph), Britsch
generaal, geb. 1833, die opperbevelhebber
was in den Zoeloe-oorlog en in dien tegen
Arabi Pacha in Egypte, waaraan hij zijne
verheffing tot Lord -Wolseley of Cairo te
danken had.
Wolks. Arr. hoofdst. in h. Russ. gouv.
Sacatow.
Wolterbeek.(Constantijn Joh.). Viceadm. in Ned. dienst, geb. 1766, overl. 1745.
(Jan Izaak). Yard. Ned, geneesk., geb.
1773, overl. 1853.
Wolters. (Johann Hermann Gerard).
Verd. Ned. letterk. 1777-1840.
(Willem Pieter). Ned. letterk. geb. 1827.
Wolvega. Dorp in Friesland, kanton
Heerenveen.

Wolverhampton. Stad in het Eng.
graafschap Stafford.
Wombat. Buideldier uit Australia.
Wonosabo. Distr. op Java, residentie
Bagelen.
Wonseradeel. Gem. in Friesl., ruim
20 dorpen bevattend, arr. Leeuwarden.
Woodstock. Stad in het Eng. graafschap Oxford.
Woolwich. Stad in hei Eng. graafschap Kent.
Worcester. Eng. graafschap m. evenzoo gen. hoofdst. aan de Severn.
Workum. Stadje in het W. v. Friesl.,
a. d. Zuiderzee.
Wormen. Groote groep van lagere
dieren, welke niet tot de gewervelde-,gelede- en weekdieren kunnen gerekend
worden. Hiertoe behooren: Ring- en Borstelwormen, koker- en moeraswormen,
bloedzuigers, platwormen, draai- en zuigwormen, band- en spoelwormen, enz.
Wormer. Dorp in N. Holl. 11/2 u. t. W.
v. Purmerend.
Wormerveer. Ned. gem. 1 114 u. t. N.
W. Zaandam.
Worms. Oude vrije rijksstad, thans
arr. hoofdst, der Hess. prov. Rijn-Hessen.
Woronesj, Russ. gouvernement met
gelijkn. hoofdst.
Woronicz. (Johan Paul). Poolsch dichter, geb. 1757, aartsbisschop v. Warschau,
overl. 1829.
Woronzou. Ber. grafel. en vorstelijk
geslacht in Rusland, (Michael, vorst) gen.
in Russische dienst, streed in Caucasie,
(1782-1856).
Wortelpootigen. Een klasse v. zeer
eenvoudige laagst bewerktuigde diertjes.
Worth. Vlek in het Neder-Saks. arr.
Weiszenburg, merkwaardig door d. veldslag van 6 Aug. 1870, waarin de maarschalk Mac Machon tegen den kroonprins
v. Pruissen een geduchte nederlaag
Worthing. Stad en zeebad in h. Eng.
graafschap Sussex.
Woubrugge. Gem. en fraai dorp in
Z. Holl. kant. Alphen.
Woudduif. (Columba palumbus), hout-,
bosch-, ring- of koolduif, de grootste en
meest voorkom. wilde duif in ons land.
Woudhopje. (Arden mesnita). Kleinste
soort onzer inlandsche reigers.
Woudriehem. Versterkt stadje in N.
Brabant.
Wouw. Roofvogel, vrij groot, te herkennen aan zijn gevorkten staart.
Wouwerman. (Philips). Beroemd Ned.
schilder geb. 1619. overl. 1688.
Wraakgodinnen. (Griek. myth.)
Wreeksters van misdaden, vooral van
moord.
Wrangel. (Karl Gustav, baron von).
Zweedsch gener. streed na 1636 in den 30-j.
oorlog 1655 tegen Polen, kwam a. h. hoofd
v d. Zweedsche vloot en werd 1658 door
de Nederlanders geslagen, streed 1674
tegen Brandenburg,geb. 1613, overl. 1676;
(Friedrich Heinrich Ewest, graaf von) zeer
populair Pruiss. generaal (1784-1877).
Wrangell.(Ferdinand baron von).
Russ. zee-officier en ontdekkingsreiziger,
deed reizen om de wereld en naar de
Poolstreken (1795-1870).
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Wrangelland. Land in de N. IJszee,
in 1849 ontdekt door kapt. Kellett, 71°
N. B. en 174-182° 0. L. genoemd naar den
ontdekkingsreiziger.
Wratislau. Naam v. eenige Slavische
vorsten, n.l.: W. I hertog v. Bohemen
`912-926, ijverig bevorderaar v. h. Christendom ; id. II, in 1061 hertog in 1086
koning, overt. 1092; W. vorst der Bodrizen,
voerde oorlog tegen Hendrik de Leeuw,
voor Malchow gev. gen. en ter dood gebracht.
Wrattenzwiln. Wild zwijn met wratvormige uitwassen aan den kop, bewoont
Midden-Afrika.
Wrede. (Karl Philips, vorst). Rijksraad
.en veldmaarsch. in Beierschen dienst
1767-1838.
Whright. (Thomas). Verd. Eng.ge-schied- en oudheidk.1810-1877; (William)
verd. beoefenaar der Arab. taa11830-1874.
Wttewaal. (Gerard). Verd. Ned. rechtsgel. 1776-1838. (Jan) z. v. d. voorg., uitstek.
landbouwkundige, 1810 1863.
Wulf. In de nat. hist. afkorting voor
Wulfen.
Wulken. Dierengesl. uit de orde der
Buikpootige weekdieren ; aan onze stranden vindt men de hoornen (schelpen) van
.deze dieren.
Wulp. Vogel uit de orde der steltloopers met langen dunnen benedenwaarts
gebogen snavel.
Wunderlich. (Karl August). Verd.
Duitsch geneesk., geb. 1815, die in 1841 de
jonge artsen in een boek wees op de voortreffelijkheid der nieuwere geneesk. en
zich de hervorming der geneesk. ten doel
overl. 1877.
Wurfbain. (Carel Lambert). Verd. Ned.
geneeskundige, 1837 hoogleeraar te Amst.
Wiirtemberg. Koninkrijk in ZuidDuitschl., wegens uitgebreidheid de 3de
,en wegens inwoner-aantal de 4e staat v.
Duitschen Bond, grenst t. N. en Z aan

Baden en Beieren in het Z. aan de Bodensee en het land v. Hohenzollern in het
0. aan Beieren, hoofdst. Stuttgart; reg.
koning Wilhelm II sedert 1891.
Wurzburg. Hoofdst. v. h. voormal.
vorstendom van Bien naam, thans v. h.
Beiersche district Beneden-Franken, aan
beide zijden van de Main.
Wyandotte. Noord-Amerk. Indianenstam, eerst in Canada, daarna in Kansas.
— Naam van een hoenderras.
Wyatt. (Thomas). Eng. dichter 15031542, gunsteling v. Hendrik VIII.
(James). Verd. Eng, architect, behoorde
tot de eersten die in Eng. de spitsbogenstip weer invoerde en vervaardigde geheele gebouwen en gewelven van gietijzer,
1748-1813.
Wybrands. (Aemilius Willem). Ned.
godgel. pred. en schr. 1838-1886
(Christiaan Nicolaas). Ned. letterk., geb.
1851.
Wymbritseradeel. Gem. of grietenij
in Friesland, arr. Leeuwarden.
Wyoming.Gebied der N. Amerk. Unie,
hoofdst. Cheyenne.
Wyse. (Lucien Napoleon Buonaparte).
IJverig bevorderaar van de doorgraving
der landengte v. Panama, geb. 1844, deed
verschill. expect. naar Panama.
Wysocki. (Piotr).Een vaderlandslievende Pool, nam 1817 dienst als vrijwilliger
en stichtte als onder-officier een geheim
verbond tot herstelling v. Polen; plaatste
zich aan het hoofd v. d. opstand en werd
ben. tot kapit. en vleugel-adj. van Prins
Radziwill; verded. als kolonel de redoute
v. Wola, werd door de Russen gev. gen.
en ter dood veroordeeld; werd echt. naar
Siberia gebannen, vanwaar hij in 1857
terugkeerde en 1877 overleed.
Wystiten. Stad in Russ. Polen.
Wytenbach. ((Daniel). Uitst. letterk.
geb. Bern 1746, hoogl. te Amst. en Leiden,
over'. 1820.

X.
X. Eigenliik geen letter v. h. alphabet,
want in Nederl. woorden komt zij niet
voor, zelfs de naam Texel is hierop geen
uitzondering daar dit een verbastering is
van Tessel. Beteekent op munten dat zij
te Amiens zijn geslagen. Als getalteek.
in Rom. cijfers 10; als verkortingsteeken
,denarius; in de wiskun
de de onbekende
grootheid.
Xandre. (St.) Fr. gem. dept. Charente
inferieure, 1 u. N. W. La Rochelle.
Xaintrailles. (Jean Poton. Heer van).
Gasconsch edelman, die zich door dapperheid onderscheidde ten tijde van de Maagd
v. Orleans, die hij steunde. Aan het hoofd
van slechts 40 man deed hij sours wonderen van dapperheid en klom op tot Maarschalk v. Frankrijk, overt. 1461.
Xalapa. Zie : Jalapa.
X.alisco. Een der W. staten v. Mexico,
g angs de Stille zee, hoofdst. Guadalaxara.

Xanten. Stad in het Pruiss. district
Dusseldorf niet ver van de Rijn, het oude
Castra Vetera der Romeinen, door Claudius Civilis ingenomen en verbrand.
X.anthai. Volgens de Jap. fabelleer,
naam welke keizer Noboe Nan Ga, aannam, toen hij zich, reeds bij zijn leven,tot
een der goden verhief.
Xanthe. Handelsplaats in Thracie, in
het Turksche ejaleet Adrianopel; in de
nabijheid bevinden zich de bouwvallen
van Aledera.
Xanthi. Berg. v. Europeesch Turkije,
Rumilie, N. W. de Golf v. Lagos (Aegesche
zee).
Xantine. Gele kleurstof van de meekrap;stikstofhoudende verbinding algemeen in het dierlijk lichaam voorkomend,
vooral in de urine en de lever en dus ook
in het bloed.
Xantogeenzuur. Een organisch zuur
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gebruikt tot uitroeiing van de druifluis
(Phyloxera).
Xantophyl. Gele kleurstof bereid uit
in den herfst geel geworden bladeren.
Xanthippe. De beruchte echtgenoote
v. d. Gr. wijsgeer Socrates, voorgesteld als
een booze, twist- en plaagzieke huisvrouw.
Xantippus. Een Attheensch veldheer,
z. v. Ariphron, aanklager v. Miltiades,
opperbevelhebber der Atheensche vloot,
vader van Pericles.
Een Spartaansch veldheer, opperbevelhebber der Cartaagsche troepen, bracht
255 v. C. de nederlaag toe aan Regulus.
Xanthium L. Naam v. e. plantengesl.
uit de fam. der Ambrosiaceen ; de gele
bloemen dienen tot het bereiden van verfstof.
Xanthorhoea. Grasboom, plantengesl.
uit de fam. der Juncaceen, leveren goed
timmerhout en rood acaroIdehars.
Xanthospoeder. Bevat scanthogeen
zuurkalium, hetwelk als hoofdbestanddeel
aan salpeter wordt toegevoegd.
Xanthus. Stad der oudheid, Klein-Azi 6,
waarvan men de overblijfselen (tempels
en grafsteden) vindt a. d. 0.1ijken oever
van de Eksenide.
Xantus. (Johann) van Czictapolcza,
verd. Hongaarsch natuuronderzoeker en
reiziger, geb. 1825.
Xapeeo. Riv. v. Brazilie, prov. San
Paulo.
Xaverius. (Franciscus) de Heilige, d.
apostel der Indiers, geb. 1506, werkte mede
tot de oprichting van de orde der Jezuit.,
ondernam een zendingstocht naar Indie
en Japan, overleed aldaar en werd te Goa
begraven; in 1619 heilig verklaard.
(Franciscus Augustus). Kon. prins Tan
Polen en Lithauen, prins v. Saksen, bestuurde 1763 voor zijn minderj. neef het
keurvorstendom Saksen, 1730-1806.
Xaverie. (Jan Baptist). Verd. beeldhouwer, geb. te Antwerpen 1697, overt. te
's Hage 1752. Hij was hofbeeldhouwer v.
Willem V prins v. Oranje ; van X. zijn
de borstbeelden van den vorst en zijne
gemalin in de Oranjezaal in het Huis ten
Bosch.
(Jacob). Broeder v. d. voorg., schilder.
Xaxier. (St.). Eil. bij de W.kust van
Patagoni6; id. a. d. kust v. Brazilie; riv.
v. California.
Xebek. Oorlogschip met 4 masten, op
de Middell. Zee in gebruik.
Xenday. Stad in Japan, 0.kust van
Nippon.
Xeni5n. Gastgeschenken; ook een
soort van punt- of hekeldichten.
Xenil. Rivier in Spanje.
X.enoerates. Beroemd Gr. wijsgeer,
geb. 395 of 397 v. Chr., overt. 314.
Xenocratie. Heerschappij v. vreemdelingen.
Xenograaf. Iemand die ervaren is in
het lezen van het schrift van vreemde
talen.
Xenographie. De kennis der geschreven vreemde talen.
Xenomanie. Overdreven zucht naar

het vreemde.

Xenoptanes. Stichter der Eleatische
school, een tijdgenoot van Pythagoras.
Xenophon. De laatste der 3 groote
Grieksche geschiedschrijvers, geb. 450 v.'
Chr , leerling v. Socrates, overt. 355.
Xenotaphlum. Grafstede voor vreemdelingen,
X.eranthemum. L. Papier- of Stroobloemen, plantengesl. uit de familie der
Saamgesteldbloemigen (Compositae).
Xeres. (de la Frontera). Stad in Spanje,
prov. Andalusia, waar de Mooren in 711
een overwinning behaalden op de Gothen.
De stad is ook bekend door den wijn,
Xereswijn of Sherry.
Id. de los Cavalleros, stad in Spanje
Estramadura, bekend door de nederlaag
der Mooren in 1235.
Xeros of Saros. (Golf van). Golf der
Aegeesche zee.
Xerxes. Xerxes I, koning v. Perzie,
z. v. Darius Hystaspes, onderwierp Egypte,
Thracie en Macedonia, maar Teed bij Salamis een geweldige nederlaag, 466 vermoord.
Xerxes II, z. v. Artaxerxes, klz. v. d.
voorg., reg. slechts 45 dagen, vermoord
door zijn halfbroeder.
Xertigny. Fr. gem. dept. Vogezen.
Xhendelesse. Belg. gem. prov. Luik,
cant. Verviers.
Xhendremael. Belg gem. prov. Luik,
cant. Fexe-Sluis.
Xhoris. Belg. gem. prov. Luik, arr. Huy.

Ximenes. Francisco Ximenes de Ceineros of Jimenes. Een Spaansch staatsman, geb. 1634. overt. 1517.

Xingoe. Een zuidelijke rivier van de
Amazonestroom.
Xiphidium. Plantengesl. uit de fam.
der Zwaardleligs.
X-stralen. Zee: ROutgenstralen.
Xnandai. Fraaie havenbaai v. Annam,
Achter-Indie, a. d. kust v. Cochin-China.
Xylander. (Karl Joseph August, rid-,
der von). Beiersch officier, taal- en letter-

kundige, 1794-1854.

Xylidine. Een organische basis van,
steenkolenteerolie ; wordt tot het roodverven van zijde en wol gebruikt.
Xyloglyptiek. Houtsnijkunst.
Xylographie. Het drukken door middel van houten letters of platen.
Xylol. Eene met benzol en toluol
homologe, vloeibare koolwaterstof, die uit
gezuiverde steenkolenteer afgescheiden
wordt en bij 136-140° kookt. Wordt alsgeneesmiddel tegen de pokken aanbevolen.
Xylometer. Werktuig om de inhoud
van onregelmatige stukken hout te bepalen.
Xylolatrle. Aanbidding van houten,
beelden.
Xylologie. Leer en beschrijving der
houtsoorten.
Xylopia. Plantengesl, uit de fam. der
An onacedn.
Xyridegn. Plantengesl. uit de ordeder Enontiobasten.
Xystus. Bij de Oude Grieken naarm
v. e. overdekte zuilengang; ook het worstelperk der athleten ; in de middeleeuwen
naam v. d. kruisgewelven der kloosters.
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Y.
Y. Evenmin als x een letter van ons
alphabet; vroeg. in ons land veel gebruikt
inplaats van de i; op oude Fransche munten beteekent y dat zij te Bourges zijn
geslagen, in de wiskunde de 2de onbek.
grootheid; in de scheik. het teeken voor
het element yttrium.
Yacht. Pleiziervaartuig.
Yaehtelub. Vereeniging ter beoefening van het snelzeilen en roeien.
Yadkin. Riv. d. Ver. Stat. N. Carolina.
Yagami. Stad in Japan, eil. Nippon.
Yalabusha. Stad d. Ver. Stat. (Mississippi), a. d. gelijknam. rivier.
Yak. Een in het Thibetaansche geb.
en op de hoogvlakte van Azle voorkom.
wilde runder- of buffelsoort, met tot op
den grond afhangend haar.
Yakoeb-khan. Emir v. Afghanistan,
geb 1849, volgde zijn varier op in 1879,
ged. zijn reg. werd een Eng. gezantschap
te Kaboel vermoord in een opstand; ofschoon Y.k. daarover verontschuldigingen
'persoonlijk kwam aanbieden, werd hij
gev. gen omen en afgezet, 1880.
Yalding. Kerspel in Eng.ent.
Yalden. (Thomas). Een Eng.
E geestelijke en dichter, 1671-1736.
Yale-College. Een der oudste en
voorn. universiteiten v. N. Amerika., gest.
1290 en genoemd naar hoar begunstiger,
gouverneur Yale, te Newhaven i. d. staat
Connecticut.
Ya-long-kiang. Twee riv. in China, n.l.
in 0.-Thibet en China, prov. Sa-tsjoeen en in
Korea, vloeit W.waarts en loopt in de
Gele-zee.
Yama. Indische godheid, volgens de
sage de eerste mensch, die overleed en
ons den weg weer naar de overzijde van
het graf.
Yamada. Jap. stad, eil. Sikof.
Yamaga. Jap. stad op h. eil. Lioe-Sioe.
Yamagata. (Maarschalk). Opperbevelhebber van het Jap. leger in d. Chin.-Jap.
en den Russ.-Ja p. oorlog.
Yama-Ssoekoeri. Jap. stad op het
eil. Niphon a. zee.
Yamala. Jap. stad op h. eil. Niphon.
Yamanassiro. Jap. stad op het. eil.
Niphon
Yamaseta. Jap stad op het eiland
Niphon.
Yam-Hill. Stad in de Yereen. Staten,
Oregon-gebi ed.
Yamina. Stad in Centr. Afrika, Bambarra a. d. Dsjoliba.
Yammie. Stad in het Ashanti-rijk
W.-Afr.
Yamswortel. Braadwortel, gewoon
voedingsmiddel in de India.
Yanaon. Een der Fr. koloniale bezitt.
in Indic op de kust v. Coromandel.
Yancey. Stad d. Ver. Stat. N. Carolina,
a. d. grens v. Tennessee.
Yandaboe. Stad in Birma a. d. Irawaddi.
Stad v. Opper-Guinea, Goudkust, hoofdst. v. h. groote rijk Dagumba.

Yangain-chain-ya. Stad v. Pegu
a. d. Irawaddi.
Yang-ho. Rivier in China, prov. Tsi-li.
Yankee. Naam gegeven aan de Amerikanen.
Yankee Doodle. Het oudste rationale lied der Noord-Amerikanen.
Yang-tsoe. Stad in China, prov.
Kiang-soe, heeft '/ u. in omtrek en drijft
veel handel.
Yang-tse-Kiang. (Zoon des Oceaans)
of Blauwe rivier, gr, rivier v. China, neemt
een menigte aanzienl. rivieren op. Ontstaat uit de samenvloeiing van den Yalong-kiang en den I{ in tsja-Kiang in 0. Tibet
en ,valt in zee op 320 N. Br. door een mond
8 a 10 u. breed.
Yani. Staat van West Afrika, Senegambia.
Yanik. Vruchtb. distr. v. Kl. Azie,
Trebizonde. Van hier worden groote hoeveelheden bloedzuigers naar Europa verzonden.
Yankton. Stad d. Ver. Stat. van
N. Amerk., Dakotah.
Yaunemaroe. St. v. Senegambia,
W. Afrika.
Yan-ngan. Stad in China, prov.
Sjsn-tong.
Yan-phing. Stad in China, prov.
Fo-Kien, de schoonste stad v. China.
Yan-tie. Rivier in de Ver. Staten,
Connecticut.
Yao-an. Stad in China, prov.Yun-nan.
Yaouri. Stad in Centr. Afrika, hoofdstad v. de staat v. denz. naam a. d. 1. o. d.
Quorra of Niger.
Yap. Eilandengroep in den Stillen
Oceaan, tot de Carolinen behoorend.
Yacque. Bergpiek en twee rivieren op
Haiti.
Yar of Yare. Twee Eng. rivieren, eil.
Whigth en Norfolk.
Yaraeui. Bevaarbare rivier v. Venezuela, dep. Caracas.
Yard. Eng. lengtemaat, 0,91430 Ned. el.
Yarkand. stad v. Oost Toerkestan.
Yarmouth. Stad in het Eng. graafschap Norfolk.
Yarra. Riv. der Britsche kolonie Victoria, N. Holland.
Yarriba. Staat van Centraal Afrika,
Upper-Guinea.
Yarrou. Schotsche rivier, graafschap
Selkirk.
Vass. Stad in N. Zuid-Wales, N. Holl.
Yatagan. Turksch zwaard.
Yates. (Edmond Hodgson). Eng. novellist, geb. 1831.
Yazoo. Riv. d. Ver. Stat. Mississippi,
valt in de Mississippi.
Ybars. (St.). Fr. gem. dep. Ariege.
Yberville. (Lemoin d'). Fransch edelman uit Normandie, geb. te Montreal 1662,
die even stout zeevaarder als kolonist was
en in Amerika overal Fr. kolonies stichtte,
onderzocht ook de Mississippi en verov.
Martinique, over]. 1706.
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Yell. Het op een na grootste eiland
der Shetlandsche eilanden.
Yellow-Creek- Riv. d. Ver. Stat. v.
N. Amerika., Mississippi; stad in Missouri;
id. in Ohio.
Yellow-rivier. Riv. d. Ver. Staten,
Indiana; id. in Jowa; id. in Wisconsin.
Yellow-Springs. Hoogst schilderachtige badplaats der V. S. Ohio, Z. W.
Columbus.
Yellowstone-meer. (Het). Meer in
het Yellowstone-Nationaal park der Ver.
Stat. v. N. Amerika.
Yellowstone Nationaal Park.
Een district in het N. America territorium
Wyoming, uitmuntend door natuurschoon :
een meer, waterval, bergkloven, warme
bronnen, geysers en slijkvulkanen. Dit
grondgebied is verklaard tot Nationaal
Park. Er mag niets veranderd worden en
ook de dieren worden er beschermd.
Yembo. Jambo, Jambo-el-Bahar of
Dsjembo, zeestad in Arabie, Hedsjaz, bij
de Roode zee en Medina, waarvan zip de
haven is.
Yemen. Landschap in Arabie, in 't Z.
W. voorn. ged. v. h. „G-elukkig Arabie"
der oudheid.
Yengishar. Stad in Chin. Turkestan,
24 u. W. N. W. v. Yarkand.
Yeoe. Yeu, Yeou of Yo, riv. v. Centr.
Afrika.
Yeomen of Yeomanry, noemde men
vroeger in Eng. elk vrij man v. d. stand
tusschen ridders en lijfeigenen ; thans
noemt men de groote pachters en kl.
grondeigenaars aldus ; ook naam voor vrijwilligers bij het leger.
Yeovil. Stad in het Eng. graafsch.
Somerset.
Yeres. Riv. in Frankrijk, dept. Seineet-Marne en Seine-et-Oise.
Yerseke. Ned. gem. en oud dorp prov.
Zeeland, 2 u. 0. van Goes (Middelburg).
Yerville. Fr. gem. dept. Seine-Inferieure.
Yildes-Kiosk. Woonplaats van den
sultan van Turkije ; een geheele stad, bestaande uit paleizen, woningen, fabrieken
enz. met fraaie tuinen enz.
Y-Ki. Jai), eil. in de straat v. Korea.
Ylst ook wel Drilst geheeten, Ned. gem.
en stadje in Friesland, kant. Sneek.
Yngaren. Zweedsch meer, 9 u. lang,
1 112 u. breed.
Yniquez. (Calixto Garcia) Hoofdaanv.
v. d. revolutie v. Cuba in 1868 en 1880.
Yodo. Jap. stad, eil. Niphon.
Yoe-ho. Het grootste kanaal in China.
Yokohama. Groote handelsstad van
Japan, 0. kust eil. Niphon, 4 u. t. Z. v.
Jeddo of Tokio.
Yola. Stad in Centr. Afrika nabij het
meer Tsad.
Yonge. (Charlotte Mary). Eng. schrijfster, geb. 1823.
Yonk. Chineesch koopvaardijschip.
Yonkers. Stad in de N. Amerik. staat
New-York a. d. Hudson.
Yonne. Rivier in Frankrijk.
York of Yorkshire, het grootste graafschap in Engel. met d. titel v.Hertogdom,
grenst aan de Noordzee, hoofdst. v. denz.
naam. Zetel v. e. aartsbisschop en behalve

Londen en Dublin de eenige plaats in h.
Rijk, waar de burgem. lord-majoor is.
York. Hertogstitel die de koningen v.
Engel. gewoonlijk aan hun tweeden zoon
geven.
York von Wartenburg. (Hans David Ludwig, graaf). Pruiss. veldmaarsch.,
geb. 1759, diende van 1781-1785 in onze
bezitt. in Oost-Indi g als compagniechef,
daarna in Pruiss. dienst, streed hij roemrijk tot den val v. Napoleon en over1.1830.
York-Sulpheer-Springs. Fraaie
badpl. in de Ver. Stat. Pensylvanie.
Yorktown. Gem. in New-York, Westchester; dorp in Virginia, waar Lord Cornwallis zich op 19 Oct. 1781 overgaf aan
Washington.
Yoruba. Negerstaat in Guinea (WestAfrika).
Young. (Edward). Eng. dichter, gebor.
1684, overl. 1765.
(Thomas). Eng. geleerde, geb. 1773, overl.
1829.
(Brigham). Opperhoofd der Mormonen
in Noord Amerika, na den dood van Joe
Smith, overl. 1877. Hij voerde de veelwijverij in en liet 17 vrouwen en 44 kinderen na.
Yosemitedal. Merkw. bergdal in California, 12 M. lang, tusschen loodrechte
granietrotsen besloten, met onderscheid.
watervallen.
Ypane-Guazu. Rivier in Paraguay.
Yperen. Belg. gem. en7,versterkte stad
in W. Vlaanderen, 8 1 12 uur Z. Z. W. van
Brugge.
Ypey. (Nicolaus). Verd. Ned. wiskund.
geb. 1714, lector en hoogl. te Franeker,
overl. 1785.
(Adolphus). Z. v. d. voorg., arts en gel.
te Franeker en hoogl. te Laid., 1749-1820.
(Anne). Verd. Ned. godgel., 1760-1837.
Yriarte. (Charles Emile). Fransch
schrijver, geb. 1832.
Ysbreehtum. Ned. dorp, prov. Friesland, gem. Wijnbritseradeel.
Ysop. Ook wel Hysop genoemd, heilzame tuinplant; in bijbeltaal beteekent
het de kleinste plant.
Ysselsteyn. (Nicolaas Jan van). Yard.
ambt. bij het min. v. Waterst. en schrijv.,
geb. 1834.
Ystad. Stapelplaats a. d. zuidkust der
Zweedsche prov. Malhoemus.
Yttrium. Element, tot de metalen
behoorentl.
Yucatan. Staat van Mexico, beslaat de
grootste noordel. helft v. h. schiereil. v. d.
naam.
Yunnan. De meest Z.W. provincie van
China.
Yuracares. Z. Amerik. Indianenstam.
Yurruks. Zwervend herdersvolk in
Turkije.
Yverdan. Bloeiend landstadje in het
Zw. Canton Waadt, vermaard door de leerschool van Pestalozzi.
Yvernois. (Sir Francis d'). Zwitsersch
staatsman, geb. 1756.
Yoetot. Arr. hoofdst. in het Fr. dept.
Sein e - inferieure.
Yvon. (Pierre). Fransch godgel., die
na den dood v. Labadie, het hoofd d. Labadisten ward, overl. einde 16de eeuw.
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Z.
Z. Laatste letter van ons alphabet. In
Rom. opschr. gelijk J /3 as en ZZ = 2 /3 as;
in oude gesehriften = l i/2 ons =1 drachma
8 scrupel; ZZ bij de artsen der oudheid
myrrhe, in de middeneeuwen gember;
Z op oude Fransche munten, dat 4 te
Grenoble geslagen zijn; in de wiskunde is
Z. het teeken van de 3de onbekende.
Zaadlobben. De kiembladen of eerste
bladen die aan een plant voorkomen.
Zaadpinis. Haarkuif op de dopvruchtjes der saamgesteldbloemigen (compositae).
Zaagbek. Vogelengeslacht uit de fam.
der tandsnaveligen, wilde.eendensoort.
Zaagvisch. Een tot de fam, der roggen, beh. groote visch, gelijkend op een
haar, gewapend met een op een zaag gelijkende verlenging van den bovenkaak;
met den zaag soms wel 4 M. lang.
Zaaijer. (Tennis). Verd. Ned. geneesk.
geb. 1837, hoogl. te Leiden.
Zaalberg. (Johannes Cornelis). N ederl.
schr. geb 1828, pred. vroeger in Nederland, thane te Paramaribo.
Zaan. (Willem van der). Een dapper
zee-officier van onbekende afkomst, die
onder Tromp en de Ruijter van 1653-69
met groote stoutheid en moed streed, in
1669 sneuvelde nabij Kaap Tres Forcas, in
een gev. met Alger. zeeroovers. Begraven
in de N. kerk te Amsterd. gedenkt.graf.
Zaandam. Welvarend stadje in Isi . loll.
a. h. IJ en de Zaan.
Zaanden. (Willem"van),Een der edelen,
samenzweerders tegen Floris V, bij de
verover. v. h. slot Kronenburg door het

yolk omgebracht.
(Simon van) woonde te Haarlem en was
er zoo gehaat (als nakomel. v. d. eerste
waarschijnl. uit oude veeten) dat hij in
een oproer om het leven kwam.
Zaatsja. Verwoest groot Arabisch dorp
en vesting in Algiers, bekend door den
bloedigen strijd weike haar ondergang ten
gevolge had,De inwoners : mannen,
vrouwen en kinderen, verdedigden zich
tot den laatsten man en het laatste huis,
zoodat de geheele bevolking sneuvelde,
28 November 1849. De aanvoerders der
Franschen waren maarschalk Canrobert
en generaal d'Herbillon.
Zabern. Stad in den Beneden-Elzas.
a. d. voet v. h. Vogeesisch Geb.
Zabrze. Dorp in het Pruiss. distr.
Oppeln, merkw. omdat daar de grootste
steenkolenmijnen en ijzersmelterijen zijn.
Zacatecas. Binnenl. staat der republ.
Mexico met evenzoo gen. hoofdst.
Zacharia. Israel. profeet, tijdens de
terugkeer uit de Babyl.ballingschap 538 v.C.
Zacharlit. (Justus Friedrich Wilhelm).
Duitsch dichter prof. te Brunswijck 17261777; (Karl Salomo) van Lingenthal,
Duitsch rechtsgel. prof. te Heidelberg,
1769-1843; (Heinrich Albert) Id. prof te
Tubingen, 1806-1875.
Zacharias. Van 741-50 Paus, gaf zijn

toestemming dat de Franken uit het Merovingische koningshuis van den troon wprden uitgesloten en deze ingenomen werd
door Pipijn. Overl. 752, heilig verklaard,
gedenkdag 15 Maart.
Zachle. Bloeiende stad in Syrie.
Za yre of Congo (zie aldaar).
Zajonezek, (Jozef vorst). Russ. stadh.
in Polen (1752-1826), die als officier zeer
snel opklom, Napoleon roemrijk ter zijde
stond in Egypte en in 1812 in Rusland, en

bij den befaamden overtocht over de
Beresina, in den strijd een been verloor.
Bij de herstell.

v.

het Koninkrijk Polen

in

1815 gouverneur.
Zakmnis. (Ascomys). Zoogdier uit de

orde der knaagdieren. Blindmol met wangzakken.
Zala. Hong. comitaat a. d. overzijde
v. d. Donau, v. Eisenburg tot aan het Platte
meer.
Zalk. Dorp in Overijsel, 1 1 12 u. W. Z. W.
v. Kampen, a. d. IJsel„
Zalm. Visch uit de afd. der weekvinnige visschen, algemeen bekend om haar
heerlijk rosekleurig vleesch, wordt op onze
groote rivieren in groot aantal gevangen.
Zalving. (De). Oostersch gebruik om
het lichaam met welriekende olie in te
wrijven; bij de Israelieten was de gewijde
zalving in twang die aan priestess en
koningen werd toegediend. De koningen

waren als „Gezalfden des Heeren" onschendbaar.
Zama. In de oudheid stad in Numidie,
vijf dagreizen ten Z. v. Carthago.

Zambesi. (De). Groote rivier in Zuid
Afrika of eigenlijk de grensscheiding vormend tusschen Midden- en Zuid Afrika,
de eenige Afr. rivier die over het geheel
oostwaarts loopt.
Zamora. Prov. in het Sp. koninkrijk

Leon a. d Portug. grenzen.
Zamose. Russ. stad en vesting in het
gouv. Lublin.
Zana-meer. (Het). Een aanzienl. meer
in Afrika (Abessinie).
„Zampa". Opera van Louis Joseph
Ferdinand Herold, Fransch componist,
1791-1833.
Zandsteen. Een min of meer vast
gesteente, in den regel ontstaan door samenbakking van zand,
Zandhaver. (Elymus L.). Plantengesl,
uit de fam der Grassen, omvat slechts een
soort, n.l. de Gewone Zandhaver, uitsluitend op de duinen te vinden.
Zandkruld. (Arenaria L.). Plantengeslacht uit de fam. d. Alsineen.
Zandlooper. Tijdwijzer, best. uit 2
holle kegels met de punten op elkander,
een er van is met zand gevuld en loopt
juist in een bepaalden tijd leeg, in de andere, waarna men het instrument omkeert.
Zandpoort. Dorp in N. Holl. '/ 2 u. Z.
v. Beverwijk.
u. t.
Zandvoort. Dorp in N. Holl.,
W. Z. W. v. Haarlem.
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Zangvogels. Muschachtige vogels of
Roestvogels, een uitgebreide orde van
vogels, omvattend als onze kleine vogels
zooals leeuweriken, lijsters, nachtegalen,
vinken, enz.
Zangwill. Israelitisch Eng, schrijver,
geb. 1864.
Zanten. (Cornelia van). Ned. zangeres,
geb. Dordrecht, langen tied aan h. Duitsche tooneel verbonden, trad echter ook in
Italie en Amerika op.
Zanzibar. Rijk op de oostkust van
Afrika, y olk en vo rst Arabieren, bestaande
uit de 3 gr. eilanden Pamba, Zanzibar en
Mafia en een ged. van h. vasteland dear
tegenover; hoofdstad Zanzibar. Van hier
nit vertrokken tal van expedities naar
Afrika, bijvoorbeeld die van Livingstone
en Stanley.
Zapania. Plantengesl. uit de fam. der
Verbenaceen, waarvan het sap wordt aanbevolen tegen den beet v. vergift. slangen.
Zapolya. (Stephanus) Woiwode van
Siebenbur g er, veldh. v Matthias Coronius,
kon. v. Hongarije, werd na de verovering
van Oostenrijk aldaar stadhouder.
(Johan). Zoon v. d. voorg. geb. 1487,
koning van Hongarije 1526, overt. 1550.
Zara. Hoofdst. v. h. Oostenr. kroonland Dalmatie.
Zarkoje Selo. Arr. hoofdst. i. h. Russ.
gouv. Petersburg, bekend doordat er een
buitenverblijf van den Tzaar is, 5 u. t. Z.
van Petersburg.
Zaiibertilite. (Die). Opera van Wolfgang Amadeus Mozart, Duitsch componist,
1756-1792.
Zavelgronden. Gronden die uit zand
en kiei bestaan.
Zawadowski. (Peter, graaf). Russ.
staatsman, geb. 1738, overl. 1812, klom door
ijver en bekwaamheid van ondergeschikt
ambten. op tot referendaris v. h. kabinet
v. keizerin Catharina II en deed zeer veel
voor het onderwijs. Nadat de keizerin hem
tot graaf had verheven, ben. Alex. I hem
tot minister van onderwijs.
Zawissa of de Zwarte. Dapper Poolsch
edelman, le heeft 15de eeuw, sneuv. 1420
tegen de Turken.
Zborasz. Stad in Oost-Gallie.
Zdiar. Hong. dorp, vermaard wegens
een grot ald., de Nevelgrot, waaruit voortdurend dampen opstijgen; de grot strekt
zich zeer ver in het geb. uit met tat van
gangen en met afgronden, waar in men
met het dieplood geen grond kan peilen.
Druipsteenmassa's verrijzen overal. Een
onderzoek van dit net van grotten heeft
nog niet plaats gehad.
Zea-Bermndes. (Don Francisco). Sp.
staatsman, 1772-1850, minister en trouw
raadsman v. koningin Christina.
Zebaoth. Hemelsche- of Aardsche legerscharen.
Zebra. Een aan den ezel verwante
paardensoort, uit Afrika, lichte huidkleur
met zwartbruine strepen, levee in kudden
en zijn zeer schuw; verscheidenheden zijn
de quagga en de dauw.
Zebu. Rundersoort nit het Z. v, Azie,
gekenm. door een vetbult op d. schouders.
Zebnlon. Zesde zoon van Jacob en
Lea.

Zeeh. (Paul Heinrich). Verd. Duitsch
natuur- en sterrenkundige, geb. 1828.
Zeehine. Turksche of Ital. goudmunt,
ducaat, waarde 5112 gulden.
Zeehsteen of schachsteen. Naam v. e.
dichte, grijze bitumineuse kalksteensoort.
Zedekia. Laatste koning van het rijk
van Juda.
Zedlitz. (Joseph Christian, Vrijh. von).
Duitsch dichter, geb. 1790, overt. 1862.
Zee-aal. Visschengesl. uit de familie
der Alen.
Zee Alpen. Ged. d. Westel. Alpen a.
d. grenzen V. Frankrijk en Itale.
Zee-anemoon. (Actinia). Dierengesl.
u. h type der Holzakdieren (Coelenterate),
gelijken op bloemen en wekken in aquaria
alter bewondering.
Zee-appels of Zeeklitten. Dieren beh.
tot de type der Stekelhuidigen.
Zeebaars. Visschengesl, uit de fam.
der Baarzen.
Zeebarbeelen. Visschenfam. uit de
orde der Stekelvinnigen.
Zeebeer. Rob, Oorrob, zoogdierengesl.
uit de orde der vinpootigen, heeft dien
naam ontvangen omdat hij van voren
zeer behaard is.
Zeebots. (Willem). Zuid-Nederl.letterkundige geb. 1625. overl. 1690.
Zeebrasem. Fam. van visschen uit de
groep der Stekelvinnigen.
Zeebrief. Document tot de scheepspapieren beh. en dat van regeeringswegen
aan den gezagvoerder van een koopvaardijsohip wordt verstrekt.
Zeedraak. Visschengesl. uit de orde
der troskieuwigen.
Zeeduikers. Vogelengesl. uit de fam.
der Duikers, orde der zwemvogels, voeden
zich met visch, Leven in zee.
Zeednivel. Visch uit de orde der
stekelvinnigen ; groote, leelijk uitziende
visch met gr, kop en bewegelijke draden
daarop, waarmede zij andere visschen
lokken.
Zee-Eenhoorn. Narwal, een dolfijnensoort.
Zeegers. (Laurentius Theodorus). Ned.
letterk. geb. 1818.
Zeegras. Een zeewier, dat aan onze
kusten veel voorkomt en gebruikt wordt
tot vulling van bedden,kussens,pakmateriaal enz.
Zeekoet. Vogelengesl. nit de fam. der
alken, veel gelijkend op zeeduikers. (Zie
pl. 56).
Zeekool. Plantengesl. uit de fam. der
Kruisbloemigen (Cr uciferae).
Zeekraal. Plantengesl, uit de fam. der
chenopodiaceen.
Zeekwallen. Geleiachtige dieren, in
vorm eenigszins op paddestoelen gelijkend,
vertoonen een Platte of halfbolvormige
schijf met franje omhangen (vangdraden)
rustend op een steel of voet. De opperhuid is van talrijke netelcellen voorzien,
bij de aanraking waarvan men een brandende pijn gevoelt.
Zeeleenw. Een der grootste soorten
van de fam. der robben, komt voorn. a. d.
W. kust v. Amerika voor.
Zeeman. (Reinier). Verdienstel. Ned.
zeeschild,, eig. Nooms geh., geb. 1612.

Zeekoeten.

Plaat LVI.

335

336
(Henri). Verd. Ned. letterk. geb. 1811.
(Johannes). Verd. Ned. geneesk. geb. 1824.
(Pieter) TJitstek. Ned. natuurk., geb.
1865, prof. te Amsterdam. Voor zijn ontdekkingen kreeg hij o. a. met Lorenz den
Nob el-prijs.
Zeemanshoop. Weldadige ver. ten
beh. v. zeelieden en hunne nagelaten
weduwe en kinderen te Amsterdam.
Zeemanshuizen. Kosthuizen2 door
ver. gest. voor zeelieden, ged. den tijd dien
zij aan wal doorbrengen.
Zeemleder. Leder bereid van de huiden van groot wild, schapen en kalveren.
Zee-olifant. Een soort van rob met
een verlengde neus.
Zee-otter. Roofdier van de fam. der
marters, een ottersoort die zich in zee ophoudt.
Zeep. Een alkalizout van palmetinezuur, stearinezuur en oliezuur of een
mengsel van dezen.
Zeepaardje. Kleine zeevisch uit de
orde der troskieuwigen, wiens kop eenigszins op die van een paard gelijkt.
Zeepboom. (Sapindus). Plantengesl.
uit de fam. der Sapindaceen ; de verschill.
deelen dezer boom kan men als zeep gebruiken.
Zeereeht. Het samenstel van wetten,
die betrekking hebben op het volkerenverkeer ter zee.
Zeeseheeden. (Ascidia of Zakpijpen)
weekdieren.
Zeeslakken. Dierengesl. uit de klasse
der Ringwormen.
Zeeslang. Fabelachtig dier, aan welks
bestaan door den een geloofd wordt, door
den andere niet. Berichten omtrent ontmoetingen met dit dier zijn talrijk maar
het dier zelf is nog niet gevonden.
Zeesterren. Eon klasse van dieren
uit de type der Stekelhuidigen; worden
langs onze kusten in menigte gevonden
en gebruikt als mest op het land.
Zeetulpen. Rankpootige schaaldieren,
die als volwassen dier vastgegroeid zijn,
in groote troepen bij elkaar.
Zeeus. (Jacob). Ned. dichter geb. 1686,
over!. 1718.
Zeeuw. (Jacob de). Geleerd man, die
depriesterwUding ontving voor hU daartoe de leeftijd had. Kloosterabt te Lidlum,
overl. 1492.
Zeevlooien. Dierengesl. uit do orde
der Amphipoden tot de schaaldieren beh.
Zeewier of Zeegras, plantengesl. uit
de fam. der Najadeen, wordt verzameld en
gedroogd en tot vulling van matrassen
enz. gebruikt.
Zeewolf. Visch uit de fain. der BlennoIden in de Noordzee.
Zee-zooirdieren. Een groep van zoogdieren die in zee 'even, gesplitst in twee
afd. die der zeehonden of robdieren en
die der walvisschen.
Zee-zwaluwen. Een vogelengesl. uit
de fam. der Meeuwen.
Zegel. Afdruk van een bepaalde Stempel in een weeke stof, die of vrij hard is
of later hard wordt, b v. was of lak.
Zegelbewaarder. Ambtenaar, aan
Wien het bewaren van het staatszegel is
toevertrouwd.

Zegelkunde. De kennis der zegels en
bepaaldelijk die der middeneeuwen, een
belangr. hulpmiddel bij het beoefenen der
geschiedenis.
Zegellak. Een gekleurd harsmengsel.
Zeggelen. (Willem Jacobus van). Een
zee verdienstelijk Ned. volksdichter, geb.
Hage 1811, overl. 1879.
Zeildoek, De grofste en sterkste soort
van linnen, uit hennipgaren geweven.
Zeist. Fraai dorp in Utrecht, 2 uur
gaans v. de stad Utrecht.
Zeltz. Stad in het distr. Merseberg der
Pruiss. prov. Saksen.
Zell. (Ulrich). De oudste boekdrukker
van Keulen, 1467.
Zeloten. Blinde ijveraars, inzonderh.
voor kerkel. leerstellingen.
Zelter. (Karl Friedrich). Verd. componist, geb. Berlijn, 1758, overl. 1852 als
prof. in de toonkunst.
Zemzem. Heilige bron in de Kaaba.
(Zie aldaar).
Zend. Het Zend of de Zendtaal is de
taal waarin de aloude gewijde geschriften
der bewoners van Iran zijn opgesteld, de
Zendavasta, of het gew. boek d. Perzen.
Zengg. Koninkl. vrij- en havenstad in
Fiume, Adriatisehe-zee.
Zenith. Schedelpunt; punt des hemels
dat zich loodrecht boven het hoofd van
den waarnemer bevindt.
Zeno. Keizer van het Oost-Rom. rijk,
474-491 n. Chr.
Z. Eleates, een Grieksch wijsgeer, omstreeks 500 v. C
Z. de Stoicijn, de stichter van de secte
der Stolcijnen.
(Carlo). Ital. staatsman en legerhoofd,
1334-1418.
Zenobia. (Septimia). Gemalin v. Odenathus, koning v. Palmyra, breidde na
'8 konings dood haar gezag uit ov. Syrie
en Egypte en onderscheidde zich door
dapperheid, schoonheid en gaven des
geestes.
Zenta. Stad in Hongarije, op den rechter oever v. d. Theisz.
Zenuwen. Lange, dunne, witte draden, welke zich door het geh. lichaani
in menigvuldige vertakkingen of netvormig verspreiden en de centraalorganen
van het zenuwstelsel (hersenen) met de
Yerschill. deelen van ons lichaam in betrekking brengen.
Zeoliet. Groep van delfstoffen, waterhoudende silicaten van aluminium en een
licht metaal.
Zephanja. Een der 12 kl. profeten„
trad op onder Josias, 625 v. C.
Zeppelin. (Ferdinand, graaf von). Generaal a la suite v. d. kon. T. Wurtemberg, bekend door zijn proeven om een
bestuurbare luchtballon te waken.
Zerbst. Stad in het hertogd. Anhalt.
Zermatt. Bekend dorp. canton Wallis„
Zwitserland, een der prachtigste hoogdalen, door toeristen druk bezocht.
Zetmeel. Een der meest verspreide
organisehe verbindingen, komt voor in
alle groene, van bladeren voorziene planten en ontstaat oorspr., altijd onder den
invloed van het Hat, in het bladgroen,
alzoo in de bladeren.

GEÏLL. ENCYCLOPAEDIE.

22

Zuid-Afrikaansche Ossenwagen bij den overtocht'over een rivier.

Plaat LVII

338
Zetzsehe. (Karl Eduard). Verd. Duitsch
wis- en natuurk., voornamel. telegraphie,
geb. 1830.
Zeuglodon. Owen, ook Juktand. Uitgestorven gesl. v. walvisschen.
Zevenaar. Gem. in Gelderland, 2 1 1 2 u.
t. Z. 0. van Arnhem.
Zevenbergen. Stadje in N.1Brabt. 4
u v. Dordrecht.
Zevenboom. (Juniperus sabina). Soort
van heester tot de Coniferen behoorende,
bevat een krachtig, prikkelend plantenvergif, dat een schadelijke werking heeft
op de vrouwelijke geslachtsorganen. In
de geneeskunde worden de gedroogde
toppen gebruikt.
Zevengebergte. Klein vulkanisch
geb. a. d. Rijn, op den rechteroever tegenover Bonn.
Zevenjarige oorlog. Oorlog tussOostenr. en Pruis. om Silezie, 1756-63.
Zevenslaper. (Myoxus). De relmuis.
Zevenwouden. Vormt met Oostergoo
en Westergoo de voorm. 3 kwartieren v.
Friesland, Z. 0. v. Friesland.
Zerschwitz. (Johan Adolf von). Saksisch minister en luit.-gen. 1779 —1845.
Zia. Zea of Kea, het oude Keos, eil.
in de Aegeesche zee met gelijkn. hoofdst.
Ziban. Afrik. landschap in Algerie,
hoofdpl. van een groep oasen in de woestijn Sahara.
Zielsverhuizing. Het geloof, dat
's mensehen ziel, voor zij in het thans door
haar i ngenomen lichaam huisvestte, reeds
in een ander lichaam heeft gewoond en
ook na 's menschen dood in een ander
o vergaat.
Zierikzee. Stad op het eil. Schattwen
in Zeeland.
Zierikzee. (Johannes Aegidius of
Gilles), ook de Leeuw, de Leores of Leoes
geheeten, een voor zijn tijd zeer ontwikkeld man, die zich bij de Praemonstratenser monnikenorde aansloot en in 1214 de
rooverbenden, welke de inwoners van
Brabant teisterden, wist te bewegen ond.
zijn aanvoering deel te nemen aan de
kruistochten. Hij trok er mede naar Damiate en verrichtte wonderen van dapperheid bij het veroveren dier stall. In
1226 was hij abt te Sicogne in Henegouwen,
waar hij in 1237 overleed.
Zieten of Ziethen. (Hans Jaochim von).
Beroemd Pruiss. kavalerie-generaal, 1699
—1786.
Zigeuners of Heidens. Naam van een
zwervend yolk van Aziatischen oorsprong,
dat over een groot deel van Europa en
Azie is verspreid en zijn taal en zeden
heeft behouden.
„Zigeunerbaron". (Der). Opera van
Johan Strauss, Oostenrijksch componist,
geb. 1827.
ZLJde. Het product van de zijderups,
het spinsel van het dier, dat door den
mensch als grondstof wordt gebruikt voor
het vervaardigen van zijde.
Zijdeworm of Zijderups. De larve
(rups) van een vlinder (Bombyx mori L),
welke de grondstof der zijde levert.
Z' 1. (Gerard Pietersz. van). Verd. Ned.
schilder, leerl. van Van Dijk, overl. 1658.
(Otto van). Nederl. geschiedk., geb. 1588,

rector van het collegie der Jezuiten te
's Bosch, overl. 1656.
ZU11. (Abraham Ferdinand van). Ned.
zeeheld uit de school van De Ruiter, was
tegenwoordig in West-Indie en bij de verover. v. Nieuw Nederl., op de vloot van
prins Willem III naar Engeland, zeeslag
v Bevesier, enz.
Zilver. (Argentum). Delfstof, die men
gedegen, als legeering, als erts en in de
ertsen van andere delfstoffen vindt.
Zillerthal. (Het). Een der voornaam.
dalen v. Tyrol.
Zillesen. (Cornelis). Verd. Ned. schrijver, overl. 1825.
(Willem Jan). Z. v. d. voorg. 1774-1834,
hoogieeraar en schrijver.
Zilverehloride of chloorzilver. Vindt
men als boornzilver en in geringe hoeveelheid in zeewater, met broomzilver in
eenige delfstoffen, en wordt uit een oplossing van salpeterzuur zilver, door een
oplosbaar chloride of zoutzuur, kaasachtig
neergeslagen.
Zilverglans. (Argentiet). Delfstof bestaande uit zwavelzilver en zilver met
lood, koper en ijzer, in het Ertsgeb.
Zilverlegeeringen. Zilver legeert
(vermengt) zich gemakkelijk met de meeste
metalen. De belangr. is echter die met
koper ; deze wordt algem. gebruikt omdat
zuiver zilver te week is.
Zilverling of sikkel. Oud Hebreeuwsch
gewicht en een soort van geldmunt.
Zilveroxyde. Ontstaat bij de ontleding van salpeterzuur zilver door een overmaat van kaliloog of als men versch neergeslagen chloorzilver in kokend kaliloog
brengt.
Zilversulfide of Zwavelzilver. Vindt
men als zwavelglans en acanthiet met
andere zwavelmetalen in onderscheidene
delfstoffen.
Zilvervloot. Zoo noemde men de
vloten der Spanjaarden, die vroegerjaarlijks naar Amerika stevenden om daar de
door de Spanjaarden verzamelde kostbaarheden (goud, zilver en edelgesteenten)
of te halen. Zoo'n vloot werd veroverd
door Piet Hein.
Zilverzouten. Worden verkregen uit
zilveroxyde of zilvercarbonaat en zuren,
de oplosbare uit een oplosbaar zilverzout
en een ander zout, door dubbele ontleding
verkregen.
Zimbabye. Merkw. bouwval in het
Z. 0. v. Afrika, 304 Ned. mijlen v. Sofala.
Zimmerman. (Joannes Decker). Verdienstel. Ned. letterkundige en dichter,
geb. Amsterd. 1785 overl. 1867.
Zink. Een metaal dat in de natuur niet
in gedegen toestand voorkomt, maar met
zuurstof verbonden in rood zinkerts.
Zineographie. Een methode om zinkplaten te vervaardigen als cliche's, om
daarvan illustraties te drukken.
Zinkoxyde. Komt in de natuur voor
als rood zinkerts ; ontstaat bij het verhitten van zink in de lucht en bij het
verwarmen van koolzuur zink of van zink
hydroxyde.
Zinkspaat. Koolzuur zink, vormt gele,
groene en bruine kristallen.
Zinkstukk en. Gevlochten horden
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met steepen en zand bezwaard, welke men
op den bodem van het water laat zinken,
om een vasten grondslag te bekomen voor
een of ander werk.
Zinkwit. Zie zinkoxyde, Ook een witte
verfstof, best. uit een mengsel van zwavelzink en zwavelzuur baryum.
Zlnkzouten. Vindt men in de natuur;
ontstaan bij het oplossen van zink, zinkoxyde, zinkhydroxyde en zinkcarbonaat.
Zinzanuda. (trot in het vroeg.koninkr.
Napels, beroemd om de fraaie druipsteenvorming.
Zinzendorf and Pottendorf. (Nicolaus Ludwig, graaf von). Stichter der
Evangelische broedergemeente 1700-60.
Zionisme. Een sinds 1870 onder de
joden van Rusland ontstane beweging om
een zelfst. Joodsche staat te stichten, later
uitgebreid tot Zuid-Europa, neemt aanhoudend in kracht toe. Reeds heeft de
Eng. regeering gronden aangeboden voor
het stichten v. e. kolonie in Oeganda.
Zirkon. Delfstof in kwadr., zuilenv.
kristallen, voorkomend in Duitschl,, Tyrol,
Bohemen, den Oeral en Ceylon, bijna waterhelder in allerlei kleuren.
Zirkonium. Een metaal, dat in Zirkon
wordt aangetroffen.
Ziska von Troenow. (Johann). Veldheer der Hussieten, 1360-1424.
Zodiakaallicht of Dierenriemslicht.
Een kegelvormig lichtverschijnsel, dat zich
na zonsondergang a. d. Westel. en voor
zonsopgang aan den oostelijken hemel
vertoont.
Zog. Minnares v. keizer Leo VI,vrouw
van geringe afkomst, hield na den dood
des keizers van 912-919 de teugels v. h.
bewind in handen.
Zoe, kleind. v. d. voorg , huwde keizer
Romanus .A.rchytopulus, maar daar haar
echt kinderloos bleef, liet zijhaar man
ombrengen en huwde haar minnaar Michael, en deed hem den troon beklimmen,
huwde later met keizer Constantijn Minomachus en overl. 1052.
Zoeloekaffers. Kafferstam gevestigd
in Z. Afrika, tuss. Delagoa-baai en Natal.
Zoethout. Naam v. e. plant, beh. tot
de fam. der Vlinderbloemigen, groeit in
het Z. v. Europa; het zoethout dat in den
handel komt, bestaatj uit de kruipende
wortelstok.
Zola. (Emile). Vermaard Fransch romanschrijver, grondlegger der realistische
school, geb. 1840, overleed door een ongeluk (verstikking) 1904.
Zon. (De). Het centraallichaam van het
planetenstelsel waartoe de Aarde behoort,
volumen en massa verreweg h. grootste
lichaam van dit stelsel, voor alle planeten
de bron van licht en warmte. Vroeger beschouwd als een donkere bol, omgeven d.
2 dampkringen, n.l. de atmosfeer of onderste, en de photosfeer, of bovenste, de
bron van licht en warmte, later als een
lichaam geheel uit gassen en damp bestaande. Haar lichtgevende oppervlakte
vertoont plekken, die telkens van vorm
veranderen. Middellijn c. 1.387000 K.M.,
afstand v. d. aarde c. 148.7 mill. K.M. kub.
inhoud 11 14 mill. maal die van de aarde,
omwenteling in 25 dagen en 6 uren.

Zondagsletter. In de tijdrekenkunde
bedient men zich van de 7 eerste letters
van het alphabet om de eerste 7 dagen
van het jaar aan te duiden, en de letter,
welke daarbij op den Zondag valt, draagt
voor dat jaar den naam v. Zondagsletter.
Zondvloed. Naam v. e. groote watervloed, die, volgens Mozes, in de dagen v.
Noach, geheel het schuldige menschdom,
met uitzondering van N. en zijn gezin,
verdelgde. De naam is echter niet afkomstig van het woord ,,Zonde" maar v. Zint
fluot (Groote vloed).
Zonnecirkel. In de tijdrekenkunde
een periode van 28 jaren, na welke de
dagen der week in dezelfde volgorde terugkeeren.
Zonnedauw. Plantengesl. uit de fam.
der Zonnedauwachtigen; is haar naam
verschuldigd aan droppels kleverig vocht,
welke onder den invloed der zon, uit de
klierdragende haartjes te voorschijn komen
en op dauwdroppels gelijken.
Zonnejaar. (Een). Noemt men den
tijd, waarin de zon schijnbaar de 12 teekens van den Dierenriem doorloopt, of
liever dien de Aarde besteedt aan een volkomen omloop om de zon.
Zonnestanden. Zijn de beide tegenovergestelde punten van den Zonneweg,
waarin zich de zon het verst ten N. of ten
Z. van den Evenaar bevindt. Wij hebben
alzoo een zomerzonnestand (21 Juni) en
een winterzonnestand (21 of 22 Dec.). De
naam is ontleend a, h. verschijnsel dat de
zon alsdan ged. eenige dagen nagenoeg
Been verplaatsing onder de sterren ondergaat, maar schijnt stil te staan.
Zonnesteek. Ziekte,veroorzaakt door
groote warmte en niet, zooals men meent,
door concentratie van zonnestralen op een
punt, want in de tropen doet het verschijnsel zich zelfs voor bij menschen
binnenshuis en des nachts.
Zonnestelsel. (Een). In de sterrenk.
in het algem. een groep v. hemellichamen,
die zich volgens de wetten der centrale
beweging rondom een zelflichtend centraallichaam, hetwelk geplaatst is in een
der brandpunten der loopbanen van eerst
genoemde, bewegen. Zulk een centraallichaam noemt men zon en het vormt met
de overige lichamen een stelsel.
Zonnevlseh. (Zeus faber L.). Visch
van de fam. der Makreelachtigen, wordt
wel 'I M. groot, boven de borstvin heeft
hij een groote, ronde vlek, door een lichtere ring omgeven (Zonvlek); vandaar den
naam.
ZonnewiJzer. Toestel, vroeger veel
in gebruik, waarop de tijd van den dag
wordt aangewezen door de schaduw welke
een door de zon beschenen staafje werpt
op een cijferbord of wijzerplaat.
Zonstafelen. In de sterrekunde tafels,
waarop voor elken dag van het jaar op
een gegeven tijdstip, de stand v. h. middelpunt d. zon a. d. nemel is opgeteekend.
Zonsverduistering. Verschijnsel a.
d. hemel waarbij de zon voor een bep.
ged. der aarde geh. of ged. door de Maan
is bedekt.
Zonsweg. (Ecliptica). Noemt men den
cirkel v. d. hemelbol, die schijnbaar door

Het Zijdehoen.
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de zon, ,
in werkelijkheid door de
aarde bi hare jaarl. reis om de zon wordt
doorloopen.
Zoogdieren. De hoogst ontwikkelde
klasse der dierenwereld, meerendeels op
het land levende, warmbloedige gewervelde dieren.
Zoolatrie. Godsdienstige hulde, door
Heidensche volken aan dieren bewezen,
zooals b.v. in het oude Egypte, waar de
kat, de ibis en de stier werden vereerd.
ZOolieten. Versteende overblijfselen
van voorwereldlijke dieren.
Zoblogle. Dierkunde of de wetenschappelijke kennis v. h. dierenrijk.
Zoologische stations. Inrichtingen
waar men alles vindt om waarnemingen
betreff. de zeedieren te doen als aquaria's
enz.; in ons land bestaat zoo'n station te
Helder.
ZOologische tuinen. Dierentuinen.
Zoiiphyten. Plantdieren, Polypen.
ZoOtherapie. Veeartsenijkunde.
Zorg. (Hendrik Martensz.) Verd. Ned.
schilder, geb. 1621 te Rotterdam.
Zorgdrager. (Cornelis Gijsbertsz.) Een.
Zaandammer, die een hoogst belangrijk
werk over een nu verdwenen Nederlandsche nijverheid schreef n.l. de walvisch-_
vangst, welke hij als kommandeur herhaaldelijk medemaakte.
Zorggras. Plantengesl. uit-de fam. der
Grassen.
Zorilla. (Don Manuel Reisz.) Spaansch
staatsman, geb. 1834, was verschill. malen
minister.
Zorndorff. Dorp in Brandenburg, bekend door de overwinning welke Frederik
de Groote aldaar in 1758 behaalde op de
Russen.
Zoroaster. De beroemde stichter van
de dualistische geloofsleer der oude
Iraniers en dus van den staatsgodsdienst
van het Perzische rijk.
Zosimus. Pans van 417-18, overl.
laatstgen. jaar.
Zout of keukenzout. Chloornatrium,
een verbinding van chloor en natrium.
Zoute bronnen, Bronnen, welker
water hoofdzakelijk keukenzout, somwijlen
ook jodium bevatten, zooals te Kissingen,
Baden-Baden en Burtscheid.
Zoutgras. (Trichlogin, L.).Plantengesl.
uit de fam. der Juncagineen.
Zoutman. (Johan Arnold). Verdienstel
Ned. vlootvoogd, geb. 1724, leverde in 1781
slag op Doggersbank tegen de Engelschen,
welke slag onbeslist bleef. Maar de Eng.
verlieten het strijdperk, terwiji Z. bleef,
overl. 1793.
Zoutmeer. (Het Groote). Meer in het
N. W ged. v. h. territorium Utah (Ver.
Stat. N. A.)
Zoutplanten. (Halophyten). Gewassen, die uitsluitend op zouthoudende gronden groeien; de asch van onderscheidene
dezer planten levert soda.
ZoutzlederU. Methode tot bereiding
van keukenzout en fabriek, waar dit geschiedt.
Zoutzuur of chloorwaterstofzuur. Oplossing van chloorwaterstofgas in water;
wordt als bijproduct bij de sodabereiding,
bij het omzetten van keukenzout (chloor-

natrium) in zwavelzuur natrium, door zwavelzuur verkregen.
Zschokke. (Johann Heinrich Daniel).
Beroemd Duitsch schrijver, geb. 1771, overl.
1848.
Zubli. (Ambrosius Justus) Een Ned.
dichter, geb. 1751, overl. 1820.
Zug. Het kleinste canton v. Zwitserland.
Zuid-Afrika. Het zuidel. ged. van
Afrika tusschen Kaapstad en de Zambesi,
omvat de Kaapkolonie, Natal % de Oranjerivier-kolonie (vroeger Oranje-Vrijstaat),
Transvaal kolonie (vroeger de Zuid-Afrikaansche republiek Transvaal). Basoetoeland en Zoeloeland, Duitsch-Zuid-WestAfrika of Damaraland, Rhodesia en de
Portugeesche bezittingen op de Oostkust.
Zuld-Afrikaansche ossenwagen.
In vele streken van Zuid-Afrika (Transvaal, Oranje-Vrijstaat, Rhodesia enz.) bestaat het gewone middel van vervoer nog
uit de oude Ossenwagen, een gewone boerenwagen met kap, getrokken door een
groot aantal ossen, soms 12-20 stuks.
Pl. 57 geeft hiervan een goede voorstelling.
Zuid-Amerika. De zuidelijke heeft
van Amerika, door Centraal-Amerika verbonden met N.-Amerika van Venezuela
en Guyana in het Noorden tot en met
Vuurland in het Zuiden.
Zuld-Amerikaansche Archipel.
Eilandengroep aan de Zuidkust van ZuidAmerika, omvat de eilanden : Vuurland,
Staten-Eiland, Clarence-eil.. Hoste- en
Navarino-eil., de Hermites- of Kluizenaarseil., de Dugo Ramirez-eil. de Falklandseil., de Aurora eil., de Zuid Georgiegroep
en de Sandwichs-eilanden.
Zuid-Australia. Britsche kolonie met
zelfbestuur op de Zuidkust v. Australia.
Zuid-Carolina. Een van de zuid.
staten der N.-Amerk. Unie.
Zuiden. (Het). Een der vier hemelstreken gelegen tegenover het Noorden.
Zuider- en Ooster-afd. v. Borneo.
Resid. die zich over de geh. Z. en 0. kust
v. Borneo uitstrekt.
Zuiderlicht. Een soortgelijk verschijnsel a. d. zuidelijken hemel als het
Noorderlicht a. d. noordelijken.
Zuiderzee. Ged. der Noordzee, een
inham vormend in ons land, bespoelt de
provincien N.-Holland, Utrecht, Gelderland, Overijsel en Friesland.
Zuld-Ooster-`eilanden. Groep van
ondersch. eil. in de Molukschen Archipel,
tot de resid. Amboina behoorend.
Zuidpoollanden. Naam van alle
landen en eilanden gelegen binnen of in
de nabijheid v. d. Zuidpoolkring.
Zuid-Wester-eilanden. Eilandengroep in de Banda-zee, Oost-Indische archipel.
Znidzee, (De). Stille Zee of Groote
Oceaan, de grootste watervl. der aarde,
strekt zich uit tusschen de O. kust van
Azie en de W. kust v. Amerika.
Zuigvisch. (Echeneis Romora, L.)
Visch uit de fam. der Snotdolven, heeft
op den kop een zuigorgaan, waarmede hij
zich vasthecht a. visschen, schepen enz.
Zillpich. Stadje in het Pruis. distr.
Keulen, merkwaardig als oude stall, reeds
uit den Germanentijd.
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Zuren. Verbindingen van een electronegatief element met waterstof.
Zurich. Een der N. 0. Kantons van.
Zwitserland met de stad v. d. naam, gelegen in een dal tusschen den Uetiliberg en
den ZUrichberg.
Zurich. (Vrede van). Vrede 10 Nov.
1859 tusschen Oostenrijk, Frankrijk en
Sardinie gesloten.
Zuring. Plantengesl. nit de fam. der
Polygoneen, bekende groente, waarvan
een soort woes gemaakt wordt.
Zuringzout. Een zuur kaliumzout van
zuringzuur, hetwelk men in verschill. zure
plantensappen aantreft, zooals in zuring;
wordt in Zwitserland en het Schwarzwald
uit plantensap bereid.
Zutphen. Stad in de prov. Geld. a. d.
IJsel en den mond N an de Berkel.
18504 inw. Kruispunt der spoorwegen
Arnhem—Zwolle en Amsterdam—Amersfoort—Enschede ; oude stad, reeds in de
11de eeuw vermeld, met fraaie oude gebouwen. (Zie pl. 58).
Zutphen. (Hendrik van). IJverig bevorderaar der hervorming, geb. 1488, 11
Dec. 1524 op de markt te Heide (Holstein)
levend verbrand.
Zuurbronnen. Bronnen welker wateren veel vrij koolzuur bevatten en een
eigenaardige prikkelende smaak hebben,
zooals te Neuenahr (Apollinariswater),
Selters (Seltseswater), Obersalzbron, Geilnau, Fachingen en Bilin.
Zuurstof. Element, gas voorkomend
in den dampkringslucht, onmisbaar voor
het leven.
Zuylen. (Rogier Adriaan van). Ned.
letterk , geb. 1806.
Zwaan. Vogelengesl. uit de orde der
zwemvogels. Stervogel voor onze zoete
wateren.
Zwaan. (Martinus de). Ned. godgel.,
1651-1713, pastoor te Haarlem.
Zwaardekroon. (Hendrik). Gouv.gen. v. Indie, geb. 1660, reg. 1718-25.
Zwaardlelie. Plantengesl. uit.de fam.
der Irideen.
Zwaardvisschen. Groep v. visschen
uit de fam. der Makreelen, orde der stekelvinnigen, bekend door de zwaardvormig
verlengde bovenkaak, waarmede zij zelfs
gaten in schepen boren.
Zwaben. Voormal. Duitsch hertogdom
tusschen de Pfalz, Zwitserl. en den Rijn.
Zwaluwen. Vogelfamilie uit de orde
der zangvogels, alom bekende en geliefde
vogels bevattend.
Zwammen. Planten‘ bestaande uit een
viltig weefsel, verstoken van bladgroen,
welke zich voeden met organische stoffen.
Zwarte dood. Besmettel. ziekte, die
in de 14de eeuw een massa menschen deed
sterven, de Oostersche pest.
Zwarte Hoop. Naam van een bende
krijgslieden, die in de 16de eeuw, in het N.
ged. v. ons vaderland, zich door plundering
en moord schadeloos stelde voor het gebrek aan soldij.
Zwarte kunst. Tooverij.
Zwartenhond.(JoachimHendrik).Een
dapper zeeheld uit d.en Tachtigjar.-oorlog,
die eens geheel alleen een vijandel. schip
veroverde en met 4 schepen een koop•

vaardijvioot beschermde tegen 22 vijandel.
schepen, geb. 1556, overt. 1627.
Zwarte vlieg. Naam van een groote,
dikke mug, die de bloesems der vruchtboomen vernielt.
Zwarte Water. Rivier in Overijsel.
Zwarte zee. Bijna geheel afgesloten
binnenzee tusschen de zuidkust van Rusland, de noordk. v. KI.-Azie en de westk.
v. Turkije.
Zwartsluis. Dorp in Overijsel, 3'1 2 u.
N. W. Zwolle.
Zwartvoet - Indianen. Indianen(roodhuiden)stam in N. Amerika, die aldus
genoemd werden, omdat zij zwarte schoenen (mocasins) droegen.
Zwavel. Element. Komt zuiver voor
in vulkan. streken en als kies, glans of
blende met metalen verbonden.
Zwavelbronnen. Bronnen, welker
wateren veel zwavel bevatten, hebben een
reuk van zwavelwaterstof, zooals te Aken,
Burtscheid, Warmbrunn, Bagneres enz.
Zwavelkies. IJzerkies of Pyriet, delfstof voork. in regelmatige hemiedritische
kristallen.
Zwavelkoolstof of Koolsulfide. Ontstaat door de werking van zwaveldamp
op kool bij roodgloeihitte en bij destillatie
van zwavelkies en andere zwavelmetalen
met koolstof.
Zwavelmetalen. Verbindingen van
metalen met zwavel.
Zwavelzuur. Ontst. bij oxydatie v.
zwavelig zuuranhydride, bij het oplossen
van zwavelzuuranhydride in water en als
zwavelzuurzout bij het roosten van zwavelmetalen, zeer bijtend, werkt vernietigend op weefsels.
Zweden. Koninkrijk dat de oostelijke
haft van het Scandinavische schiereiland
uitmaakt, grenst t. W. en t. N. aan Noorwegen, t. 0. aan de Oostzee. Hoofdstad
Stokholm met 300000 inw., voorn. steden:
Upsala, Goteborg, Malino, Nordkoping.
Karstroma, JOnkeping, Lund en Kalmar.
Koning, Oskar II. Frederik, kroonprins
Gustaaf, hertog van Wermland, geh. met
prinses Victoria, dochter v. d. groothertog
van Baden.
Zwemvogels. Orde van vogels, die
zich onderscheiden door met zwemvliezen
verbonden teenen en grootendeels in het
water leven; hun vederen worden door
een olieachtig vocht, door de stuitklier
afgescheiden, beschermd tegen natworden.
Tot hen behooren: pelikanen, eenden,
meeuwen, alken enz.
Zwingli. (Ulrich). Met Calvijn de
stichter der Hervormde kerk, geboren
1484, gesneuveld 1531 in den slag bij
Kappel.
Zwitserland. Bondstaat, gelegen in
het hart van Europa, tusschen Frankrijk,
Duitschland, Oostenrijk en ItaliL bevat
25 staten of cantons. Zeer bergachtig land;
voorn. geb. Centraal- of Zwitsersche Alpen
en Jura; voorn. rivier. de Rijn, de Rhone,
de Aar, de Reusz. Hoofdst. Bern, voorn.
sted.: St. Gallen, Appenzell, Schaffhausen,
Basel, Arau, Winterthur, Zurich, Solothurn,
Freiburg, Neuchatel, Lausanne, Geneve,
Bellinzona, Chur, Luzern en Glarus. Republik. regeeringsvorm.
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Zwolle. Hoofdst. v. Overijsel aan het
Zwarte water, 31809 inw.
ZUdehoen. Een rashoen, dat uitstek.
is als broedster; wordt vroeg in het voorjaar broedsch en is een uitmuntende
moeder: de vederen zijn zijdeachtig zacht,

en geltjken meer op haren dan op vederen.
(Zie plaat 59).
Zz. Beteekent in de handschriften der
oude Grieksche geneeskundigen myrrhe
en in die der latere artsen gernber (zingiber).

VREEMDE-WOORDENTOLK.
BEVATTENDE:
de meest voorkomende vreemde woorden en uitdrukkingen, Welke in het
dagelijksch leven te pas komen.

A.
A°. In het jaar.
Abandonneeren. Verlaten, laten varen, gebruik maken v. h. recht van
abandon, d. i. bij zeeverzekeringen het
recht v. d. verzekerden om den verzekeraar schip en lading tegen betaling
der verzekeringssom of te staan.
A bas. (Fr.) Weg! omlaag!
Abat-jour. Een sehuin venster, waardoor het licht van boven naar omlaag
valt.
Abattoir. Slachthuis.
Abbrevieeren. Af korten.
Abces. Ettergezwel.
Abderietisch. Onnoozel, belachelijk.
a. 1111. Amica manu, met vriendenhand,
op het adres van een brief.
ab hoc et ab hac. In 't wild, in 't
honderd, zonder orde of regelmaat, van
den hak op den tak.
Abimeeren. Te gronde richten.
Abject. Laag, verachtelijk.
Ablutie. De door den godsdienst voorgeschreven wassching of reiniging
Abnormaal. Ziekelijk, tegen den regel,
misvormd.
Abolitie. Afschaffing, begenadiging.
Abominabel. Afschuwelijk.
Abonneeren. Inteeken en.
Aborigines. De oorspronkel. inwoners
van een land.
Abortus. Ontijdige bevalling.
Aboucheeren. Een gesprek houden.
Abrege. Uittreksel, korte inhoud.
Abrupt. Afgebroken, onsamenhangend.
Absent. Afwezig.
Absinth. Alsem, — drank.

Absolveeren. Vrijspreken, voleindigen,
ontbinden.
Absorbeeren. Opslorpen, inzuigen.
Abstract. Afgetrokken, figuurlijk.
Abstraheeren. Afzonderen, iets afleiden uit een zaak, aftrekken.
Abundantie. Overvloed, rijkdom.
Aeajou. Mahoni ehout.
a Capella. Zonder begeleiding.
Accedeeren. Bijvallen, toestemmen.
Accent. Toonteeken, klemtoon, tongval.
Accepteeren. Aannemen
Acces. Toegang, toestemming, vergunning, inzonderheid de toestemming tot
verkeering met een meisje.
Acciejns. Belasting op levensmiddelen.
Acclamatie. Bijval, toejuiching.
Acclimatie. Gewennen aan een ander
klimaat.
Accolade. Het teeken

en }

Accomplissement. Yervulling.
Accrediteeren. Krediet verschaffen, in
vertrouwen brengen.
Aeeuraat. Nauwkeurig, stipt.
Achilles-hiel. Kwetsbare plaats.
Acromatiseh. Zonder kleur, ongekleurd.
a condition. Op voorwaarde.
a conto. Op rekening, in mindering.
h-costi. In de plaats uwer inwoning,
ten uwent.
Acrobaten. Koorddansers, kunstemakers.
Acte. Bewijsstuk in rechten, gedeelte in
tooneelspel.
Acne. Gevecht, handeling, aanklacht.
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Actieve schulden. Uitstaande schulden, nog te vorderen gelden.
Werkzaamheid, bedrijvigheid.
Actrice. Tooneelspeelster.
AetnaMelt. Tegenwoordige toestand.
Actueel, Werkelijk.
Aeustiek. Gehoorleer.
Acuut. Snel verloopend (v. ziekten).
ad. Lat. voornw., te, aan, na, tegen.
adagio. Langzaam.
Adapteeren. Aanpassen.
a dato. Van heden (den datum) af.
ad deeretum. Volgens besluit.
Addeeren. Bijtellen, bijvoegen.
Additie. Bijvoeging, samentelling.
Adhesie. Het streven van een lichaam
om te blijven in den toestand, waarin
het is; instemming; in de staatkunde
het erkennen van een nieuwen meester.
ad hoe. Tot die zaak, daartoe.
ad hominem. Op den man af; recht
door zee.
ad hominem disputeeren. Iemand
met zijn eigen wapens bestrijden.
adieu. Vaarwel, God zij met u.
ad infinitum. In het oneindige.
adirato. In de muziekleer, toornig.
a ditto. Van denzelfden dag.
Adjunct. Toegevoegd (b.v. van ambtenaren).
ad libitum. Naar goedvinden.
ad mandatum. Naar verordening.
Administratie. Beheer, waarneming.
Admirabel. Bewonderenswaardig.
Admissie. Toelating, vergunning.
ad notam nemen. In gedachte nemen
of houden.
Adopteeren. Als kind aannemen, een
meening aannemen.
...Idoreeren. Aanbidden.
ad patres gaan. Sterven.
ad pias causas. Met vrome oogmerken
of bedoelingen.
Ad rem. Geschikt, ter zake.
Adres. Opschrift, naambord.
Adspirant. Zie: Aspirant.
ad usum. Ten gebruike.
Ad venant. Naar yerhouding, naar omstandigheden ; wordt gewoo nlijk gebruikt
met „naar" er voor, b.v. naar venant.
Advent. De laatste vier weken v.Kerstmis.
Adverb. Bijwoord.
AdversarNn. Naam voor een mengelschrift, een memorieboek, allerlei aanteekeningen.

Advertentie. Bekendmaking in conranten.
Advies. Raad,
Adviseeren. Raadgeven.
ad vocem. Bij het woord iets opzoeken
of naslaan.
Advokaat. Drank, pleiter, rechtsgeleerde.
Aequator. Evenachtslijn, linie.
Aequivalent. Vergoeding.
Ara. Tijdrekening.
Aerometer. Luchtmeter.
Aeronaut. Luchtreiziger.
Aerostaat. Luchtballon, luchtschip.
Aesculaap. Geneesheer, god der geneeskunst.
Aesthetiek. Schoonheidsleer.
Aesthetiseh. Smaakvol.
Aether. Bovenlucht, vloeistof.
Aetherisch. Hemelsch.
Affaire. Zaak.
Affectie. Genegenheid, gunst, Geaffecteerd, opgesierd.
Affiche. Aangeplakt bericht.
Aflineeren. Verfijnen, zuiveren, louteren.
Affiniteit. Verwantschap, maagschap.
Affirmatie. Bevestiging, bekrachtiging.
Affligeeren. bedroeven.
Affreus. Verschrikkelijk, ongehoord.
Affront. Beleediging.
Affuit. Onderstel van geschut.
Agatha. Van agathos, beteek, de goede.
Agenda. Kerkboek, zakboekje,
Agent. Zaakwaarnemer, gerechtsdienaar.
Agio. Opgeld, meerdere waarde v. geld.
Agitatie. Gemoedsbeweging, onrust.
Agitator. Volksmenner, opruier.
Agonie. Doodstrijd.
Agrafe of Agraaf. gesp, sluithaak, spang.
Agreabel. Aangenaam.
Agrement. Ben kleedersieraad.
Agressief. Aanvallenderwijze.
Agricultuur. Landbouw.
Aide. Hulp, bijstand, aide de camp
adjudant.
Aimabel. Beminnelijk.
Air. Gelaat, houding.
Aise. (a son). Op zijn gemak.
A jour. Doorzichtig, opengewerkt.
Ajourneeren. Uitstellen.
Akademie. Hoogeschool.
Akkoord. Vergelijk, samenklank.
Alabaster. Fijn gips.
a la bonne heure. Goed, in orde, het
zij zoo.
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a la francaise. Op z'n fransch.
h la mode. Naar den smaak, naar het
gebruik.
Alarm. Ontsteltenis, wapenroep.
Alarmeeren. Schrik aanjagen, to wapen roepen.
Alarmist. Alarmmaker.
Albino. Witling, witte varieteit.
Albion. Engeland.
Album. Gedenkboek.
Alchimist. Goudmaker.
Alcohol. Wijngeest.
Aleoof. Klein slaapvertrek.
Ale (eel). Engelsch bier.
Alexandrijnen. Alexandrijnsche verzen noemt men rijmregels van 12 en 13
lettergrepen, doorgaans bestaande uit
6 jambische (versyoet van 1 korte en 1
lange lettergreep) voeten bestaande.
Algebra. Stelkunde.
alias. Anders.
alibi. Zijn — bewijzen, bewijzen, dat men
op het oogenblik van de misdaad op een
andere plaats was.
Alimentatie. Verpleging, yoeding.
alinea. Van de lijn af. Alinea, Nieuwe
regel.
Allah. Naam voor God bij de Mohamedanen.
Allegorie. Zinnebeeldige voorstelling.
Allegro. Vroolijk, vlug.
Alliage. Metaalmengsel.
Allieeren. Verbinden.
Allongeeren. Verlengen.
Allons. Voorwaarts.
Allooi. Gehalte.
All right. (Eng ) In orde.
Allumeeren. Aansteken.
Alluvium. Aangespoelde, nieuwste
grondlagen.
alma mater. Eernaam voor de Hoogeschool, eerwaardige moeder.
Almanak. Jaarboek, kalender.
al numero. Naar het getal.
al pari. Van gelijke waarde.
Alphabet. Het A. B. C.
Alt. Tweede zangstem.
Alteratie. Verandering, verergering,
ontroering, schrik.
Alternatief. Beurtelings, afwisselend.
Amanuensis. Hulp, handlanger, klerk.
Amaril. Smergel,
Amateur. Liefhebber, kunstvriend.
Amazonen. Strijdhaft. vrouwenvolk.
Ambassade. Gezantschap.
Ambassadeur. Gezant.

Ambieeren. Naar een post of betrekking
dingen.
Ambitie. Eergevoel, lust, eerzucht.
Ambulance. Rondrijdende ziekenwagen.
Ambulant. Vrij , niet aan vasten dienst
gebonden; rondtrekkend.
Amen. Het zij zoo.
Amendement. Voorstel ter yerbetering
van een wetsontwerp.
Ameublement. Huisraad.
Ami. Vriend, amie, vriendin.
Amicaal. Vriendschappelijk.
Amite. Vriend,
Ammunitie. Krijgsvoorraad.
Amnestie. Vergeving van beleediging
en zonde.
Amortisatie. Delgingbv.van een schuld.
Amourette. Voorbijgaande minnarij.
Amoveeren. Sloopen, slechten.
Ampel. Wijdloopig.
Amphitheater.Halfronde kijkplaats,een
trapsgewijze opklimmende halve cirkel.
Amphitryon. Mild gastheer.
Amputatie. Afzetting van een lichaamsdeel.
Amulet. Een versiersel, dat, gedragen
op 't lichaam, dienst doet als ban- en
beschuttingsmiddel tegen kwade invloeden.
Amuseeren. Vermaken.
Anabaptist. Wederdooper, mennist.
Anagram. Woordspeling door woordomzetting.
Analogon. Jets overeenstemmends, gelijks.
Analyse. Ontbinding, ontleding.
Anarchic. Regeeringlooze toestand.
Anatomic. Ontleedkunde.
Ancienniteit. Voorrang in dienst naar
den ouderdom.
Ancien regime. De oude regeering.
Andante. Langzaam, gematigd.
Anekdote of Anecdote. Nieuws,kleine
vertelling, geestig geschiedenisje.
Anglikaanseh. Engelsch.
An glikaansche Kerk. Engels. staatskerk,officieelenaam „Church of England".
Animeeren. Opwekken, bezielen, uitnoodigen.
Annalen. Jaar-, geschiedboeken.
Annexeeren. Verbinden, inlijven.
Annexatie. Inlijving.
Annihileeren. Vernietigen.
Annonceeren. Aankondigen.
Anoniem. Zonder naam.
Anorganisch. Onbewerktuigd.

348
Ansjovis. Kleine soort visch.
Antagonist. Tegenstander.
Antedateeren. Een stuk of brief vroeger dateeren.
Antediluvianen. Die vOcir den Zonvloed geleefd hebben.
Anthologie. Bloemlezing.
Anthropoden. Menschapen.
anti tegen.
Antichambre. Spreekkamer.
Antichrist. Bestrijder van het Christendom.
Anticipeeren. Vooruit nemen of beschikken.
Antiek. Ouderwetsch.
AZtikritiek. Tegenkritiek.
Antipathie. Afkeer.
Antipatriottisch. Vijandig aan de belangen van het vaderland.
Antipoden. 'regenvoeters.
Antiquair. Handelaar in oudheden.
Antirepublikeinseh. Tegen de republikeinsche regeeringsvorm.
Antirevolutionair. Tegen de omwenling.
Antiroyalistisch. Tegen het koningschap.
Antisemiet. Tegen de Joden.
Antiseptisch. Tegen verontreiniging
of besmetting beschermend.
Apaiseeren. Stillen, doen bedaren.
Apart. Afzonderlijk.
Apartement. Vertrek.
Apathie. Zonder gevoel.
Ap- en dependentie's. Al het bijbehoorende.
Apoerief. Onwaar, verdicht.
Apostaat. Afvallige, geloofsverzaker.
Apostel. Geloofsbode, geloofsverkondiger.
a posteriori. Van achteren beschouwd,
aan de ervaring ontleend.
Apostrophe. Het teeken
Apointement. Bezoldiging.
Apotheek. Eigenl. bewaarplaats, artsenijwinkel,
Apotheose. Godverklaring, opneming
onder de goden.
Apparaat. Toestel.
Appel. Oproeping.
Appelleeren. Beroep aanteekenen.
Appendix. Inhoud.
Applaus. Toejuiching.
Appreeieeren. Waardeeren.
Approviandeeren. Van levensmiddelen voorzien.

a priori. Van voren, ten eerste.
a propos. Van pas, ter rechter tijd.
Arabesk. Ornament.
Arbiter. Scheidsrechter.
Arbitrage. Een vergelijk treffen.
Arehief. Bewaarplaats van acten.
Architect. Bouwmeester.
a revoir. Tot weerziens.
Argument. Bewijsgrond.
Aria. Zangstuk.
Aristocraat. Iemand, op en top edelman.
ArmOe. Leger.
Aroma. Geur.
Arrangeeren. In orde brengen.
Arresteeren. In hechtenis nemen.
Arrivement. A.ankomst.
Arrogant. Verwaand.
Arsenaal. Wapenmagazijn.
Artik el. Afdeeling.
Asceet. Vrome, in afzondering levende
menschen.
Aspect. Aanblik.
Aspirant. Aanzoeker naar een post.
Assaut. Soort v. schermoefening, aanval.
Assemblee. Bijeenkomst.
Assiette. Bard, schotel.
Assisen. Openlijke gerechtszitting.
Assisteeren. Helpen, bijstaan.
Assorteeren. Zich goed voorzien van
waren.
Assortiment. Voorraad van waren.
Assumtie. Maria-Hemelvaart.
Assuradeur. Verzekeraar; iemand (per soon of maatschappij) die iedereen verzekert teg. de gevolgen van brand, enz.
Assurant. Wordt in het Bagel, leven
yerbasterd gebruikt als astrant, beteekent brutaal, vermetel enz.
Astrologie. Sterrenwichelarij.
Astronomic. Sterrenkunde.
Asyl. Toevluchtsoord.
a tout prix. Tot elken prijs, ten koste
van alles, het koste wat het wil.
Attendeeren. Acht geven, op iets acht
slaan.
Attenteeren. Een aanslag doen.
Attentie. Aandacht.
Attisch. Overeenstemmend met den
smaak der be woners van Attica (Athene),
beteekent smaakvol. Attisch tout wil
zeggen geestigheid, geestige scherts.
Attitude. Houdin g.
Attorney. In Eng. zooiets als advokaat,
attorney-generaal = advokaat-generaal
Attraetie. Het aantrekkelijke
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Attrape. Valstrik, misleiding.
Attrapeeren. Iemand betrappen.
Attribuut. Zinnebeeld of zinnebeeldige
voorstelling.
Auctie. Verkooping.
Audientie. Ontvangst, onderhoud.
Auditeur. To ehoorder.
Aureool. Stralenkrans om 't hoofd eens
heiligen.
Ausspicien.Voorteekens,voorgevoelens.
Auto. Zelf. automobiel, automatisch, zelfbewegend, motorwagen.
Auto-biographie. Levensbeschr. v. zich
zelf.
Autoriteit. Gezaghebber.
Avaneeeren. Bevord.worden,voortgaan.

Avantage. Voordeel, winst.
Avoir. Het te goed of crediet.
Avoirdupoids. Eng. handelspond =
0.4536 Ned. pond.
Avoueeren. Bekennen.
a vous. Uitdrukking als bij ons: ,,Op uw
gezondheid".
a vue. Op zicht, bij vertoon betaalbaar.
Axioma. Een waarheid, die zoo waar
is, dat zij geen bewijs noodig heeft.
Azimut. Boog van den horizon, begrepen tusschen den meridiaan eener plaats
en een of andere vertikaal- of hoogtecirkel, toppuntshoek.
Azuur. Hemelsblauw.

B.
Baby. (Be ebi). Klein kind.
B a cell. Staafdiertje, zeer klein organisme
Bacterien. Afgietseldiertj es.
Badinage. Kortswijl, scherts.
Bagatel. Kleinigheid.
Baisse. Het dalen der koers (waarde)
van staatspapieren (effecten).
Bajerd. Een door elkaar geraakte of
geworpen massa, een verwarring, zooveel als een chaos.
Bajonet. Goweersabel.
Balans. Weegschaal.
Balcon of Balkon. Platform voor een
venster, in de hoogte.
Baldakijn. Troonhemel.
Ballast. Last om een ongeladen schip
vastheid te geven.
Ballet. Tooneeldans.
Ballon. Bal, gevuld met gas, bolvormig
lichaam.
Bal pare. Statiebal.
Bandelier. Draagband voor sabel of
degen.
Bankactign. Bewijzen van aandeel in
een bankinstelling.
Bankroet. Kennelijke staat van onvermogen om zijn verplichtingen na te
komen, te betalen.
Bannissement. Verbanning.
Baptist. De dooper, de doopende.
Baraque. Veldhut, soldatenhut, vandaar
de verbastering tot barak, waarmede
een hut, een krot bedoeld wordt.
Barbaar. Ruw persoon, onmensch.
Bard. Zanger en diehter der Germanen.
Barege. Een wollen stof.

Baret. Hoekige muts.
Bariton. Zangstem tussch. tenor en bas.
Barometer. Luchtdrukmeter.
Barriere. Slagboom, grensvesting.
Bascule. Tegenwicht, weegtoestel.
Bascule-stelsel. Een staatkundig stelsel dat alle vastheid mist.
Basilica. Domkerk, Kathedraal.
Basilisk. Fabelachtige draak.
Basis. Grondslag.
Basta. Genoeg hiervan.
Bastonnade. Afstraffing in Turkij e, door
stokslagen op de voeten.
Batist. Fijn linnen.
Batterij. Afdeeling geschut.
Batonnist. Vechter of schermer met den
baton of stok.
Beau. Een fat, schoon.
Beaute. Schoonheid.
Beefsteak. Biefstuk, rundvleesch.
Beelzebub. Opperste duivel.
Beg of Bey, titel van Turksche- en
Arabische beambten.
Bel-etage. Eerste verdieping.
Bella-donna. Een schoone vrouw.
Belletrie. Fraaie letteren.
Belvedere. Uitkijktoren.
Beneficie. Weldaad, geestelijke waardigheid, ambt uit gunst verleend.
Beneficie representatie. Opvoering
van een tooneelstuk ten voordeele van
een tooneelspeler.
Benevole lector. Goedgunstige lezer.
Besogne. Drukte, bezigheid, iemand
die en besogne is = iemand die het
druk heeft,
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Bete. Beest, domkop, zijn spel verliezen.
Betise. Domheid, stommiteit.
Biais. Schuin opgewerkte strookjes op
vrouwenklcederen.
Biblistiek. Bijbelkennis.
Biceps. Tweehoofdige armspier.
Bicycle. Rijwiel.
Bigamie. Huwelijk met twee vrouwen.
Bigot. Dom vroom, overdreven vroom,
schijnheilig.
Bijou. Kleinood.
Bijouterie. Zie : Bijou.
Bilboquet. Vangertje (kinderspeelgoed).
Billet. Briefje, toegangskaart.
Billioen, Millioen maal millioen, bij de
Franschen slechts duizend maal millioen.
Bis. Tweemaal, nog eens.
Bivouak. Nachtkwartier.
Bizar. Wonderlijk.
Blamabel. Laakbaar, berispelijk.
Blanco crediet. Crediet tot een onbepaalde som.
Blasé. Door overmatig genot voldaan
Iemand die blasé is, noemt men iemand
die om geenerlei genot meer geeft.
Blazoen. Wapenschild.
Bloc. Blok.
en bloc. Ils een lichaam.
Blokkade. Insluiting.
Blouse. Kiel, eenvoudig dameskleed.
Blunder. Fout, domme zet, stommiteit.
Bodega. Wijnkelder.
Bohemien. Zigeuner.
Bon gre mal gre. Goed- of kwaadschiks.
Bonheur. Geluk.
Bonhommie. Goedhartigheid, gulb.eid.
Bonmot. Geestige zet, kwinkslag.
Bonnefooi. Verbastering van bonne foi,
op goed geluk.
Bon ton. De beschaafde toon.
Bottine. Dameslaarzen, halve laarzen.
Boudeeren. Pruilen, brommen.
Boudoir. Ontvangkamer der dames voor
intieme kennissen.

Bouffon. Windbuil, komiek.
Bougre. Schoft, rekel.
Bouillon. Vleeschsaus.
Boulevard. Singel, bolwerk.
Bouquet. Bloemruiker.
Bourgeoisie. Burgerklasse.
Boutique. Winkel, kraam.
Bowl. Drinkschaal, kom.
Boxer. Vuistvechter.
Boy. Jongen (Eng).
Boyeot. Ijitsluiting,
Braceletten. Armbanden, figuurlijk
boeien.
Brailleeren. Drukte maken, luidruchtig
zijn.
Branche. Tak, afdeeling.
B randy. Cognac.
Bras dessus bras dessous. Arm in
arm gaan.
Bravade. Snoeverij, grootsprekerij.
Bravo ! Meesterlijk, toejuiching.
Bravour. Dapperheid, onverschrokkenheid.
Bravour-aria. Meesterzang.
Brevet. Aanstelling.
Brevier. Lat. gebedenboek.
Brigade. Legerafdeeling.
Brillant. Schitterend.
Broche. Borstspeld bij dames.
Broderie. Kantwerk.
Brouhaha. Woest geschreeuw, wild
gejuich.
Brusk. Norsch, barsch.
Bruto. Gewicht met emballage enz., ruw.
Budget. Jaarl. rekening.
Buffer. Stootkussen.
Buffet. Schenktafel.
Bull. Stier, John Bull is de karikatuur
van Engeland.
Bulletin. Papier, waarop een nieuwtje
gedrukt is.
Bureau. Schrijftafel, bureau.
Bureaukratisch. Naar den zin der
beambten.
Burlesk. Komiek.
But. Doel, oogpunt.

C.
Cab. Engelsch huurrijtuig, 4- of 2raderig.
Cabane. Hut.
Cabaret. Koffiehuis.
Cabinet. Klein kamertje, kart.
Cabotage. Kustvaart.
Cabriolet. Tweeraderig rijtuig.

Cachelot. Potvisch, soort van walvisch.
Cache.nez. Halsdoek, neusbedekk. doek.
Cacheeren. Verbergen, verhelen.
Cachet. Stempel, zegelstempel.
Cacheteeren. Verzegelen.
Caehot. Gevangenis, kelder.
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Cachou. Japansche aarde, aftreksel van

Caryatiden. Vrouwelijke beelden, die

de Pinang-noot, maagversterkend en
samentrekkend.
Cadaver. Lijk.
Cadence. Gelijkmatige beweging in het
Jansen, zingen en redevoeren.
Cadet. Toekomstig officier.
Cadre. Lijst, rand, omgeving, plan.
Caduc. Bouwvallig, broos.
Caeteris paribus. Voor de rest alles

iets dragen, b.v. aan schoorsteenmantels,
pilaren enz.
Cascade. Kleine waterval.
Casino. Societeit, landhuis.
Casique. Indiaansch hoofd in Z. Amerika.
Cassa. Het steeds gereede geld (kasgeld)
voor een handelaar.
Cassatie. Vernietiging, delging.
Cassatie-hof of Hof van Cassatie.
Hoog-gerechtshof, dat de uitspraak van
een lagere rechtbank kan vernietigen en
opnieuw uitspraak doen.
Casserolle. Kook- of stoofpan, zonder
voet, gewoonlijk castrol genoemd.
Cassette. Kistj e.
Castagnetten. Spaansche hand- en
danskleppers.
Castoor. Bevervilt.
Casualist. Belijder v. d.leer v. h. toeval.
Casueel. To evallig.
Casus. Geval, naamval
Catechisatie. Vragend onderwijs in den
godsdienst.
Catechismus. Vrag enboek.
Catheter. Redenaarsgestoelte.
Causa. Grond, oorzaak.
Causerie. Gezellig praatje.
Cavalcade. Ruiterstoet van een schitterend gezelschap.
Caveeren. Borg spreken, iets goed
praten.
Cedeeren. Afstaan, zwichten, toegeven.
Ceintuur. Gordel.
Celebreeren. V ieren, plechtig gedenken,
een mis celebreeren = een plechtige mis
houden.
Celebriteit. Beroemdheid, vermaard
mensch.
Cellulair. In cellen; eenzame opsluiting
van gevangenen.
Ce usuur. Oordeel.
Centrum. Middelpunt.
Centupleeren. Verhonderdvoudigen.
Cercle. Kring, kransje.
Ceremonie. Plechtigheid.
Cessie. Afstand van een recht.
Chagrin. Verdriet.
Chaine. In de danskunst, een keten.
Chaise-longue. Luierstoel.
Champetre. Landelijk.
Change. Ruil, verwisseling.
Changeant. Veranderlijk.
Chaos. Zonder orde, woest.
Chaperoneeren. Een jong meisje geleiden, beschermen.

gelijkstaande.
Café. Koffie, koffiehuis.
Calenge. Aanhouding v. smokkelwaren;
calangeeren = beboeten,' bekeuren.
Calculatie. Berekening, overleg.
Calmeeren. Tot bedaren brengen, stillen.
bevredigen.
Calotte. Rood mutsje der Oosterlingen.
Cambrai of Cambriek = kamerdoek.
Camera. Donkere kamer, photographietoestel.
Campagne. Veldtocht, platteland.
Canaille. Gespuis.
Canape. Rustbed.
Canaster of Knaster, een soort van
rooktabak en het gevlochten of uit weefsel bestaand omhulsel van pakken en
balen uit Indie of China.
Candidaat. Iemand, die dingt naar een
post; ook toekomstig dr. of mr.
Cantine. Ververschings- en uitspanningslokaal in de kazerne.

Capaciteit. Bekwaamheid.
Capilaire buizen. Haarbuizen in het
lichaam.

Capittel. Hoofdstuk.
Caprice. Gril, luim.
Capriolen. Bokkesprongen.
Captief. Gevangen, krijgsgevangen.
Capuchon. Mantelkap, kap.
Caramel. Gebrande suiker.
Carbonarisatie. Verkoling.
Carcasse. Geraamte, romp van een schip.
Carneval. Feesten in den vastentijd.
Carogne. Heks, feeks, wijf.
Carralet. Vierkante liniaal.
Cadre. Vierkant.
Carpette of Karpet. Vloerkleed, dat los
ligt; ook pakdoek.

Carriere. Loopbaan, betrekking, ambt.
Carte blanche. Onbepaalde volmacht.
Cartel. Vergelijk, verdrag tot uitlevering, uitdaging tot het tweegevecht.

Cartonneeren. Een boek in bordpapieren omslag of band binden; ook:het vervaardigen van doosjes enz. van carton.
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Chapitre. Hoofdstuk; ook het onderwerp van het gesprek. Wij hadden het
over dat chapitre = over dat onderwerp.
Char-a-bane. Open wagentje met de
zitplaatsen op zijde
Charmant. Bekoorlijk, lief, aardig.
Charpie. Pluksel.
Chasse. Jacht.
Chasseur. Jager.
Chaussee. Straatweg.
Chemisette. Halfhemd.
Cheque. Aanwijzing op een bank om
een zekere som te betalen.
Cher. Waard, lief, dierbaar.
Chic. Fatterig.
Chiffoniere. Kast met laden.
Choqueeren. Aanstoot geven, hinderen.
Chose. Zaak, ding.
Chouans. Aanhangers der Bourbons.
Chronologie. Tijdrekening.
Ciborium. Drinkvat, hostievaas.
Cicerone. (lids.
Ci-devant. Van te voren.
Cinders. Afgestookte steenkool. Cokes.
Circumstantie. Omstandigheid.
Ciseleeren. Met den beitel sierlijk bewerken.
Citeeren. Aanhalen (uit een ander werk).
Cito. Met spoed.
Civiel. Burgerlijk.
Civilisatie. Beschaving.
Claque. Het klappen bij 't toejuichen
van tooneelspelers.
Clausule. Toevoegsels aan een contract, dat jets bizonders bevat; ook
gedeelte nit een contract of brief.
Clementie. Toegeeflijkheid, goedertierenheid.
Clinquant. Klatergoud.
Clique. Troep, vereeniging van lieden
tot een minder goed doel, aanhang.
Cloak. Mantel, jas.
Cocarde. Herkenningsteeken op den
hoed.
Cocu. Man van een ontrouwe vrouw,
hoorndrager.
Codille. Dubbele inzet bij het spel.
Coiffeeren. Kappen.
Col. Das.
Colere. Toorn, gramschap.
Collecte. Verzameling.
Collectief. Gezamenlijk.
Collega. Kameraad.
Collier. Halssnoer.
Colporteeren. Verbreiden.
Combatteeren. Strijden.

Combineeren. Vereenigen, samenvoeg en.
Comedic. Tooneelstuk, theater.
Comite. Een tot een bepaald doel opgerichte kleine vereeniging, uit enkele personen bestaande.
Commandite. Filiaal, bij handel door
een handelaar elders opgericht.
Commerce. Handel.
Committent. Lasthebber, gecommitteerde.
Commode, Kast.
Commun. Gtemeen, laag, gewoon.
Compact. Ineengestuwd.
Compagnon. Begeleider.
Comparatief. Vergelijkenderwijs.
Compareeren. Voor de rechtbank verschijnen.
Compartimenten. Afdeelingen, regelmatig afgedeelde vakken.
Compassie. Medelijden.
Compatriot. Landsman.
Compere. Peet, doopvader, vroolijke
kameraad.
Compilatie. Verzameling uit allerlei
boeken bijeengebracht.
Compliceeren. V erwikkelen, verwarren,
jets moeielijks nog moeielijker maken.
Complimenteeren. Begroeten.
Complot. Samenzwering.
Compote. Ingemaakte, gesuikerde
vruchten.
Compromis. 0 ver eenkomst.
Compromiteeren. Iemands eer aanranden, een vrouw in opspraak brengen enz.
Comte graaf, comtesse, gravin.
Concentratie. Vereeniging in een punt.
Concept. Ontwerp.
Concert. Muziekuitvoering.
Concierge- Huisbewaarder.
Concludeeren. Een besluit trekken.
Concreet. Werkelijk.
Coneurreeren. Mededingen.
Conditie. Voorwaarde,
Conditio sine qua non. Van zelf
sprekende voorwaarde.
Condoleeren. Zijn leedwezen betuigen.
Conducteur. Geleider.
Conduite. Gedrag, Conduitestaten =
staten het gedrag en de bekwaamheid
van den persoon in kwestie vermeldend.
Blijven gewoonlijk voor den betrokken
persoon geheim.
Conferentie. Raadsvergadering.
Conflict. Bossing.
Confluentie. Samenvloeiing.
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Confronteeren. Twee pet sonen tegenover elkaar stellen, om te zien of zij
elkaar herkennen.
Confrater. Anibtgenoot.
Confuns. Verward, verlegen.
Conge. Ontslag.
Congres. Samenkomst, vergadering.
Connexie. Bekendheid met anderen,
meestal in den zin van met invloedrijke,
aanzienlijke menschen.
Conquest. Vervovering.
Conrector. Tweede leeraar op Lat.
scholen.
Conscientieus. Nauwgezet, plichtmatig.
Conseil. Raad, vergadering.
Consent. Vergunning, toestemming
Conserveeren, Bewaren, in goederi
staat houden.
Considerabel. Gewichtig.
Consigne. Parool, woord om in te lossen ; overeengekomen woord, dat ingewijden alleen weten en elkaar afvragen ; wordt ook gebruikt als voorschrift.
Console. Een uit den wand stekende
steen om iets te dragen, console tafeltje, kleine tafeltjes voor beeldjes en
dergelijke snuisterijen.
Constant. Standvastig, bestendig.
Consternatie. Ontsteltenis.
Construeeren. Oprichten, opbouwen,
verbinden.
Consument. Verbruiker, gebruiker.
Consuniptie. Verbruik van de dagelijksche behoeften, levensmiddelen.
Contact. Aanraking.
Con tagieus. Besmettelijk.
Contanten. Gereed geld.
Contemporair. Gelijktijdig.
Contenance. Houding, kalmte.
Content. Tevreden.
Conterfeitsel. Afbeeldsel.
Continent. Vasteland.
Continueeren. Voortduren, vervolgen.
Continulteit. Samenhang der deelen.
Conto. Rekening;
conto -------- op rekening.
Contra. Tegen.
Contradictie. Tegenstrijdigheid, in
tegenspraak.
Contraire. Tegengesteld, au contraire
integendeel.
Contrasigneeren. Mede onderteekenen.
Contrast. Tegenstelling.
Contrebande. Smokkelarij.
GEILLUSTREERDE ENCYCLOPAEDIE.

Contre-coeur. Met tegenzin.
Contre-coup. Tegenstoot, terugslag.
Contrefait. Mismaakt.
Contre-orde. Tegenbevel.
Contribuabel. Schatplichtig.
Contribueeren. Bijdragen,
Contrille. Opzicht, toezicht.
Convenieeren. Overeenkomen, schikken, gelegen komen.
Conventie. Overeenkomst, verdrag.
Conventioneel. Op oude gewoonten
berustend.
Convergeeren. Toenaderen.
Convergeeren. Een gesprek houden.
Convooi. Geleide.
Copie. Afschrift
Coquet. Behaagziek.
Cordaat. Oprecht, rond, vertrouwelijk,
flink.
Cordiaal. Hartelijk.
Cordon. Band, rij.
Corduaansch. Uit Cordova.
Cornet. Vaandrig bij de ruiterij.
Corps. Lichaam, troep.
Corps de garde. Wachthuis.
Corps diplomatique. De gezamenlijke
gezanten.
Correspondeeren. Briefwisseling houden.
Corridor. Overloop.
Corrigeeren. Verbeteren,
Corrupt. Bedorven, slecht.
Corsaire. Zeeroover.
Corset. Vrouwenkleedingstuk.
Corso. Optocht.
Coterie. Besloten gezelschap, kliek.
Cotillon. Gezelschapsdans.
Cottage. Engelsch landhuis.
Coulant- Vloeiend, gedienstig.
Coulise. Beweegbaar scherm op het
tooneel.
Coup. Slag, stoot, enz.
Coupable. Schuldig.
Coup de main. Overrompeling.
Coup d'etat. Staatsgreep, omwenteling.
Coup d'oell. Overzicht.
Coupe. . Afdeeling van een waggon.
Coupez! Bij het kaartspel: ,,Neem af!"
het verzoek om van een spel kaarten
ongeveer de helft of te nemen en onder
de andere helft te leggen.
Coupon. Afsnijsel, rentebriefje aan effecten.
Courage. Moed, dapperheid, vermetelheid.
Courant. Snelgaand, dagblad.
23
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Courier. Renbode.
Cours. Wedren, loop.
Courtage. Makelaarsloon.
Courtisan. Hoveling.
Cousin. Neet.
Coute qui coute. Het koste wat het wil.
Coutume. Gewoonte.
Convert. Briefomslag.
A, convert. Maaltijd voor een persoon.
Cravate. Das.
Crayon. Krijt.
Creme. Room.
Crepe. Rouwfloers.
Crescendo. Toenemend, stijgend in
sterkte.
Crime. Misdaad.
Crinoline. Hoepelrok.

Crisis. Baslissende wending bij een ziekte
of bij tegenslag in de maatschappij.
Croupier. Bediende aan de speelbank.
Cruel. Wreed.
Cal de sac. Steeg, straat zonder uitgang.

Culot. Broek.
Cultivateur. Landbouwer, boer.
Cultuur. Aan- en verbouw van gewassell, Beschaving.
Curieus. Zonderling, nieuwsgierig.
Cursief. Loopend schrift.
Cycloop. Een )ogige reus.
Cylinder. Lichaam, dat als 't ware bestaat uit een aantal gelijke cirkels, zoo
op elkaar gelegd, dat middelpunt op
middelpunt, omtrek op omtrek komt.

D.
Da capo. Nog eens herhalen, bis.
Damast. Gebloemde zijden-, wollen- of
linnen stof.
Dame. Vrouw van rang; in het spel
koningin of vrouw.
Dandin. Onnoozele, dwaas.
Dandy. Fat, kwast.
Dangereus. Gevaarlijk.
Data. Gegevens, daadzaken.
Dateeren. Dagteekenen, boven een geschrift of er onder tijd en plaats wanneer
en waar het geschreven is a'angeven.
Dato dato = heden, a dato, de dato
=van den dag af.
D eballoteeren. Af keuren bij stemming,
b.v. weigeren iemand aan te nemen als
lid van een vereeniging.
Debat. Woordenstrijd.
Debet. Meerv. debent, de schuld welke
men te betalen heeft.
Debiet. Afzet van waren, handelsartikelen, hij heeft een Oink debiet = hij verkoo pt veel.
Debitant. Verkooper.
Debris. 0 verblijfsel, wrak, puinhoop,
enz.
Decent. Welvoegelijk, gepast.
Decharge. Ontlasting, vrij spreken.
Decideeren. Besluiten.
Decimaal, Tiendeelig.
Declameeren. Voordragen.
Declareeren. Verklaren.
Decollette. In een wijd uitgesneden
kleed.

Decorum. Het welvoegelijk gebruikelijke, het fatsoen.
Decreet, Besluit; decreteeren, besluiten.
Dedaigneus. Smadelijk, beleedigend,
honend.
Defaut. Fout, gebrek.
Defect. Gebrek(kig), te kort, onvolledig.
Defendeeren. Verdedigen.
Deferentie. Inschikkelijkheid uit ach.
ting.
Deficit. Tekort.
Defile. Nauwe pas, defileeren. In smalle
gelederen optrekken, ook voorbij iemand
heen trekken.
Definitie. Verklaring, omschrijving.
Definitief. Beslissend, afdoende.
Degageeren. Vrij makers, ontslaan.
Degeneratie. Achteruitgang, ontaarding.
Degout. Walging, afkeer.
Degradeeren. Verlagen.
De gustibns non est disputandum.
0 ver de smaak valt niet twisten.
Dehors. BuitenzijdP, uiterlijk.
Dejeuner. Ontbijt, dejeuner a la fourchette --_=__ letterlijk : ontbijt met gebruik
van vork, ontbijt met middageten.
Delegeeren. Afvaardigen.
Delibereeren. Beraadslagen.
Delieaat. Net, teeder, smakelijk, heerlijk; delicatesse, iets lekkers.
Delinquent. Zondaar, overtreder.
Delirium. Ulkoorts, waanzin.
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Deloyaal. Onredelijk, niet netjes.
Delta. Driehoekige vorm van een riviermond met veel armen.
Demareatie. Grens, afscheiding.
Demarches. Maatregelen nemen, stappen doen.
Demasqueeren. Ontmaskeren.
Dementie. Ontkenning, logenstraffen.
Deminutief. Verkleinwoord.
Demissie. Ontslag, afscheid.
Democratie. Volksheerschappij.
Demoiselle. Juffrouw, jong meisje.
Demolieeren. Afbreken.
Demonstreeren. Toonen, verklaren.
De mortuis nil nisi bene. Van de
dooden spreekt men geen kwaad.
Demoralisatie. Achteruitgang, verbastering (van zeden).
De novo. Op nieuw.
Departement. Afdeeling.
Depecheeren. Met spoed verzenden of
afvaardigen.
Depit. Spijt, ergernis.
Deplaceeren. Verplaatsen.
Deponeeren. Nederleggen, in bewaring
geven.
Deporteeren. Verbannen.
Deputeeren. Afvaardigen.
Derailleeren. Ontsporen.
Deraisonable. Onredelijk.
Derangement. Stoornis.
Deriveeren. Afleiden.
Desagreable. Onaangenaam.
Desastre. Ramp, ongeluk.
Desavoueeren. Loochenen, niet erkennen.
Deshonorabel. Onteerend.
Desolaat. Verlaten, wanhopig, troosteloos.
Desperaat. Radeloos, wanhopig.
Despoot. Alleenheerseher,
Dessein. Bedoeling.
Destilleeren. Verdampen en weer
vloeibaar makes.
Dessert. Nagerecht.
Dessin. Teekening.
Destinatie. Bestemming.
Destrueeren. Verwoesten.
Detacheeren. Afzenden.
Detailhandel. Kleinhandel.
Detective. Geheime politieagent.
Detentie. Gevangenzetting.
Determineeren. Vaststellen.
Detonatie. Valsch zingen.
De verbis at verbera. Van woorden
tot laden komen.

bevies. Zinnebeeld met een spreuk.
Devoot. Vroom.
Devotie. Toewijding.
Diadeem. Sieraad van juweelen, om het
hoofd gedragen door vrouwen.
Diagnose. Vaststelling der herkenningsteekenen eener ziekte,
Dialect. Tongval.
Dialoog. Samenspraak.
Diameter. Doorsnede.
Diapalm. Zalf, bereid uit het halfglazige
eerste loodoxyde, olijfolie en water.
Dietaten. De opgeschreven tekst van
een voordracht op de universiteiten.
Dieteeren. Voorzeggen ter opschrijving.
Dictum factum. Zóó gezegd, zoo gedaan.
Didaetisch. Leerend, onderwijzend
Dieet. Leefregel in betrekking tot spijs
en drank.
Dien et mon droit. God en mijn
recht.
Different. Verschillend.
Difficile. Moeilijk.
Dignitaris. Waardigheidsbekleeder.
Dilemma. Een moeilijke keus tusschen
twee dingen.
Dilettant. Kunstliefhebber.
Dimensie. Afmeting.
Diminueeren. Afnemen.
Diner. Maaltijd.
Diocees. Gebied van een bisschop.
Diorama. Rond, doorschijnend kunsttafereel.
Diphteritis. Ontsteking van het slijmvlies.
Diploma. Oorkonde, getuigenis.
Diplomaat. Staatsman.
Direct. Op den man af, dadelijk.
Dirigeeren. Leiden, sturen.
Directeur. Bestuurder.
Diseipel. Leerling.
Discipline. Tucht.
Disconteeren. Afrekenen.
Diserediet. In een slechten reuk staan
-= in descrediet zijn.
Discreet. Geheim.
Discours. Gesprek.
Disharmonie. Oneenigheid.
Dispareeren. Verdwijnen.
Dispensatie. Uitdeeling.
Disponeeren. Beschikken over.
Disponibel. Beschikbaar.
Disputeeren.Wetenschappelijk strijden .
_Dissenter. Afwijker (b.v. van de Engelsche staatskerk).
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Donquichotismus. Dwaze avontuurlijkheid. Vechten tegen de Bierkade
Dorso. Keerzijde van een wissel.
Dosis. Portie.
Douche. Sprenkelbad.
Drama. Tooneelstuk.
Drap. Laken.
Dresseeren. Africhten.
Drillen. Zie dresseeren.
Dubieus. Twijfelachtig.
Duel. Tweegevecht.
Duet. Tweezang,
Duo. Tweetal.
Dupe. Bedrogene, onschuldig getroffene.
Dupeeren. Misleiden, bedriegen.
Duplicaat. Dubbel voorwerp.

Distance. Afstand.
Distingue. Voornaam.
Distribueeren. Versp:eiden.
District. Gebied.
Divan. Zie Canape.
Divertissement. LTitspanning.
Divide et impera. Verdeel en
heersch.
Divine. Goddelijk.
Dixi. Ik heb gezegd.
Doceeren. Les geven.
Document. Geschrift.
Dogma. Voorschrift.
D. 0. M. Deo opitimo maximo, aan den
besten en hoogsten God.
Don gratuit. Vrijwillige gift.

E.
Eau de cologne. Reukwater.
Ebenist. Kunstenaar in het bewerken
van ivoor of ebbenhout.
Ecarte. Een soort van kaartspel tusschen 2 pers.
„Ecce home". Zie den mensch.
Ecclesia. De Kerk; ecclesiastisch
kerkelijk.
Echappeeren. On tsnappen.
Echauffeeren. Verwarmen.
Echelonsgewijs. Een opstelling van
troepen ladder vormig.
Echo. Weerklank.
Eclaireur. Veldontdekker, verkenner.
Eclat. Opzien, glans, opschudding, schittering.
Eclips. Verduistering van zon of m.aan.
Eclipseeren. Verdui,teren; wordt ook
gebruikt voor zich uit de voeten maken,
met de noorderzon vertrekken.
Ecoutez. Hoor eens, luister eens.
Edict. Bevel, vorstelijk bevelschrift, of
verordening.
Editie. De uitgave van een bock ; le
editie = le uitgaaf.
Educatie. Op voeding.
Effect. Uitslag, uitwerking, geldswaardig
papier, bezitting.
Effectief. Werkelijk.
Efforceeren. Lich inspannen, beij veren.
Effort, Inspanning, poging.
Egaal. Gelijk, hetzelfde, onverschillig.
Egard. Achting, aanzien.
EgoIsme. Zelfzueht.
Eh bien ! Welaan, welnu
Elan. Aanloop.

Elastisch. Veerkrachtig.
Eldorado. Fabelachtig goudland.
Electie, Verkiezing.
Electriciteit. De kracht van vuur door
wrijving opgewekt, b.v. v. d. bliksem.
Elegant. Sierlijk, smaakvol.
Elementair. Grondstoffelijk, de eerste
beginselen.
Elevatie. Yerhooging,verheffing, hoogte,
Eleve. Leerling.
E limineeren. Verwijderen.
Elite. Keur, kern.
Elixer. Fijnste aftreksel van een stof.
Ellips. Ovale kring.
EHiptisch. Langwerpig rond, verkort.
Eloquent. Welsprekend.
Elysium. Woonplaats der gelukzaligen.
E. M. Edelmogende, vroegere titel van
de leden der volksyertegenwoordiging
(lste en 2de Kamer).
Email. 0 vertrek van glas.
Emancipeeren. Gelijkstellen, vrij
worden.
Emballage. Verpakking.
Embarras. Verwarring, verlegenheid.
Embonpoint. Gez etheid.
Embrasseeren. Omhelzen.
Embryo. Dierkiem.
Emeritus. Een emeritus is gewoonlijk
een ex-do mine.
Emolumenten. Buitenkansjes, buitengewone inkomsten.
Emplaceeren. Opstellen.
Employeeren. Gebruiken.
Empaleeren. Spietsen, op puntige paler
steken.
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Encanailleeren. Zich met Tnindere menschen inlaten of met menschen uit een
stand minder dan men zelf is, vriendschappelijk omgaan. (Minacht. uitdrukking).
En comparaison. In vergelijking.
Endosseeren. Een wissel door een opschrift op de achterzijde aan een ander
overdragen.
Energie. Werkkracht.
Enfants perthis. Verloren menschen,
waaghalzen, menschen die bij gevaar
voorop gesteld worden en dus 't meest
gevaar loopen.
Enfant terrible. Een kind, dat er alles
uitflapt.
Enfin. Eindelijk; om kort to gaan.
Engageeren. In dienst nemen, verbinden.
Enorm. Zeer groot, ongehoord van afmetingen.
Enquete. Gerechtelijk onderzoek.
Ensemble. Gezamenlijk, het geheel.
Ensuite. Achter elkander, op elkaar
volgend.
Entente cordiale. Ilartelijke verstandhouding.
Enthusiasme. Begeestering, geestdrift.
,Entre deux. Tusschenbeide, middelmatig, midden- of tusschenstuk.
Entree. Toegang en toegangsprijs.
Entremets. Tusschengerecht.
Entrepeneur. Ondernemer.
Enveloppe. Briefomslag.
Environs. Omstreken
En vogue, In de mode, in den smaak.
e. o. ex officio, uit plicht, van ambtswege.
Epaulette. Schouderbekleedsel, ter aangeving van een rang.
Ephemeriden. Astronomische- of sterrekundige tafels, ook dagbladen en tijdschriften.
Epidemie. Sterk heerschende ziekte.
Epigram. Op- of inschrift.
Epiloog. Slotwoord.
Episode. Voorval.
Epistel. Brief.
Equilibre. Evenwicht.
Equipage. Bemanning, rijtuig.
Ergo. Derhalve, dus.
Erotisch. De liefde betreffend; erotische gedichten =-_-- minnezangen.
Erreur. Dwaling.
Eruptie. Uitbarsting v. een vulkaan.
Escamoteeren. Goochelen, zakkenrollen, kapen.
Eseorte. Begeleiding.

Estimeeren. Hoogachten.
Estrade. Verhoogde plaats.
Etablissement. Vestiging van een
handelshuis.
Etage. Verdieping.
Etat. Toestand, staat.
Etiquette. Ifoofsche manieren.
Etui. Foudraal, omhulsel.
Evacueeren. Ontruimen.
Evangelie. Blijde boodschap.
Evenement. Gewichtig voorval.
Eventail. Waaier.
Eventualiteit. Mogelijkheid.
Exact. Nauwkeurig.
Examen. Onderzoek.
Excellent. Uitstekend.
Excentriciteit. Zonderling.
Exclusief. Uitsluitenderwijs.
Excursie. Uitstapje.
Excuse. Verontschuldiging.
Exempel. Yoorbeeld,
Exerceeren. Oefenen.
Existeeren. Bestaan.
Exodus. Uitgang, uittocht.
Exorbitant. Overdreven, bovenmatig.
Exotisch. Uitheemsch, buitenlandsch.
Expansie. Uitzetting.
Expeditie. Onderzoekingstoeht, expediteur, vervoerder.
Experiment. Proefneming.
Expertise. Onderzoek door deskundigen.
Expert. Zaakkundige, deskundige.
Expiratie. li itadem., vervaltijd.
Expliqueeren. UttleggPn.
Exploiteeren. Ontginnen.
Exploreeren. On derzoeken.
Explosie. Uitbarsting, knal.
Exporteeren. Uitvoeren van waren.
Exposeeren. Tentoonstellen.
Expres. Opzettelijk gezonden bode.
Expulsie. Geweldadige, krachtige uitdrijving.
Exquis. Uitgelezen.
Extase. Verrukking.
Ex tempore. Voor de vuist weg.
Exterieur. Uiterlijk, van buiten.
Externen. Scholieren die niet in de
school wonen, in tegenstelling met internen die in de kostschool wonen.
Extra. Bovendien.
Extract. Uittreksel.
Extraheeren. Een uittreksel maken
van iets,
Extraordinair. Buitengewoon.
Extravagant. Overdreven, buitensporig.
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Extremes. Uitersten, les extremes Ex ungue leonem. Aan de klauwen
kent men den leeuw.
de uitersten raken I
se touchent
elkaar.

F.
Fabel. Verdichte vertelling,waarin meestal dieren in plaats van menschen handelend optreden.
Facie. Aangezicht.
Fabuleus. Fabelachtig.
Faciel. Gemakkelijk.
Facons. Omslag, plichtplegingen, sans
facons = zonder plichtplegingen.
Facsimile. Een nagemaakt handschrift.
Factor. Bestanddeel.
FactoriJ. Handelsnederzetting.
Factotum. Fig. Iemands rechterhand.
Faetuur- Aangave der gekochte waren
op een rekening.
Faculteit. Een afdeeling van de hoogeschool, b.v. de fac. der godgeleerdheid,
der rechten enz.
Faeces. Uitwerpselen.
Faible. Zwak.
Fainéant. Nietsdoener.
Fair. Mooi, netjes.
Fait. Daadzaak; au fait zijn = zijn
zaken goed kennen.
Failliet. Niet in staat om te betalen.
Falsaris. Iemand, die valschheid in geschrifte pleegt.
Familiaar. Vertrouwelijk.
Fanatiek. Dweepend.
Fanfaron. Windbuil, druktemaker.
Fantasie. Verbeeldingskracht
Fantastisch. Wonderlijk.
Farceeren. Opstoppen van iets met
vulsel.
Farm. Boerderij.
Fascineeren. Betooveren, verblinden.
Fas et nefas. Recht en onrecht. ,
Fata morgana. Luchtspiegeling.
Fatigu6. Vermoeid.
Faute de mieux. Bij gebrek van iets
beters.
Fauteuil. Armstoel.
Faux-pas. Een misstap, een Hater.
raveur. Gunst, beleefdheid.
Faveur-dagen. Dagen van nazitting;
uitstel van wissels.
Favorite. Gunsteling.
Fayence. Een soort van porselein
Fecit. Afkorting van: hij heeft het gemaakt; komt voor onder teekeningen

en platen en dan verkort fec. achter
den naam.
Federatie. Verbond.
Feliciteeren. Gelukwenschen.
Fellow. Kerel, jongen.
Felonie. Trouwbreuk tegenover de overheid, trouwbreuk van een leenman.
Fermentatie. Gisting, b.v. de tabak
wordt aan een zekere gisting onderworpen in groote schuren, die men fermeateerschuren noemt; beteekent ook gisting van een volksmassa.
Festiviteit. Feestelijkheid.
Festonneeren. Met loof en bloemem
versieren.
Fetisch. Zie : Amulet.
Feudaal. Tot het leenstelsel behoorend.
Fenille. Blad.
Feuilleton. Bladvulling.
Fez. Turksch mutsje.
Fideel. Getrouw, vroolijk, Lustig.
Fidibus. Papier om b.v. een pijp aan
te steken.
Fiducie. Vertrouwen.
Figuur. Gestalte, vorm.
Figurant. Tooneelspeler, die niets
zegt.
File. Rij.
Filiaal. Tak van de zaak in eene andere plaats.
Finaal. Om te eindigen, om te sluiten.
Financign. Geldmiddelen.
Finesse. Nauwkeurigheid, kleinheid.
Fingeeren. Voorgeven.
Firmament. Uitspansel.
Fiscaal. Het bestuur, de overheid betreffende.
Fixeeren. Vasthechten.
Flacon. Fleschje.
Flaneeren. Rondloopen zonder doel,
slenteren.
Flank. Zijde.
Flatteeren. Vleien, voordeelig doers
uitkomen.
Fleuret. D egen.
Florissant. Bloeiend, voorspoedig.
Flottant. Drijvend, zwevend.
Flotille. Kleine vloot.
Foliant. Boek van groote afmetingen.
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Folieeren. De bladzijden van een boek
nummeren.
Forceeren. Dwingen, openbreken.
Formalist. Iemand die aan vormen verslaafd is.
Formidabel. Vreeselijk.
Formule. Een door gewoonte of gebruik voorgeschreven worm.
Follie. Gekheid.
Foudraal. Om/wise'.
Fonle. Menigte, massa.
Fourneeren. Voorzien, aanvullen.
Foyer. Verzamelzaal in schouwburgen.
Frack. Korte nauwsluitende mansjas.
Fractie. Afdeeling.
Fragment. Stuk, gedeelte.
Francmacon. Vrijmetselaar.
Franco. Kosteloos, vrij.
Frappant. Treffend, sprekend gelijkend.

Fraudeeren. Bedriegen, smokkelen.
Frauduleus. Bedriegelijk.
Frequent. Menigvuldig.
Fresco. Muurschildering.
Friseeren. Het haar krullend maken.
Frivole. Nietig, onbeduidend.
Frontage. Kaas.
Fronde. Fransohe partij.
Front. Voorzijde.
Fulmineeren. Schelden, uitvaren, razen.
Functie. Verrichting. Dienst.
Fundatie. Stichting.
Fureur of Furor. Woede, razernij.
Furore-maken. Bijval inoogsten opgang maken.
Fusie. Smelting, ineensmelting.
Futiel. Voddig, niets waard.
Futurum. Toekomende tijd.

G.
Gage. Loon.
Gala. In —, in prachtkleedij.
Galant. Beleefd. Aardig tegenover dames.
Galerij. Bedekte gang.
Galimatias. Onzin, brabbeltaal.
Gallicisme. Fransch spraakgebruik.
Galon. Bies op kleedingstukken.
Galopade. Snelle dans.
Garantie. Verzekering.
Garde. Wacht.
Garneeren. Versieren.
Garnisair. Soldaat, als dwangmaatregel om iemand te nopen zijn belasting
te betalen, bij .den schuldenaar ingekwartierd.
Gastreeren. Smullen, een smulpartij
houden.
Gaudium. Pret, verlustiging.
Gazette. Tijdschrift.
Gene. Dwang, sans-gene of ongegeneerd = zonder dwang, iemand die zich
niet stoort aan de algemeen gebruikelijke
regelen der samenleving.
Generalissimus. Opper-veldheer.
Generatie. Geslacht.
Genereus. Edelmoedig.
Generisch. Tot het geslacht behoorend.
Genie. Geest.
Genie. Een knap persoon, die boven
alien uitsteekt.
Geniaal. Vernuftig, vindingrijk, knap.
Genitali gn. Teeldeelen, geslachtsdeelen.

Genre. Geslacht, soort.
Gentil. Aardig, lief.
Gentleman. Heer.
Georganiseerd. Naar eisch ingericht.
Geparenteerd. Tot de familie, de maagschap behoorend.
Geparodigerd. Bespottelijk nagebootst.
Gepiqueerd. Gebelgd, op de teenen
getrapt.
Geposeerd. Gezeten, bedaard.
Gepousseerd. Voortgeholpen.
Geraftineerd. Doortrapt, doorkneed,
ook verfijnd.
Gerant. Chef, eerste redacteur, zaakwaarnemer, vertegenwoordiger.
Gereserveerd. Voorbehouden, zich op
een afstand houden.
Geroutineerd. Bekwaam, doorkneed in
zaken,
Gesignaleerd. Aangewezen zo odat
iemand kenbaar is ; van de bekendmaking van misdadigers in bladen zegt
men, dat zij gesignaleerd zijn. Beteekent
bij schepen ook geseind.
Gesorteerd. Van alles goed voorzien.
Gesten. Gebaren.
Gesticuleeren. Druk gebaren maken.
Ghetto. Jodenbuurt.
Giaur. Ongeloovige, scheldnaam door
Mahomedanen aan Christenen gegeven.
Gigantesk of Gigantisch, reusachtig.
Gilet. Vest
Glace. IJs.
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Glaceeren. Blinkend maken.
Gladiator. Vuistvechter, gehuurde strijder in het strijdperk in 't Rom. Rijk.
Glazuur. Laagje verglasel over voorwerpen,
Gletscher. IJsrivier.
Globaal. Over het geheel genomen.
Globe. Bol.
Glorie. Roem, eer.
Glosse. Een duister woord, dat verklaring noodig heeft; ook een aardigheid
ergens op.
Glyphiek. Steensnijkunst.
Gnomen. Berggeesten.
Gobelin. Wandtapijten met ingewerkte
figurers.
Gordiaansehe knoop. Een knoop die
niet te ontwarren is.
Gout. Smaak.
Gouverneeren. Besturen.
Gouverneur. Bestuurder.
Grace. Welvoegelij kheid.
Gracie of Gratie. Gunst, genade.
Gracieus of Gratieus. Bevallig.
Gradueel. Trapsgewijze.
Grammaire. Spraakleer, spraakkunst.
Grand Seigneur. Groot heer, voornaam man.
Grande. Spaansch edelman.
Gratias. Ik dank u.
Gratificatie. Geschenk, buitengewone
toelage.

Gratuleeren. Geluk wenschen.
Graveeren. Teekenen in steen, ijzer,
hout enz.
Gravitatie. Z waartekracht.
Gregoriaansch. Door paus Gregorius
XIII ingevoerd.
Grille. Tralie.
Grimassen. Leelijke gebaren.
Groom. Kleine rijknecht of huisknecht.
Gros. Twaalf dozijn, ook een massa.
Grotesk. Wonderlijk, grillig.
Guano. Zeevogelmest.
Gueridon. Soort van hooge kandelaar
of knaap.
Guerilla-oorlog. Oorlog met kleine
afdeeiingen, zonder regelmaat.
Guide. Gids.
Guillotine. Valbijl om menschen te
onthoofden.
Guirlande. Slinger van groen en bloemen,
Guitaar. Muziekinstrument.
Gummi. Elastiek om potlood, enz. uit to
, wisschen.
Gustus. Smaak.
Gutta pertja. Soort gummi.
Gutturaal. Tot de keel behoorend.
Gymnasium. School, waar men Latijn,
Grieksch en andere vakken, tot het Hooger Onderwijs behoorende, leert.
Gyromantie. Waarzeggerij uit cirkels
of kringen.

H.
Kleed, gewaad.
Habil. Behendig, knap.
Habitant. liewoner.
Habitué. Gewoon, geregeld bezoeker.
Hakkenei. Paard, dat de telgang heeft.
Hallueinatie. Zinsbegoocheling.
Halveeren. In tweeen deelen.
Hardiesse. Stoutheid, vrijpostigheid.
Harem. Vrouwenhuis bij de Mohamedanen.
Harpij. Roofvogel, furie.
Harmonie. Overeenstemming, samenwerking.
Haute-levee. Voornaam gezelschap.
Hazard of Hasard. Toeval.
Hebdomatlair. Wekelijks verschijnend.
Hegemonie. Alleenheerschappij.
Widuk. Lijfbediende in Hongaarsch
costuum.
Heliogravure. Koperlichtdruk.

Helleborus. Nieswortel, Nieskruid.
Heloten. Spartaansche slaven.
Henriquatre. Naam van soort baarddracht, een kneveltje met sik, of kort bosje
haar op de kin, in dozen vorm
Heraldiek. Wapenkunde.
Herbarium. Verzameling gedroogde
planten
Herboriseeren. Kruiden zoeken.
Heriditair. Erfelijk.
Heterogeen. Ongelijksoortig.
Heureka. Gevonden! De moeielijkheid
is opgelost.
Hexameter. Zesvoetig vers.
Hiatus. Opening, open pleats.
HMroglyphen. Beeldschrift.
High life. Voorname kringen der maatschappij.
Hilariteit. Vroolijkheid.
Hippodrome. Renbaan.
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Histories Geschiedenis.
Home. Tehuis,
Homogeen. Gelijk, een lijn trekken.
Honneur. Eer.
Honorair. Iemand die den titel van een
ambt bezit, zonder de daaraan verbonden verdiensten.
Honorarium. Loon van schrijvers en
geneesheeren.
Horoskoop. Een uitlegger van teekenen, een voorspelling.
Horribel. IJselijk, verschrikkelijk.
Hors tie saison. Letterlijk: buiten
saison, bet. te onpas, ontijdig.
Hortaloog. Tuinkundige.
Hortus. Plantentuin.
Hospitium of Hospice. Herberg, herbergzaam klooster.
Hospodar. Heer, titel van vorsten in
Moldavia en omstreken.
Hostiliteit. Vijandelijkheid.
Huma an. Menschelijk.

Humaniteit. Menschelijkheid, mensclilievendheid.
Humbug. Pocherij
Humeur. Gemoedsstemming.
Humide. Vochtig.
Humile. Nederig.
Humor. Geestigheid, lett. Het nabootsen
v. d. werkelijkheid.
Humus. Vruchtbare grond, teelaarde.
Hydra. Waterslang.
Hydraulisch. Door waterkracht.
Hygienisch. De gezondheid betreffende.
Hymne. Zang.
Hyperbolisch. Overdrijvend.
Hypnotiseeren. Iemand geheel aan
zijn wil onderwerpen.
Hypotheek. Schuld op grond of gebouw.
Hypothese. Onderstelling.
Hypocriet. Huichelaar.
Hysterie. Moederplaag, vrijstersziekte,
ziekelijke toestand bij vibuwen.

I.
Ib of ibid, of ibidem, op dezelfde
plaats.
Ichtyologie. Vischkunde.
lei. Hier.
Ictus. Stoot, slag, accent.
Id. Idem of hetzelfde, als voren.
Ideaal. Droombeeld van jets volmaaksch_
Idealiseeren. Jets verheffen boven de
werkelijkheid.
'dee. Voorstelling, begrip, plan.
dem. Hetzelfde.
Identisch. Gelijkvormig
Identitelt. Gelijkvormigheid.
d est. Het is.
Idioom. Een spraakeigen van ben.
landstreek.
Idioot. Iemand wiens geestvermogens
gebrekkig zijn; ook domoor, sukkel.
Idolater. Afgodisch of buitensporig van
iemand hbuden.
Idylle. Landelijk gedicht of beeld.
Ignobel. Onedel, laag.
Ignorant. Onwetend.
Ignoreeren. Niet weten, iemand niet
kennen, geen acht op iemand slaan.
Ikonisch. Precies nagemaakt.
Illegaal, Onwettig,
Illegitum. Onecht, onwettig
Illiberaal. Onvrijzinnig.
Illumineeren. Verlichten.

Illusie. Begoocheling, zinsbedrog, jets
bijna onbereikbaars, iets vurig begeerd
maar bijna niet te verwezenlijken.
Illustre. Doorluchtig.
Illustreeren. van platen voorzien.
Imaginair. Denkbeeldig, hersenschimmig.
Imam. Turksch priester.
Imbeciel. Stompzinnig, onnoozel, idioot.
Imitatie. Navolging, nagemaakt.
Immaterieel. Geestelijk.
Immediaat. On middellijk.
Immensiteit. Onmetelijkheid.
Immigrant. Landverhuizer, betrekkelijk het land waarheen hij gaat ; emigrant betrekk. het land vanwaar hij komt.
Immobiel. OnbeweeglIjk.
Immodest. Onwelvoeglijk.
Immoreel. Onzedelijk.
Immortel. Onsterfelijk.
Immuniteit. Vrijdom van la,ten.
Imperfect. Onvolmaakt.
Imperiaal. Keizerlijk.
Imperiale. Bovendeel van een koets.
Imperium. Opperheerschappij.
Impertinent. Onbeschaamd, brutaal.
Imploreeren. Smeeken, inroepen.
Impoli. Onbeleefd.
Imponeeren.Eerbied inboezemen, tegeii
zich doen opzien.
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Impopulair. Niet bemind bij het yolk.
Import. Invoer.
Important. onbelangrijk.
Importantie. Invloed, aanzien.
Importuniteit. Ongelegenheid, overlast.
Imposant. Ontzagwekkend.
Impossibel. Onmogelijk.
Impotentie. Mannelijk onvermogen,
z wakte.
Impracticabel. Niet uitvoerbaar.
Impressario. Ondernemer van publieke
vermakelijkheden, die kunstenaars bij
het publiek inleidt.
Impressie. Indruk.
Imprimeeren. Drukken.
Improbabel. Onwaarschijnlijk.
Improduetief. Onvruchtbaar.
Impromptu. Jets dat voor de vuist is
gemaakt, een opeens opkomende gedachte.
Improvisator. Iemand die voor de vuist
spreekt of dicht.
Impradentie. Onvoorziclftigheid.
Impulsief. Volgens drang, aandrift.
In abstracto. In 't algemeen, op zich
zelf beschouwd.
Inaccuraat. Onnauwkeurig.
Inauguratie. Plechtige bevestiging in
een waardigheid.
In bonis. Goed bij kas.
Incarnaat. Vleeschkleurig.
Incarnatie. Belichaming.
In casu. In geval.
Incident. Voorval, bijkomende zaak.
Inclinatie. Neiging, helling, oak liefde.
Includeeren. Insluiten.
Incognito. Het verbergen van waardigheid of stand en onder een vreemden
naam zich voordoen.
Ineommodeeren. Lastig vallen.
Incompetent. Onbevoegd.
Incompleet. Onvoltallig.
Inconcreto. In werkelijkheid, in een
bepaald geval.
Inconsequent. Ongelijk aan zichzelf.
Inconsistent. Onhoudbaar.
Inconstant. Onbestendig.
Inconvinieeren. Niet gelegen, niet to
pas komen.

In corpore. Gezamenlijk.
Incorrect. Onnauwkeurig.
In.corrupt. Onbedorven.
Incourant. Niet gangbaar.
Incroyable. Ongelqoflijk.
Incubatie. Het broeden.

Indelicaat. Onkiesch, niet fijngevoelig.
Indemniseeren. Schadeloosstellen.
Independent. Onafhankelijk.
In deposito. In bewaring.
Index. Inhoud.
Indifferent. Onverschillig.
Indigestie. Een overladen maag.
Indignatie. Verontwaardiging.
Indirect. Niet rechtstreeks, maar lane
een omweg.
Indiscipline. Tuchteloos.
Indiscreet. Onbescheiden.
Indisponibel. Onbeschikbaar.
Individu. Persoon, wezen (in minachtende uitdrukking), eigenlijk een ondeelbaar geheel, een op zichzelf staand
wezen.
Individueel. Aan een voorwerp of
persoon eigen.
Indolent. Onverschillig, zorgeloos.
In dorso. Op de keerzijde.
In dubio. In twijfel.
Indueeeren. Brengen tot, verleiden.
In duodecimo. Zeer klein boekformaat, de pag. zoo groot als de helft
van deze.
In duplo. Dubbel, in tweevoud.
Industrie. Nijverheid.
Inegaal. Ongelijk.
Inexpressibel. Onuitsprekelijk.
In extenso. Volledig.
Infaam. Schandehjk.
In facto. Door de daad zelf, eigenmachtig.
Infamie. Laagheid, schurkachtigheid.
Infatiguabel. Onvermoeid.
Infectie. Aansteking, besmetting.
Inferioriteit. Ondergeschiktheid.
Infernaal. Helsch, duivelsch.
Infertile. Onvruchtbaar.
Infideel. Ontrouw.
In fidem. Ter bevestiging of waarborg.
Infinitum. 't Oneindige.
Inflrmerie. Ziekenhuis, hospitaal v.
soldaten.
In flagrantie. Op heeter daad.
Inflammeeren. Ontsteken, ontbranden.
Influentie. Invloed.
In folio. Groot boekformaat, tweemaal
dit formaat.

Informeeren. Onderrichten, vragen
1 n(near).
eur. Bouwkundige.
IngredNnten. Bestanddeelen waaruit
iets bestaat b.v. een mengsel.
Iiihalatie. Inademing.
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In honorem. Ter eere.
Inhumaan. Onmenschelijk.
III ipso termino. Op den vastgestelden
tijd.
Initiaal. Beginletter.
Initiatief. Voorslag, besluit, voorstel,
voordracht. inleiding, opening.
Injeetie. Inspuiting, inwerping.
Injurie. Beleediging, verwonding.
In loco. Op de plaats.
In margine. Op den rand, aanteekening
op den rand van geschriften.
In natura. In natuurlijken toestand.
Innocent. Onschuldig.
In nomine. In den naam, b.v. in
nomine Dei, in den naam Gods.
Innumerabel. Onnoemelijk.
In octave. Boekformaat, jets grooter
dan deze pagina.
In optima forma. In den vereischten vorm, geheel in den vorm.
In originali. In het oorspronklijke,
onveranderd.
In pace, In vrede.
In parenthesis Tusschen haakjes.
In petto. In voorraad, in het hart, in
den zin.
In pleno. In voile vergadering.
In pontifIcalibus. In feesttooi,plechtgewaad.
In purls naturalibus. Geheel naakt.
Inquisitie. Geloofsrechtbank.
I. N. R. I. Jesus Nazarenus Rex Judacorum, Jezus van Nazareth, koning
der Joden.
Inscriptie. Opschrift.
Inseparabel. Onafscheidelijk.
Insereeren. Invoegen, inlasschen, voorn.
lets in een geschrift overnemen van
ander e schrijvers.
Insignign. Teekenen van waardigheid
of rang.
Insimulatie.Ongegronde beschuidiging.
Insinuatie. Inblazing.
Insolent. Onbeschaamd, onbescheiden.
Insolvent. Niet instaat te betalen.
Inspiratie. Goddelijke ingeving, ook
begeestering.
Installeeren. Iemand in een ambt bevestigen.
Instanteljjk. Dringend.
In statu quo. In den toestand zooals
jets is.
Instinct. Ingeschapen neiging, natuurdrift.
Instructie. Aanwijzing, voorschrift.

Instrueeren.Onderwijzen,onderrichten.
Instrument. Werktuig.
Insubordinatie. Ongehoorzaamheid,
weerspannigheid van militairen.
Insulteeren. Beleedigen.
In summa of in somma, het geheel, te
zamen.
Insurgentens Opstandelingen, rebellen.
Intact. Nog niet gebruikt.
Integriteit. Ongeschonden toestand.
Intellectueel. Verstandelijk, geestelijk.
Intensle. Inspanning.
Intentie. Bedoeling, oogmerk,
Intercessie. Bemiddeling.
Interdict. Rechterlijk verbod.
Interest. Deelneming, winst.
Interleur. Binnenste.
Interjectie. Tusschenwerpsel, b.v. 0,
Ach, Och, He, enz.
Intermediair. Tusschenkomst.
Intermezzo. Tusschenwerpsel, tusschenspel, vooral tusschen de bedrijven van
een loopende zaak of gesprek.
Intermitteerend. Tusschenpoozend.
Intern. Inwonend.
Internationaal. Jets dat overat
heerscht, of van toepassing is bij ails
volken.
Inter pacula. Onder den beker of het
glas.

Interpeleeren. Inlichtingen vragen.
Interpretatie. Uitlegging of verklaring.
Interpunctie. Het schrijven van punten, komma's. enz.
Interregnum. Tusschenregeering.
Interrogeeren. Vragen, ondervragen.
Interruptie. Stoornis, in de rede vallen.
Interval. Tusschenruimte, pari van tijd
tot tijd.
Interventie. Tusschenkomst.
Intervieuw. Uithoorend gesprek voor
nieuwsbladen.
Intiem. Innig, vertrouwelijk.
Intimideeren. Schrik of vrees aanjagen.
Intolerantie. Onduldbaar.
Intransportable. Onvervoerbaar.
Intrigue. Verwikkeling, knoop, kuiperij,
listige streek.
In triplo. In drievoud.
Introduceeren. Inleiden, invoeren.
Intuitle. Innerlijke aanschouwing, door
°flyer klaarbaar gevoel.
Inutile. Onnut.
Invariabel. Onveranderlijk.
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Invasie. Vijandelijke inval, overval, het
bezetten van een ]andstreek
Inventaris. Inboedel.
Inventie. Uitvinding, verdichtsel.
Investituur. Plechtige bevestiging in
een ambt.
Invisibel. Onzichtbaar.
Inviteeren. Uitnoodigen.
Invocatie. Aanroeping.
I. P. I. In partibus intidelium. In
't gebied der ongeloovigen, d. w. z. der
niet R. Katholieken.

Ipso facto. Door de daad zelf.
Ipso jure. Door het recht zelf.
Irregulier. Onregelmatig.
Iris. Gekleurde oogbal.
Ironie. Verborgen spot.
Irrationeel. Onverstandig.
Irritatie. Prikkeling, ontstemmen.
Islam. Mohamedaansche godsdienst.
Isoleeren. Afzonderen.
Item. kortom.
Iteratie. Herhaling.

J.
Jacht. Snelzeilend, klein vaartuig.
Jacquet. (Eng.) Glad mousseline.
Jacobijn.en. Club, tijdens de Fr. Rev.
ontstaan.
Jalousie. IJverzucht.
Jansenist. Aanhangers van de leer van
bisschop Jansenius, R. K. die de onfeilbaarheid van den pans niet erkennen.
Jaquette. Jakje.
Jargon. Onbeschaafde taal.
J. C. Jezus Christus.
Je ne sais quoi. Ik weet niet wat.
Jeremiade. Klaaglied.
Jeu. Spel.
Jeunesse dome. Voorname jeugd.
Jockey. Rijknecht, voorrijder.
Jongleur. Goochelaar.
Jota. De Grieksche letter I, ook punt, titel.
Tour. dag, ontvangdag.
Joviaal. Blijgeestig.
Jubilenm. Gedenkdag, feestdag.

Judicieel. Gerechterlijk.
Junctie. Vereeniging. verbinding.
Jupon. Onderrok.
Juridisch. Gerechterlijk; overeenkomstig de leer van het recht.
Jurisdictie. Rechtsgebied,,rechtsmacht,
Jurisprudentie. Rechtsgeleerdheid.
Juris utriusque doctor. Dokter in
de beide rechten: het wereldlijke en het
geestelijke.
Jurist. Rechter, advokaat.
Jury. Prijsrechtbank, gezworenen.
Jus. Saus.
Justement. Juist.
Juste-milieu. Het juiste midden, ook
gem atigden.
Justificatie. Rechtvaardiging of verantwoording.
Justitie. Gerechtigheid.
Juvenil. Jeugdig.
Juvente. Jeugd.

K.
Kaaba. Vierhoekige tempel in Mekka.
Kaballist. Joodsche geheimleeraar.
K.adi. Mohamedaansch rechter.
Kaftan. Lang overkleed.
Kajuit. Kamertje op een schip.
K.akographie. Gebrekkige spelling.
Kaleidoscoop. Kijker, waarin men ver
schillende figuren ziet.
Kalender. Jaarboek.
Kaliber. Doorsnede van een kogel.
Kalligrafie. Schoonschrift.
Kamizool. Buis.
Kampong. Maleisch dorp.
Kanon. Grof geschut, kerkel. wet.
Kantaloep. Knobbel- of wrattenmeloen.
Kanunnik. Domheer.

Kapitaliseering, Berekening van het
kapitaal naar de rente.
Kapriool. Bokkesprong, luchtsprong.
Karaat. Gewicht, voor goad, diamant
e. a. edelgesteenten.
Karavaan. Handels- of pelgrimtrein.
Kardanton. Zaad van een gewas dat
aan de gember verwant is, paradijskorrels genoemd.
Kaste. Afgesloten stand.
Kastoor. Bevervilt.
Katafalk. Verhevenheid, waarop bij
plechtige lijkdiensten de doodkist
staat.
Katapult. Werptoestel.
Kataract. Waterval.
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Kolijk en Koliek, darm- of buikkramp.
Kolossus. Reusachtig beeld, massa.
Komiek. Lachwekkend.
Koran. Mohamed. Wetboek.
Kortegaard. Verbastering van corps de
g arde, wachthuis.
Koscher of Kauscher, iets wat volgens
de Joodsche godsd. wetten rein, zuiver is.
Kosmos. Heelal.
Kraal. K afferdorp .
Kubus. Regelmatig lichaam, door 6 gelijke vierkanten begrensd.
Kuras. Borstharnas.

Katastrophe. Ramp.
Kategorie. Soort.
Katheder. Spreekgestoelte.
Kaviaar. Kuit van de steur.
Khalief. Stadhouder v. Mahotned.
Khan. Tartaarsch vorst.
Khedive. Egyptisch Vice-koning.
Kiosk. Lusthuis, klein winkeltje.
Klimax. Trapsgewijze versterking.
Klinket. Kleine poort of deur in vestingwerken.
Knight. In Engeland : ridder.
Koejeneeren. Beleedigen.
Koeterwaalseh. Ge broken Nederl.

L.
Labberdaan. Bepaalde deelen Van gezouten kabeljauw.
Labeur. Zwaar work.
Labiel. Wankelend, twijfelachtig, onstandvasti g.
Laboreeren. Lijden, sukkelen aan een
ziekte; ook werke-n.
Laboratorium. Werkplaats.
Labyrinth. Doolhof.
Laconisch. Kort en bondig, leuk, pittig.
Lactatie. Voeding met melk, zogen.
Lagunen. Ondiepten langs zeeoevers.
Zoo, zoo ; middelmatig ; er bij door
La.
kunnend.
Lambriseering. Houten bekleeding
van het onderste deel van den wand.
Lamentabel. Erbarmelijk, naar.
Lamentatie. Weeklacht, klaaglied.
Lampet. Waterkan op waschtafels.
Lampion. Papieren lantaren.
Lanceeren. Werpen, slingeren, een balletje opgouien, iets beproeven.
Lancet. Scherp mesje v. d. chirurgijn.
Lardeeren. Vleesch opvullen met reepjes spek, welke er in vast gestoken worden, door ze in een insnijding te duwen.
Larifari. Kletspraat, gewauwel.
Larmoyant. Weenend, klagend, jammerend.
Lasso. Werpstrik.
Laterna magica. Tooverlantaren.
Latitude. Geographische breedte.
Laureaat. Gelauwerd, gekroond dichter.
Laus Deo. God lof.
Lawn-tennis. Balspel.
Lax. Zich niets van alles aantrekken.
Laxeeren. Opvoeren, ontlasten.
Lectuur. Leerstof.
Legaal. Wettig, rechtmatig.

Legaliseeren. Jets wettig bekrachtigen,
geldig maken in rechten.
Legende. 0 verlevering.
Legioen. Romeinsche troepenafdeeling
van 3000-6000 man.
Legislatie. Wetgevende macht.
Legitimeeren. Volmacht toonen.
Lendemain. Morgen.
Lese majeste. Gekwetste majesteit.
Lethargie. Slaapzucht, dofheid, onverschilligheid.
Lettre. Brief.
Leucopathie. Bleekzucht.
Lexikograaph. Schrijver van woordenboeken.
Lexikon. Woordenboek.
Liaison. Vluchtige verbintenis van minnenden.
Lias. Brievensnoer, koord met puntige
stift om brie v en of papieren aante rijgen.
Liberaal. Vrijzinnig.
Liberteit. Vrijheid.
Libitum. Believen; ad libitum, naar
believen.
Libretti. Operatekst, boekje.
Lieentie. Verlof, yolmacht.
Lietor. Oud-Romeinsch gerechtsdienaar
scherprechter.
Ligue. Vereeniging, verbond, eedgenootschap.
Limiet. Grens.
Linea. Lijn, linea recta, in rechte lijn.
Lineaal. Werktuig om rechte lijnen te
tr ekken.
Liquidatie. Afrekening, vereffening, opheffing van een zaak.
Litanie. Smeek- of klachtgezang.
Lithothomie. Operatic, snijden, van
de steen.
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Logos. Woord, rede.
Loket. Afdeeling van een kastje, hokje.
Longitude. Geographische lengte.
Lord. Groot Eng. beer.
Lorgneeren. Iemand door oogglazen
(lorgnet) bekijken, begluren.
Lotto. Getallenloterij.
Loyaal. Rond, cerlijk, getrouw.
Lucifer. Lichthoutje, vorst der duisternis.
Lucratiet. Winstgevend.
Lucullus. Fijnproever.
Luguber. Treurig, somber, akelig.
Lumen mundi. Licht der wereld, buitengewoon verstandig mensch.
Lumineus. Klaar, lichtend, heerlijk.
Lunch. Tweede ontbijt.
Lupus in fabala. Als men van den
wolf spreekt is hij niet ver.
Lustrum, Tijdruimte van 5 jaar.
Luxe. Weelde.
Lyceum. Gymnasium.
Lynchwet. De ongeschreven N. Amerik.
wet of gewoonte, om misdadigers door
het yolk to doen dooden.
Lyrisch. Sentimenteel, gevoelvol, vol
ontboezemingen.

Litteraal. Letterlijk.
Litterair. Geleerd, letterkundig.
Litterator. Schriftgeleerde.
Litteratuur. Letterkunde, leesstof.
Liturgie. Kerkgebruik, kerkformulier.
Livraison. Aflevering.
Lloyd. Zeehandel, vereeniging ter verzekering tegen ongelukken en het verkrijgen van berichten uit zee.
Loco citado. Ter aangehaalde plaats,
ook verkort als 1. c.
Locomobile. Stoommachine.
Locomotlef. Vrijbewegende (op rails)
stoommachine.
Loco sigilli. Inplaats van zegel, ook
verkort als 1. s.
Locus communis. Gemeenplaats, een
uitdrukking die dikwijls gebruikt is.
Lodderein. Verbastering van l'eau de
la Reine.
Loge, Schouwburgvertrekje.
Loge, Bezoeker, die bij iemand slaapt.
Logeabel. Goed ingerichte woning.
Logement. Herberg, woning.
Logica. Denkleer, redeneerkunde.
Logisch. Op goede gronden.

M.
Maatschappij. Vereenig. v. handelaren.
Macaroni. Een Italiaansch meelgerecht.
Macintosh. Waterdichte overjas.
Macon. Metselaar, vrijmetselaar.
Madonna. De Heilige Maagd.
Maecenas. Beschermer van kunsten en
wetenschappen.
Maestro. Meester, leermeester.
MagazUn. Pakhuis.
Magistraat. 0 verheid.
Magnaat. Rijksgroote in Hongarije.
Magneet. Aantrekkende ijzersteen.
Magnifiek. Prachtig, luisterrijk.
Magyaar. Hongaar.
Mainteneeren. Handhaven, in stand
houden; een vrouw met Welke men niet
gehuwd is onderhouden.
Maire. Burgemeester.
Maitre. Meester, heer.
Maizena. MaIsmeel.
Majestueus. Koninklijk, indrukwekk.
Majolica. Vaten en vazen uit fijne aarde
met wit glazuur en besehilderd.
Majonnaise. Een soort salade van koud
gevogelte of Tisch.

Majoriteit. Meerderheid der stemmen.
Maladresse. Onhandigheid.
Malaise. Onbehaaglijke toestand, toestand van slapte en stilstand of achteruitgang in den handel.
Mal-it-propos. Ongelegen tijdstip,
Malcontent. Ontevreden.
Malentendu. Alisverstand.
Malheur. Ongeluk, ramp.
Malhonnet. Oneerlijk.
Malice. Kwaadaardigheid.
MaHelens. Boos, moedwillig.
Malpropre. Onzindelijk, vuil, morsig.
Maltraiteeren. Mishandelen.
Malversatie. Ontrouw in ambt of bediening gepleegd.
Malvesij. Een gele, zoete wijn.
Mammon. God van het geld, het geld,
de rijkdom.
Manco. Tekort, gebrek.
Mandaat. Lastbrief, volmacht.
Mandarijn. Chineesch waardigheidsbekleeder; soort sinaasappel.
Mandoline. Klein, achtsnarig muziekinstrument.
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Manege. Rijbaan.
Manie. Overdreven zucht of neiging.
Manifest. Een openbare bekendmaking
-v. e. partij, vorst of pers. v. aanzien.
Manifestatie. Openbare betooging om
een voornemen bekend te maken.
Manipulatie. Behandeling, betasting.
Manna. Hemelsche gave. Een soort zoet
vocht, dat uit de esschen vloeit, valt uit
een heester op den grond.
Manocuvers. Legeroefeningen.
Manometer. Dichtheidsmeter van lucht
en damp.
Manteau. Mantel.
Mantille. Damesmanteltje.
Manuaal. Handboek.
Manufacturen. Geweven stoffen.
Mann propria. Met eigen hand ge
schreven.
Manuscript. Handschrift.
Mappe. Omslag, tasch.
Mappemonde. Wereldkaart.
Marbles. Marmer.
Marchand. Koopman.
Marehandeeren. Handelen.
Marche. Markt.
Mardi gras. Dinsdag der vasten.
Margarine. Kunstboter, een vetsoort.
Mariable. Geschikt om te huwen.
Mariage. Huwelijk.
Marine. Zeemacht.
Marionette. Beweegbare pop.
Maritaal. Mannelijk, flink.
Maritiem. De zee betreffend.
Marodeur. Plunderaar.
Maroquin. Fijn Marokkaansch leer.
Marotte. Narrenkap.
Marqnant. In het oog loopend.
Marsehland. Laag gel. moerassig land.
Marseillaise. Fransch volkslied.
Marsepein. Gebak uit suiker en amandelen.
Martiaal. Krijgshaftig.
Masker. Mom
Massacre. Slachting.
Masseeren. Een lichaam na een bad
kneden.
Matador. In Spanje een stierendooder ;
in het gewone spraakgebruik een uitstekend man, een Piet, een meester.
Materialismus. De leer van het stoffelijke, als overheerschend het geestelijke.
Materie. Stof, grondstof.
Matinee. Morgenconcert, morgenvisite.
Matrimonium. Huwelijk, huwelijksleven.

Matrone. Een eerwaardige oude dame.
Maturiteit. Rijpheid, volwassenheid.
Mausoleum. Praalgraf.
Maximum. 't Hoogste, 't grootste.
M. D. Medicinae Doctor, Geneesheer.
Mea eulpa. Door mijn schuld, mijn toedoen.
Meehanica. Werktuigkunde.
Mechant. Ondeugend.
Medaille. Gedenkpenning.
Mediair. Door bemiddeling, tusschenkomst.
Mediatie. Bemiddeling, tusschenkomst.
Medicament- Geneesmiddel.
Medicus. Geneesheer.
Mediocriteit. Middelmatigheid.
Meditatie. Overpeinzing, bespiegeling.
Medium. Middelweg, tusschenpersoon.
Medoc. Roode Bordeaux-wijn.
Medusa. Een dochter van Gorgon, wier
aanblik iemand deed versteenen.
Meeting. Vergadering.
_
Melaneholie. Z waarmoedigheid.
Melange. Mengsel.
Melasse. Suikersap of stroop.
Melee. Gewoel van den strijd.
Halffljne broodsuiker.
Melodie. Wijs van een lied.
Melodrama. Tooneelspel met begeleiding van muziek, zonder zang.
Melomanie. Overdreven zucht voor de
toonkunst.
Membranen. Huidvliezen.
Memento mori. Gedenk te sterven.
Memoire. Gedenkschrift, geheugen.
Memorabel. Gedenkwaardig.
Menageeren. Ontzien, ye rschoonend
behandelen.
Mennoniet. Wederdooper.
Mentor. Gids, voogd.
Menu. Spijskaart.
Menuet. Dans met langzame passen.
Meprise. Misverstand, dwaling.
Mereantiel. Op den handel betrekking
hebbend.
Merei. Ik dank u.
Meridiaan. Lengtecirkel, die de polen
en den aequator snijdt.
Meridionaal. Zuidelijk.
Merinos. Wol van Spaansche schapen.
Merveilleus. Wonderbaarlijk.
Mesaillance. Wanverbintenis, ongelijk
huwelijk.
Mesmerisme. Dierlijk magnetisme.
Messagerie. Inrichting tot vervoer van
reizigers.Messagerie maritime,maildienst.
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Messias. Gezalfde, Verlosser.
Mesties. Kleurling van blanken en Indianen in Amerika.
Metallieken. Staatsschuldbrieven (effecters) die niet in papier aflosbaar zijn
maar in metaal (zilver of goud).
Metamorphose. Gedaanteverwisseling.
Metaphysiek. Bovennatuurkunde.
Meteoor. Luchtverschijnsel.
Meteorologie. Weerkunde.
Aethodiek. Leer der voordracht.
Metier. Beroep, betrekking, vak
M. et L. Magister artium liberalium,
meester der vrije kunsten
Moederstad, hoofdstad.
Metrum. Versmaat.
Midas. Rijke domoor; midas-ooren, ezelsooren.
Midshipmen. Adelborsten in Engeland,
kadetten.
Mignon. Lief, aardig.
Mikmak. Gebrek, fout.
Mikroskoop. Sterk vergrootglas.
Milieu. Midden.
Militair. Het krijgswezen betreffende.
Militie. Krijgswezen, dienst(plicht).
Minaret. Spits Turksch torentje.
Mines maken. Gezichten trekken, gebaren maken.
Mineraal. Gesteente.
Mineraalwater. Geneeskrachtig water.
Mineur. Mijnen-aanlegger.
Miniatuur(schilderen). Het schilderen van fijne, kleine stukjes.
Minimum. 't Laagste, kleinste.
Minuteeren. Ontwerpen, op papier
brengen.
Mio conto. Mijne rekening.
Miscrediet. Kwade naam, slecht vertrouwen.
Mise-en-scene. Het in tooneelen zetten
van een tooneelstuk.
Miserabel. Ellendig.
Misere. Ellende, nood, akeligheid.
Miserere. Een zeker R. K. kerkgezang
of doodenzang.
Misericorde. Ontferming, genade, mededoogen.
Mitrailleuse. Kanon met 25 loopen.
Mixtuur. Mengsel.
Mll. Mademoiselle, juffrouw.
M. M. Mutatis mutandis, met de noodige
veranderingen.
Mine. Madame, mevrouw.
Mobiel. Beweeglijk, gereed, marschklaar.

Mode. De heerschende toon, zeden
smaak.
Model. Voorbeeld.
Moderaat. Gematigd.
Modern. Nieuwerwetsch, hedendaagsch.
Modest. Zedig.
Modilicatie. Verandering, beperking,
Modulatie. Stembuiging, toonleiding.
Modus. Wijze, manier.
Mogol. Titel der Mong. heerschers van
Hindostan.
Moine. Helft, maar ook iemand, waarmede men danst of aan tafel zit ;moitió
maken, samen handelen en winst en
verlies deelen.
Moleculen. Deeltjes.
Molesteeren. Lastig vallen, overlast
aandoen, hinderen.
Moloch. God der Phoenici6rs, wien menschenoffers gebracht werden.
Moment. Oogenblik.
Moxnenteel en Momentaneel. Oogenblikkelijk, op 't oogenblik, snel voorbij.
Monaden. Ondeelbare bestanddeelen,
kleine eenheden, die hoe nietig ook, toch
een eenheid vormen.
Monarch. Vorst.
Mondaniteit. Wereldschgezind, ijdel.
Money. Geld.
Monotonie. Eentonigheid.
Monstrans. Hostie-vaas.
Monteeren. Stijgen, opwekken, iets opmaken of in elkaar zetten, b.v. een machine monteeren, een machine in elkaar
zetten,
Montuur. Al wat client tot het verfraaien,
of versieren van iets, b.v. de ornamentcn
van een voorwerp, het tuig van een
paard enz.
Monument. Gedenkteeken.
Moraal. Zedeleer.
Morblen. Verduiveld, sapperloot enz.
More enajorum. Volgens oude gewoonte.
Mores. Zeden of gebruiken ; mores leeren,
iemand op zijn plaats zetten, de waarheid zeggen.
Morganatisch. Een vorstenhuwelijk,
zonder toestemming van volksvertegenwoordiging of grondwet.
Mormoon. Een godsdienstige sekte, die
de yeelwijverij huldigt.
Morphine. Slaapverwekkend plantensap.
Morsdood, Mors = dood, morsdood wil
dus zeggen dood-dood, m. a. w. stellig
zeker dood.
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Mundus vult decipi. De wereld wil
bedrogen zijn.
Munitie. Krijgsvoorraad.
Murmureeren. Morren, brommen,
Muscadijn. Saletjonker, pronker, modegek.
Mutatie. Verandering.
Mutatis mutandis. Met de noodige
veranderingen.
Muze. Godin eener kunst.
Muziek. Toonkunst.
Myriaden. Tienduizenden.
Myrthe. Altijdgroene plant.
Mysterie. Geheim.
Mystificatie. Fopperij, misleiding van
lichtgeloovigen.
Mythologie. Sagen- en godenleer.

Mortuus. Dood.
Moskee. Mahom. tempel.
Moslem. Mahomedaan.
Motie. Voordracht, voorstel.
Motto. Zin- of kernspreuk.
Monilleeren. Natmaken.
Mousseeren. Sehuimen.
Mr. Monsieur, Master, Meester, ook doctor in de letteren, advokaat, mijnheer.
Mrs. Messieurs, mijneheeren; mistress,
mevrouw.
M. S. Manuscript; M. S. S., manuscripten.
Mulat. Half bloed, d. w. z. kind van een
blanke en een negerin.
Multiplicatie. Vermenigvuldiging.
Mummie. Gebalsemd lijk.

N.
Nabob. Eng. Indisch stadhouder.
Nadir. In de sterrenkunde het punt,
tegengesteld aan het zenith.
Nalef. Natuurlijk. onbevangen.
Najade. Waternimf.
Nanking. Een soort weefsel v. gele kleur.
Naphta. Steenolie, aardolie.
Naphtaline. In steenkolenteer voorkomende koolwaterstof.
Narcissus. Zeer schoonjongeling; bloem.
Narkotiseeren. Verdooven.
Natie. Volk.
Natura. 't Oorspronkelijke, in natura,
in werkelijkheid.
Navigatie. Zeevaart.
Necessaire. Noodzakelijk.
Negatief, Ontkennend.
Negeeren, Links laten liggen.
Negligeeren. Veronachtzamen, Negligó, morgenkleed.
Negotie. Handel.
Negus. Keizer van Abessinie.
Nekrologie. Opsomming van afgestorvenen.
Nektar. Godendrank.
Neptunns. God der zee.
Nerveus. Zenuwachtig.
Nestor. Raadgevende grijsaard.
Netto. Het bedrag na aftrek van alle onkosten, het gewicht na aftrek van emballage, etc.
Neuf. Nieuw.
Neveu. Neef.
Nicotine. Vergif in de tabak.
Niece. Nicht.
GEILL. ENCYCLOPAEDIE.

Nihil. Niets.
Nihilisme. De vernietigingsleer, een
leer, die uit het niets, door omwerping
van al het bestaande, een nieuwe wereldorde wil scheppen.
Nimbus. Stralenkrans.
Nimrod. Hartstochtelijk jager.
Niveau. Horizontaal vlak, waterspiegel.
Nivelleeren. Het hoogteverschil meten.
Nixe. Watergeest.
Nobel. Edel, adellijk.
Noblesse oblige. Adel verplicht,voorrechten leggen plichten op
Noir. zwart.
Nolens volens. Tegen wil en dank.
Non me tangere. Raak mij niet aan,
naam van het Kruidje roer mij niet.
Nomaden. Zwervende herdersvolken.
Nomen et omen. De naam met de werking tegelijk.
Nomenclatuur. Het stelsel van naamgeving bij verschill. wetenschappen.
Nominaal. Volgens den naam.
Nominatief. Eerste naarnval.
N011. Kloosterzuster.
Nonchalant. Achteloos.
Nonpareille. Onvergelijkelijk.
Non plus ultra. Het onovertrefbare.
Nonsens. Onzin.
Normaal. Gewoon, volgens het voorschrift.
Nota. Kenteeken, korte rekening.
Noteeren. Aanteekenen.
Notitie. Santeekening.
Nonveaute. Nieuw modeartikel.
24
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Nutrix. Min (vrouw).
Nymf. Halfgodin.,

Novelle. Kleine vertelling.
Novice. Nieuweling.
Nuance. Tint.

o.
Oase, Vruchtbare, waterrijke plaats in
een woestijn.
Obedientie. Gehoorzaamheid.
Obelisk. Spits toeloopende zuil.
Object. Yoorwerp.
Obligaat. Verplicht, verbonden.
Obligatie. Schuldbrief.
Obligeeren. Verplichten.
Oblong. Langwerpig.
Obscuur. Donker.
Observatorium. Waarnemingspost,
sterrewacht.
Observeeren. Gadeslaan.
Occasion. Gelegenheid.
Oecidentaal. Westelijk.
Oecupeeren. Bezighouden.
Ocean.W. Eilandenrijk.
Oehlocratie. Regeering van het plebs.
Octaaf. De achtste toon na d. grondtoon.
Octrooi. Uitsluitend handelsreeht.
Odd Fellows. In 1780 naar het voorbeeld der Vrijmetselaars gestichte vereeniging, met philantropische doeleinden.
Ode. Verheyen gedicht.
Odeon. Zing- of leeszaal.
Odieus. Verdrietelijk, hatelijk.
Offensief. Aanvallend.
Officieel. Van ambtswege.
Officieus. Onder de hand.
Olympus. Godenwoonplaats.
Omelet. Eierpannekoek.
On dit. Men zegt, men wil.
Opera. Zangspel.
Operette. Klein zangtooneelstuk.
Opereeren. Handelen,ondernemen,door
een arts snijden, steken, enz.

Opium. Slaapmiddel uit papaverzaad.
Opodeldok. Jichtzalf.
Opponeeren. Tegenwerpingen waken,
Oppositie. Tegengestelde partij, tegenstand.
Opportun. Gelegen, gunstig.
Optiek. Lichtleer.
Optiseh. Tot de optiek behoorend.
Optima forma. In den besten vorm.
Ora et labora. Bidt en werkt.
Orakel. Godspraak.
Oranje. Een soort sinaasappel.
Oratie, Rede.
Oratorium. Groot, verheven zangstuk.
Oreeren. Redeneeren.
Orehidee. Bloemsoort.
Ordinair. Alledaagsch,
Ordonnance. Officier om bevelen rond
to brengen.
Orgaan. Werktuig.
Organisatie. Inrichting, vorming.
Orient. 't Oosten.
Orienteeren. Plaats bepalen.
Origineel. Oorspronkelijk.
Ornaat. Plechtig priesterkleed.
Ornament. Versiersel.
Ostensief. Zonder verklaring, slechts
toonend.
Ostensatie. Pralerij.
Ouverture. Begin van een concert.
Oxyde. Roest, zuurstofverbinding.
Ozon. Scheikundige toestand v. d. zuurstof, waarin die beter oxydeert en sterker inwerkt, wordt voor bleekerijen
gebruikt.

P.
Pacificatie. Vredestichting.
Pacta. Vergelijk.
Page. Edelknaap, tot het bedienen van
vorstelijke personen.
Pagode. Chineesche of Indisehe tempel.
Paille. Stroo.
pair. Even (of oneven).
Pair. Eigenl.: Gelijke (v. d. vorst, n.1.).
Paladidn. Paleisgroote.
Paleontologie. Versteeningskunde.

Paletot. Overjas.
Palet. Kleurenbord.
Palissade. Schanspaal.
Palissander. Braziliaansch, purperkleurig hout.
Pampa. Z. Amerikaansche uitgestrekte
grasvlakte.
Pamfiet. Smaadschrift.
Paniek. Vreeselijke, aan ieder zich mededeelende, schrik.
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Pandoer. Hong. infanterist, kaartspel.
Paneel. Houten plank in de deur of aan
den wand, gewoonlijk dun.
Panier. Mand.
Panopticum. Plaats, waar beleerende
verzamelingen en apparaten worden
tentoongesteld, wassenbeeldenspel.
Panorama. Rondloopende schilderij.
Pantheon. Tempel voor alle goden
Pantomime. Tooneelspel zond. spreken.
Papist. 0 nvoorwaardelij k aanhanger van
den Paus.
Papiermache. Letterl. gekauwd papier,
geperst papier.
Papillon. Vlinder.
Papillot. Papiertje, om het haar gewikkeld.
Papyrus. Egyptisch papier.
Parabel. Vergelijkende rede.
Parade. Legermonstering.
Paradox. Oogenschijnlijk verkeerde
stelling.
Parafine. Uit bruinkolen gewonnen stof,
tot kaarsenfabricatie dienend.
Paragraaf. Afdeeling, met teeken §.
Paragram. Toevoegsel.
Parallel. Evenwijdig.
Parasiet. Woekerdier, klaplooper.
Parenthese. Tusschengevoegde zin.
Parfait. Volmaakt.
Parforce-jacht. Loop- of renjacht.
Parfum. Reukwater, geur.
Pari. (Onder), Beneden de nominale
waarde, de vastgestelde waarde.
Pareeren. Afweeren.
Parlement. Standenvergadering, yolksvertegenwoordiging.
Parochie. Kerspel.
Parodie. Spotdicht, bespottelijke voorstelling.
Parool. Woord, wachtwoord, woord van
eer.
Parquet. Afzonderlijk, afgesloten deel
in rechtszalen, ook de rechtbank zelf;
zitplaatsen in sehouwburgen; ingelegde
vloer; omstandigheid, to,stand b.v. hij
is in een moeielijk parket, in een moeielijke positie.
Part. Aandeel, deel.
Participe. Tegenwoordig deelwoord,
b.v. wakend, of verleden deelwoord, b.v.
gewaakt.
Par tageeren. Verdeelen.
Parterre. Gelijkvloers liggende ruimte
voor de toeschouwers in een theater.
Partie. Deel, stuk.

Partituur. Muziekboek, waarin de verschillende stemmen gemakkelijk te overzien zijn.
Partner. Tegenstander, mededanser.
Partout. Overal.
Parvenu. Een hoog opgeklommen persoon uit de lagere klassen, die zich niet
volgens zijn stand weet te gedragen.
Paseha. Turksch stadhouder.
Paskwil. Smaadschrift.
Passable. Verdraaglijk.
Passade. Doortocht.
Passement. Tressen.
Passie. Hartstocht.
Passief. Lijdend.
Pastel. Kleurstift, droge kleuren om te
teekenen.
Pastille. Kogeltje of tablet uit meel,
suiker, vruchtensap, enz.
Pate. Pastei.
•
Patent. Aanstelling, diploma, beschermbewijs tegen concurrentie.
Pater. Vader.
Paternoster. Vader onzer.
Pathetiseh. Hartstochtelijk.
Patience. Geduld.
Patois. Dialect, platte tongval.
Patria. Vaderland.
Patriarch. Aartsvader, stamvader, kerkvader, grijsaard.
Patricig r. Hoogstaand burger.
Pat rimonium. Stamgoed.
Patriot. Vaderlander.
Patroon. Beschermheer, superieur.
Patrouille. Rondloopend troepje wachtsoldaten.
Pauvre. Arm.
Pavillon. Tenthuis, scheepsstandaard.
Pax. Vrede.
Pax vobiscum. Vrede zij met u.
Pays. Land.
Paysage. Landsehap.
Paysan. Landman.
Pecunia. Geld, vermogen.
Pedaal. Treeplankje aan een orgel of
piano.
Pedagoog. Leeraar, opvoeder.
Pedant. Verwaand, kleingeestig.
Pedel. Gerechtsdienaar.
Pelagisch. Door de zee gevormd.
Pele-mele. Warboel.
Pelerine. Pelskraag.
Peloton. Troepenafdeeling.
Pendant. Tegenhanger.
Pendule. Staande klok.
Penetreeren. Indringen,binnendringen.
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Penibel. Pijnlijk.
Peninsula. Schiereiland.
Pensee. Gedachte, viooltje.
Pension. Kosthuis.
Perceel. Stukje, deel.
Percent. Per honderd.
Perfect. Volkomen.
Perfide. Trouweloos, arglistig.
Perforeeren. Papier van gaatjes voorzien, b.v. postzegels.
Periotle. Tijdperk.
Perkament. Schrijfleder.
Permanent. Voortdurend.
Permitteeren. Veroorloven.
Perpetuum mobile. Eeuwigdurende
beweging.
Perplex. Onthutst, verbluft.
Perron. Plaats voor het in- en uitstappen man het station.
Perseeuteeren. Volvoeren.
Persiflage. Fijne spot.
Persisteeren. Volharden.
Personaliteit. Persoonlijke toespeling,
Personeel. Persoonlijk, in persoon.
Perspectief. De leer van de doorzichtkunde of het wijken van voorwerpen.
Persuadeeren. Overtuigen.
Pertinent. Juist, tot de zaak behoorend.
Pesant. Zwaarwichtig.
Pessimist. lemand, d. alles donker inziet,
Petit. Klein.
Petitie. Verzoek, request.
Petrefact. Versteening.
Petto. In petto, in voorraad.
Phaeton. Open rijtuig, of rijtuig, aan de
zijden open en slechts van boven bedekt.
Pharao. Titel van de Oud-Egyptische
koningen.
Pharmacie. Artsenijbereidingskunde.
Phase. Lichtgestalte, toestand.
Philantroop. Mensehenvriend.
Philatelic. Postzegelkunde.
Philharmonie. Liefle tot de muziek.
Philosoof. Wijsheidsvriend.
Phlegnia. Onverschilligheid.
Phonetisch. De klank voorstellend.
Photographie. Kunst om afbeeldingen
te verkrijgen door den invloed van het
licht.
Phrase. Nietsbeduidende spreekwijze.
Physica. Natuu, kunde.
Physioloog. Navorscher der menschelijk-dierlijke natuur,
Pianissimo. Zeer zacht.
Piano. Zacht, zwak.
Piccolo. Kleintje.

Picnic. Een maal, in de open lucht
op den grond aangerecht, waarbij ieder
het zijne behoort bij te dragen.
Piedestal. Voetstuk.
Pierrot. Hansworst.
Pieta. Een voorstelling van de treurende
l‘loeder-Jezus, die onder het kruis zit
met Jezus op Naar schoot.
Pigment. Kleurstof.
Pilaar. Zuil.
Pilaster. Vierhoekige pilaar.
Pince-nez. Lorgnet.
Pincette. Fijn stalen tangetje.
Pionnier. Baanbreker.
Pion. Figuur in 't schaakspel.
Piquant. Prikkelend.
Pique. Katoenen stof, met als 't ware
ingeweven patronen.
Piraat. Zeeroover.
Pittoresque. Schilderachtig,
Placement. Stelling.
Plagiaat. A fschrijverij.
Plaid. Mantel der Bergschotten, reisdeken.
Plaisant. Vroolijk.
Planche. Plaat, bord.
Planeet. Zwervende ster.
Plantage. Aanplanting in het groot.
Plastiek. Beeldende kunst.
Plastron. tiorstharnas.
Plat. Schotel, gerecht.
Plateau. Vlakte.
Platform. Vlak dak.
Plebs. Gemeen yolk, schuim.
Pleonasme. P. pleegt men, wanneer
men eon working of hoedanigheid dubbel uitdrukt, b.v. nooit gees geld hebben
inplaats van: nooit geld hebben.
Plomb. Lood; h plomb, vastheid, zekerheid.
Plumeau. Wisscher van vederen.
Plumpudding. Pudding met rozijnen,
citroen en rum, die aangestoken wordt.
Plus. lint teeken +.
Podagra. Voetjicht.
Podium. Verhooging.
Poezie. Diehtkunst.
Point. Punt.
Politic. Lichaam, dat zorgt voor de rust
en veiligheid der burgers.
Politick. Staatswetenschap.
Politoer. Glans.
Poltron. Lafaard.
Polygamie. Veelwijverij,
Ponceau. Hoogrood.
Ponton. Praam, schipbrug.
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Pony. Klein Schotsch paardje.
Pope. Russisch priester de Gr. K, kerk.
Populair. Gezien bij het yolk:
Porie. Klein luchtgaatje in de huid of
de eierschaal.
Portatief. Draagbaar.
Porter. Sterk bier.
Portier. Deurbewaarder.
Portrait. Beeltenis.
Positie. Stelling, betrekking.
Possibel. Mogelijk.
Posteeren. Opstellen.
Postulaat. Vordering, verlangen.
Potpourri. Allerlei
Potage. Vleeschsoep, groentegerecht.
Potentaat. Vorst.
Poudre. Poeder, kruit.
Pour - boire. Drinkgeld.
Pouvoir. Macht.
Praebende. Studiebeurs.
Prairie. Grasvlakte in N. Amerika.
Precedeeren. Voorafgaan.
Precipeeren. Voorschrijven.
Precies. Nauwkeurig.
Predestinatie. Voorbestemming.
Prefereeren. Verkiezen boven.
Prelaat. Voornaam geestelijke.
Preindium. Voorspel.
Premier. Voornaamste, eerste.
Preneur. Afnemer, kooper.
Prepareeren. Bereiden.
Presbyter. Oudste.
Presbyteriaan. Eng. Protestanten, die
de kerk door oudsten in plaats van bisschoppen willen geregeerd zien.
Presseeren. Jagen, noodzaken
Prestige. Macht.
Pretendeeren. Voorgeven.
Primus. De eerste.
Principe. Leerstelling, beginsel.
Principaal. Meerdere.
Prior. Overste van een klooster.
Prise. Snuifje, greep.
Prison. Gevangenis.
Pri vaat. Afzonderlijk.
Privilege. Voorrecht.
Prix. Prijs.
Prix fixe. Vaste prijs.
Pro. Voor.

Pro et contra. 't Voor en tegen.
Probable. Waarschijnlijk.
Probate. Goed.
Probatum est. Het is goed.
Probleem. Vraagstuk, raadsel.
Procedeeren. Voortgaan, een proces
voeren.
Proces. Voortgang, ontwikkelingsgang,
rechtszaak.
Proclamatie. Uitroeping, afkondiging.
Procureur. Vertegenwoordiger van een
zaak.
Produeeeren. Opleveren.
Product. Voortbrengsel.
Profaan. Ontheiligend.
Professie. Beroep, ambacht.
Prone'. Doorsnede, zij-aanblik.
Profu.nd. Diep, diepzinnig.
Programma. Plan.
Projecteeren. Ontwerpen,
Proletariers. Armen; de volksklasse
Proloog. Voorrede.
Prolongatie. Verlenging.
Promenade. Wandeling, wandelplaats.
Promesse. Belofte, schuldbekentenis.
Promoveeren. Bevorderen, verder
gaan.
Prononceeren. Uitspreken.
Propaganda. IJvering voor verbreiding
van politieke leerstellingen.
Propheet. Ziener, verkondiger.
Proportie. Afmeting.
Propre. Net, eigenaardig.
Proprietair. Eigenaar, huisbaas.
Proseliet. Bekeerling.
Prosit. Wel bekome het u.
Prospectus. Plan, aankondiging.
Protegeeren. Beschermen.
Protesteeren. Wederleggen, verzetten.
Protocol. Verslag van een handeling.
Proverb. Spreekwoord.
Proviand. Niondvoorraad.
Proza. Gewone schrijfwijze.
Pseudo. Schijn.
Psycholoog. Zielkenner.
Pulmonie. Longtering.
Pupil. Pleegkind, oogstip.
Purgeeren. Reinigen, ontlasten, afvoeren

Q
Quadraat. Vierkant. , Quaker. Engelsehe christelijke secte,
Quadrant. Vierde deel, b.v. v. e. cirkel.
het gezelsehap der vrienden.
Quadrille. Vierparendans.
Qualilleatie. Benoeming.
Quaff. Kaai.
Qualiteit. Hoedanigheid.

374

Quantiteit. Hoeveelheid.
Quart. Vierde deel.

Queue. Staart, billardstok, rij,
Quintessens. Hoofdzaak.

Quartet. Vierstemmig gezang.
Quasi. In schijn.
Quatre. Vier.

Quirinaal. Kon. paleis to Rome.
Quite. Gelijk, niet meer gebonden.
Qui vive. Werda.
Quotient. Uitkomst eener deeling.

Querelle. 'Twist.

R.
Rabat. Korting.
Race. Wedloop.
Radicaal. Ingeworteld.
Radeeren. Uitvegen, uitkrabben
Raffineeren. Verfijnen. Geraf11neerd. Doortrapt, verfijnd.
Rafraicheeren. Verfrisschen.
Rage. Woede.
Ragout. Vleeschgerecht.
Rails. IJzeren richels, waarop de spoor
loopt.
Raison. Reden, gelijk.
Raket. Vuurwerk, balnet.
Ramasseeren. Opzamelen.
Rancune. Diep ingewortelde haat.
Rangeeren. Ordenen.
Rapide. Snel.
Rapport. Verslag.
Rariteit. Zeldzaamheid.
Raseeren. Scheren.
Raseermes. Scheermes.
Rassurant. Geruststellend.
Rationeel. Vernuftig.
Ravelijn. Voorschans, buitenwerk eener
vesting.
Raygras. Hoog siergras.
Rayon. Straal.
Razzia. Plundertocht.
Reageeren. Inwei ken.
Realiseeren. Werkelijkheid makers.
Rebel. Oproerling.
Rebus. Beeldenraadsel.
Recapituleeren. Kort herhalen.
Recenseeren. Kritiek uitoefenen.
Reces. Teruggang, terugkomst.
Rechercheeren. Opsporen, nazoeken.
Recidivist. Iemand, die herhaaldelijk
misdaden pleegt.
Recept. Voorschrift.
Receptie. Ontvangst.
Reciteeren. Voordragen.
Reclameeren. Zich verzetten tegen.
Recommandeeren. Aanbevelen.
Reconnaissance. Dankbaarheid.
Reconstrueeren. Weder ophouwen.
Record. Oorkonde, vastgestelde overwinning.

Recreatie. Verfrissching.
Recre g eren. Opwekken, verfrisschen.
Rector. Directeur van een gymnasium.
Redacteur. Leider, bestuurder van een
nieuwsblad of een tijdschrift.
Redigeeren. Besturen.
Redingote. 0 verjas.
Redoute. Veldschans.
Redu.ceeren. Terugbrengen.
Reflecteeren. Terugwerpen, overwegen.
Reformeeren. Hervormen.
Refractor. Stralenbreker.
Refugie. Vluchteling.
Refus. Weigering.
Regal. Maal.
Regardeeren. Aankijken.
Reguleeren. Regelen, in orde brengen.
Regime. Levensopvatting. Staatsbestuur.
Regiment. Troepenafdeeling.
Register. Inhoud
Reglement. Voorschrift.
Regressief. Terug werkend.
Rehabiliteeren. Weder herstellen.
Heine. Koningin.
Relatie. Vet bintenis.
Releveeren. Weder opheffen.
Relief. Werk in metaal of mariner,
waarbij de figuren half uit den achtergrond naar boven komen. Bas-relief,
de figuren komen slechts weinig uit.
Haut-relief, zij spring en meer n. voren.
Religie. Godsdienst.
Reliquie. Heilig voorwerp, gedachtenis.
Remedies Geneesmiddel.
Remise. Bergplaats.
Remitteeren. Terugzenden.
Remonstreeren. Tegenwerpingen maken.
Remonteeren. Weer inrichten, weder
uitrusten.
Renaissance. Wedergeboorte b.v. der
kunst.
Reneentre. Ontmoeting.
Rendez-vous. Afgesproken bijeenkomst.
Renegaat. Iemand, die tot een ander
geloof is overgegaan, inzonderheid een
Mahomedaan geworden Christen.
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Renommeeren. Beroemd maken.
Renovatum. Hernieuwd.
Reorganiseeren. Weder inrichten.
Repareeren. Herstellen.
Repartitie. Verdeeling.
Repertoire. Lijst van op te voeren
stukken.
Repeteeren. Herhalen.
Repliek. Antwoord.
Reporteeren. Terugbrengen.
Represen.tant. Plaatsvervanger.
Reprimande. Berisping.
Reproductie. Copie, afbeelding.
Republiek. Staat zonder vorst, met een
door het yolk gekozen hoofd.
Requiem. Hij rustte.
Requieseat in pace (R. I. P.). Rust
in vrede.
Requireeren. Opeischen.
Res. Goed, vermogen.
Reserveeren. Achterhouden.
Residentie. Hoofdstad, woonplaats.
Resisteeren. Tegenstand bieden.
Resolveeren. Besluiten.
Respectievelijk. Wederzijdsch, betrekkelijk.
Responsief of Responsabel. Verantwoordelijk.
Ressort. Gebied, rechtsgebied.
Ressourel. Bron.
Restant. Overschot.
Restauratie..Herstelling, ververschingslokaal.
Restriehe. Beperking.
Resulteeren. Uit een zaak volgen.
Resumeeren. Kart herhalen.
Reteneeren. Terughouden.
Retireeren. Zich terugtrekken.
Retort. Glazen vat voor destillatie.
Retoucheeren. Verbeteren, bijwerken.

Retour. Terugkeer.
Retraite. Aftocht.
Reuneeren. Weder vereenigen.
Reusseeren. Slagen.
Revanche. Wraak.
Reveille. Roep om te ontwaken.
Reverend. Hoogwaardig, titel voor geestelijken in Engeland.
Reverie. Droomerij.
Revisie. Herziening.
Revoir. Wederzien.
Revolver. Pistool met draaien de loopen.
Revue. Legermonstering.
Rhetorie. Redeneerkunde.
Rhytmisch. Afgemeten, gelijkmatig.
Ridicule. Belachelijk, ook wel in plaats
van reticule, netzakje.
Risico. Gevaar.
Rival. Mededinger.
Roastbeef. Gebraden half geschroeid
rundvleesch zoodanig dat het binnenste
rauw is.
Robe. Japon.
Robust. Sterk.
Rococo. Vaaiwerk enz. uit den tijd van
Philips van Orleans.
Roman. Lange vertelling met intrige.
Rosette. Kleine roos, roosvormig versiersel.
Rosinante. Oud paard.
Rotatie. Draaiing.
Rotonde. Rond gebouw.
Roulette. Rol,chijf, hazardspel.
Route. Weg.
Royaal. Koninklijk.
Rubriek. Afdeeling.
Rude. Ruw.
Ruine. Vernield, verwoest gebouw.
Rumoer. Lawaai.
Rustiek. Landelijk.

S.
Sabbath. Rustdag.
Sable. Zand.
Saccharine. Suikerstof.
Sacra. Heilig.
Sacrament. Genademiddel.
Sacristie. Predikantskamer in de kerk.
Safraan. Gele kleurstof.
Sage. Zoet, verstandig.
Saint. Heilig.
Saladier. Salademand.
Said°. Rest.
Salto mortale. Doodssprong of gevaarlijke sprong.

Salve. Wees gegroet.
Sanetie. Wijding, bevestiging.
Sandalen. Zolen.
Sandwich. Dunne boterhammen met
vleesch er tusschen.
Sanatorium. Geneesinrichting, gezondheidsoord.
Sans. Zonder.
Sansculotte. Zonder broek, naam van
het plebs, tijdens de Fr. Revolutie.
Sanssouei. Zonder zorg.
Santé. Gezondheid.
Sappeur. Schansgraver, milit. arbeider.

376
Sardonisch lachen. Hatelijk lachen.
Sarkastisch of Sarkastisch. Bijtend,
bitter.
Satelliet. Aanhanger.
Sater. Boschgod met bokspooten, hoorn
en een staart.
Satire. Spotdicht.
Satisfactie. Voldoening.
Saturnalien. Romeinsch volksfeest ter
eere van Saturnus.
Saucisse. Braadworst.
Sauvegarde. Paspoort.
Sauve qui pent. Redde zich wie kan.
Savanne. Grasvlakte.
Savon. Zeep.
Scala. Toonladder.
Scalp. Hoofdhaar met vel.
Scandaliseeren...Lasteren.
Seat. Kaartspel.
Scene. Tooneel.
Scepter. Vorstenstaf.
Schah. Koning van Perzie.
Schalmei. Herdersfluit.
Schema. Ontwerp, doorsnede.
Scholastiek. Schoolwijsheid.
Schooner. T weemaster, snelzeilend vaar- Wig.
Science. Wetenschap,
Seirocco of Sirocco. Heete, droge Z.O.
wind in Italie.
Sculptuur. Beeldhouwkunst.
Séance. Zitting, lezing.
Secretaire. Schrijfbureau.
Secretaris. Gteheimschrijver.
Sectie. Lijkschouwing, legerafdeeling.
Seconde. Zestigste duel van eon minuet.
Secte. Geloofspartij.
Secundant. Helper op een school, of
bij een duel.
Seigneur. Heer.
Select. Uitgekozen.
Selene. De maan.
Selfmade. Zelf gemaakt, ,Selfmade-man,
een zich zelf oritwikkeld hebbend man.
Seminarium. Opleidingsschool voor
R. K. geestelijken.
Semestre. Half jaar.
Semiramis. Zijden stof.
Semitisch. Joodsch.
Sempervirens. Altijd groen.
Senaat. Stadsraad, raad der ouden.
Senator. Raadsheer.
Senior. De oude.
Se non e vero e ben trovato. Al is
het niet waar, het is toch good bevonden.
Sensatie. Opwinding.

Sensible. Voelbaar.
Sentiment. Gevoelen.
Separeeren, Scheiden.
Sepia. Zwartbruinc kleurstof.
Serenade. Avondmuziek,huldebetuiging
met mttziek.
Serge. Wolgoed
Sermoen. Preek.
Serpentine. Slangenvorm.
Serum. Bloedwater.
Service. Dienst.
Serviteur. Dienaar.
Serviette. Monddoek.
Sessie. Zitting.
Severe. Streng.
Shawl. Omslagdoek,
Shirt. Hemd.
Sibylle. Profetes, oud wijf.
Sic transit gloria mundi. Zoo vergnat alle wereldsche grootheid.
Siecle. Eeuw.
Siesta. Middagslaapje.
Siffieur. Sisser.
Signaal, Teeken.
Signe. Teeken.
Signeeren. Onderteekenen.
Silence. Stilte.
Silhouette. Schaduwbeeld.
Simple. Eenvoudig.
Sincere. Openhartig
Sinecure. Schijnambt, ambt zonder bezigheid.
Singulair. Enkelvoudig.
Sir. Mijnheer.
Sit uatie. Toe stand.
Si vis pacum, para bellum. Indien
gij den vrede wilt, wapen u ten oorlog.
Skald. Noorsch dichter-zanger.
Skelet. Geraamte.
Sociaal-democratisch. Een op de gelijkheid der personen, in eon maatschappij. gegrondveste regeerings-richting.
Societeit. Huis voor gezellige bijeenkomsten.
Sodawater. Water met opgeloste koolzure natron.
Soeur. 'Luster.
Sokratische Methode. De leermethode van Sokrates, door de antwoorden
op vragen door de scholieren zelf to
laten vinden.
Soldatesk. Op soldatenmanier.
Solide. Hecht, stevig.
Solo. Aileen, zonder hulp, alleenzang.
Somnambule. Nachtwandelaar, ziener
door magnetisatie.
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Sonet. Rijmdicht van 14 jambische strofen, die in twee vierlettergrepige en
twee drielettergrepige strofen ingedeeld
zijn.
Sopraan. Hoogste stem.
Sorbet. Koeldrank.
Sorteeren. Uitzoeken.
Sortiment. Voorraad uitgezochte waren.
Sottise. Gekheid.
Soubrette. Kamerjuffrouw.
Souffleeren. Voorzeggen, inblazen.
Souffleur. Voorzegger, helper.
Souper. Avondmaal.
Soupir. Zucht.
Soutane. Rok der R. K. geestelijken.
Souterrain. Kelderwonin g.
Souvenir. Aandenken.
Souverein. Onbeperkt heerscher.
Spatie. Ruimte.
Specie. Grooter geld, ter onderscheiding
van pasmunt en papiergeld.
Spectacle. Schouwspel, rumoer.
Spectator. Toeschouwer.
Speculeeren. Ilandelsplannen waken.
Speech. Toespraak.
Spendeeren. Gebruiken.
Spes patria. De hoop van het vaderland.
Spheer. Kring.
Sphinx. Afbeelding van een Egyptische
vrouw met het lichaam van een leeuw.
Spiraal. Om zijn as gewonden lijn.
Spiritist. Aanhanger der geestenleer.
Splendeur. l'racht.
Spontaan. Vrijwillig, uit eigen aandrang.
Sporadisch. Verstrooid.
Square. Vier kant.
Stabat mater. Letterlijk : De moeder
stond (aan 't kruis van Jezus). Aanvangswoorden van een beroemd R. K. geestelijk kerkgezang.
Stable!. Standvastig.
Stadium. Stand; tijdperk.
Standaard. Vaandel, standaardwerk,
een voorbeeldig werk, een toestel om
iets op to zetten.
Start. Pleats van afgang, vertrek.
Station. Halte, rustplaats.
Statistiek. Overzicht met getallen.
Statiet. Toestel, waarop men iets zet.
Statue. Standbeeld.
Statuut. Wet, voorsehrift.
Stenografie. 't Snelschrijven.
Stentorstem. Buitengewoon sterke stem.
Sterioscoop. Toestel, waardoor men de

voorwerpen van cen photographie als
in de natuur ziet.
Steward. IIofmeester.
Stilet. Kleine dolk.
StoYcidnsch. Onverschillig.
Store. Voorraad.
Strategic. Krijgskunde.
Strofe. Couplet van een gedicht.
Structuur. Bouw.
Stucco. Gipswerk.
Studeeren. Een zaak leeren.
Subaltern. Ondergeschikt.
Subject. Onderwerp.
Subliem. Verheven.
Submissie. Onderwerping.
Subscribtie. Inschrijving.
Subsidie. Toelage.
Substantie. Stof, hoedanigheid.
Substitutie. Vervangin g.
Subtiel. Listig.
Subtropisch, Halftropisch.
Succedeeren. Opvolgen.
Suffisant. Vuldoende.
Suggestie. Influistering bijv. bij hypnotische slaap.
Suite. Gevolg.
Sujet. Onderdaan, onderwerp, oorzaak;
aanleidivg.
Sultan. Turksch keizer.
Summa suntmarum. De som der sommen, totaul, alles bijeen genomen.
Super. Over.
Superb. Prachtig.
Superieur. Hoogere, voornamere.
Suppleeren. Aanvullen.
Suppositie. Veronderstelling.
Surtout. Bovenal.
Suspectie. Verdenking.
Syllabe. Lettergreep.
Symbool. Zinnebeeld.
Symmetrisch. In twee gelijke deelen.
Sympathie. Medegevoel.
Symphonic. Vierstemmig stuk voor instrumenten.
Symptomen. Kenteekenen.
Synagoge. Jodenkerk.
Syndicaat. Bestuur van eene Vereeniging, y our financieele ondernemingen.
Synode. Kerkelijke vergadering.
Synoniem. Zinverwant.
Syntaxis, Zinsbouw.
Synthese. Verbinding van veel tot een.
Systeem. Grondregel, stelsel.
Systematisch. Stelselmatig.
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T.
Tabel. Lijst.
Tabernakel. Tent. Loofhut der oude
Joden.
Table d' hiite. Opentafel, d. w. z. voor
iedereen.
Tableau. Schilderij.
Tableau vivant. Levende schilderij,
schilderij door personen voorgesteld.
Tablette. Plak, plankje.
Tabouret. Stoel zonder leuning.
Tact. Gevoel voor de omstandigheden,
gevatheid, handigheid.
Tailleur. Kleermaker.
Taktiek. Krijgskunst, manier van oorlog voeren.
Talent. Kundigheid, natuurgave.
Talisman. Beschermingsmiddel, zie
Amulet.
Talmud. Wetboek der Joden.
Talon. Hiel, hak, bewijs aan obligaties
waarop nieuwe coupons worden verstrekt; ook stok.
Tamboerijn. Handtrommel.
Tandem. Fiets voor 2 personen.
Tantalus. Koning uit Phrygi, die omdat
hij zijn kinderen had vermoord en aan de
goden als spijs had voorgezet, eeuwig in
de onderwereld honger, dorst en angst
moest uitstaan.
Tantleme. Peel van de winst.
Tarantella. Giftige spin; in Italie ook
dans.
Tarief. Vrachtprijs, prijszetting.
Tartuffe. Huichelaar.
TatoeEeren. Figuren in de huid snijden
en die verven.
Techniek. De kennis tot het behandelen van instrumenten en werktuigen.
Te Deum (laudamus). Heer God, (U
loven wij).
Teint. ,Gelaatskleur.
Telegraaf. Lett. Verschrijver, middel
om woorden snel over te brengen.
Telephoon. Verspreker.
Tempera. Matigen.
Tempo. Tijd, maat.
Tempora. 0 tempora, o mores ! 0.
tijden, o zeden!
Tendemiz-roman. Roman, die leerstellingen op een of ander gebied ontwikkelt.
Tendre. Teeder.
Tenor. Hooge mannenstem.
Terra. Aarde, terre cotta, gebakken
aarde.

Terrarium. Glashuisje, waarin slangen,
hagedissen enz. gehouden worden.
Terras. Verhooging bij woningen.
Terrine. Soepsohotel.
Territorium. Gebied.
Testament. Uiterste wil.
Tete a tete. Hoofd aan hoofd, onder
vier oogen.
Teutonisch. Oud-Duitsch.
Textuur. Bouw.
Theater. Sehouwburg.
Theist. Godvereerder.
Theoloog. Godgeleerde.
Theorie. Leer.
Theosoof. In den godsdienst ervaren
persoon.
Thermometer. Warmtemeter.
These. Stelling.
Timbreposte. Postzegel.
Timide. Vreesachtig.
Tinctuur. Kruidenaftreksel als geest
opgelost.
Tirade. Een rij op- of afklimmende
tonen, zinloos gezegde.
Tirailleeren. Verspreid vooruitrukken.
Titulair. In naam.
Tivoli. Lusthuis met tuin.
Toast. Drinkrede.
Toga. Ruim mannengewaad.
Toilette. Aankleeden en wasschen.
Tolerantie. Dulden, Duldzaamheid.
Tombola. Zeer geliefd Lottospel, verloting.
Tonsuur. Afscheren van het hoofdhaar
bij geestelijken.
Topaas. (Teel edelgesteente.
Topographic. Plaatsbeschrijving.
Tornadi. Hevige orkaan.
Torpedo. Onderzeesche helsche machine.
Torsie. Wringing.
Torso. Romp.
totus tuns, t.t. Geheel de Uwe (onder
brieven).
T ouch eeren. Aanraken, raken.
Toujours. Altijd.
Tour. Reis, beurt.
Tournó. Rondreis.
Tourniquet. Draaihek met kruis op een
paal om personen een voor een binnen
te laten.
Tractaat. Staatkundige overeenkomst;
godsdienstig geschrift.
Traditie. Overlevering.
Traditioneel. Volgens de overlevering.
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Tribunaal. Gerechtshof.
Tribune. Verhoogde zitplaats.
Trieolore. Fransche vlag of kokarde,

Tragedies Treurspel.
Tragisch. Treurig.
Traineeren. Sleepen, slepend houden.
Trajeet. Afstand, weg, overtocht.
Trancheeren. VOOrsnijden.
Tranquille. Kalm, rustig.
Transactie. Bijlegging van een strijd-

de driekleur.

Tricot. Breiwerk.
Trio. Gezang voor drie personen.
Triplet. Drietal.
Triste. Droevig.
Triumf. Zegepraal.
Triumvirant. Driemanschap.
Troika. Russisch span van drie paarden,
Trois. Drie.
Troubadour. Minnezanger.
Tuberculoses Long ontsteking.
Tulle. Soort neteldoek.
Tumult. Rumoer.
Tunica. Korte lijfrok voor mannen en

vraag, overeenkomst.

Trans atlantisch. Over de Atl. Oceaan.
Transformeeren. Omwerken.
Transito. Doorgang, doorvoer.
Translatie. Vertaling.
Transmissie, 0 verzending.
Transparent. Doorschijnend
Transcriptie. Overschrijven op een
anderen naam.

Trapesium. Zweefrek.
Traverseeren. Do orkruisen,oversteken
Tremuleeren. Sidderen, beven v. d.stem.
Trente et Quarante. Dertig en veer-

vrouwen.

Tutti frutti. Allerhande.
Tutti quanti. Alles bijeen
Type. Toonbeeld.
Typhoon. Werwelwind.
Typograaf. Boekdrukker.
Tyran. Geweldenaar.

tig, een gelukspel met kaarten.

Tresor. Schat.
Triangel. Driehoekig muziekinstrument,

U
Ubi bene, ubi patria. Waar het mij

Unitarist. Iemand, die een persoon als

goed gaat, daar is mijn vaderland.
Ukase. Edict, proclamatie v. d. Czaar.
Ultimatum. Laatste voorslag.
Ultra. Ginds.
Ultramarin. Lazuurblauw.
Unicum. Jets eenigs in zijn soort.
Unie. Vereeniging, eenheid.
Uniform. Een van norm, gelijke kleederdracht.

Universum. Heelal.
Urbanisch. Stadsch, hoofsch.
Urbi et orbi. Rome en de aarde.
Usage. Gebruik.
Usance. Gebruikelijk.
Usurpator. Overweldiger.
Utensilie. Gereedschap, benoodigheid.
Utile. Nuttig.

Godheid aanneemt.

V.
Va. Ga
Vaccine. Inenting.
Vache. Koe.
Vacuum. Luchtledig.
Vae victis. Wee den overwonnene.
Valet. Knecht.
Valeur. Waarde.
Vandaal. Ruwe vernieler.
Vapeur. Damp.
Varia. Verschillende zaken.
Vasal. Onderdaan.
Vatieaan. Paleis v. d. Paus.
Vegetatie. Plantengroei.
Vehicel. Voertuig.
Velocipede. Fiets.
Velours. Fluweel.

Veni, vidi, vici. Ik kwam, zag en
o verwon.

Ventilatie. Luchtverversching.
Veranda. Open galerij.
Verifleeren. Bekrachtigen, nazien.
Veritas. De waarheid.
Verticaal. Loodrecht.
Vestibule. Voorzaal.
Veteraan. Oud krijger.
Vexeeren. Plagen.
Via. Weg, op brieven enz. over een plaats.
Vibratie. Trilling.
Vice. Onder, b.v. vice-admiraal, onderadmiraal, vice-president, onder-presid.

Vi ce-versa. Heen en terug, naar en van.
Vif. Vroolijk, vlug.
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helm om het gezicht te beschermen.
Vocaal. Klinker.
Voici. Ziehier.
Voiture. Voertuig.
Volapiik. Wereldtaal.
Volee. Vlucht :fan een vogel.
Voliere. Vogelhuis.
Volume. Inhoud.
Voteeren. stemmen.
Vox populi vox Del. De stem van
het yolk is de stem van God.
Voyageur. Reiziger.
Voyons. Laat eens zien.
Vulgair. Alledaagsch.

Vigilant. Vlug, bij de hand.
Villa. Landhuis.
Vinaigre. Azijn.
Violent. Geweldig, hevig.
Virtuoos. Meester.
Virtus. Deugd.
Visage. Gezicht.
Vis-a-vis. Letterlijk : Aangezicht tegen
aangezicht, tegenover elkaar.
Visiteeren. Bezoeken, onderzoeken.
Vista. Het gezicht.
Vite. Vlug.
Vivat. Hij leve.
Vizier. Richtkorrel, traliewerk van een

W.
Waterproof. Waterdicht.
Werst. 1066,79 Meter.
Whisky. Brandewijn.
Whist. Kaartspel.

Walhalla. De hemel, waar de Germanen
zich na hun dood dachten weer te vinden.
Walkiiren. Slaggodinnen, die de Germanen, die in den slag vielen, naar
Walhalla brachten.

Y.
Yankee. Spotnaam voor de Amerikanen. Yard. 0,91 Meter.

Z.
Zeloot. I3veraar.
Zenith. Het punt, dat op den sterrenhemel loodrecht boven ons ligt.
Zephyr. Koele Zuidenwind.

Zigeuner. Hongaarsch zwervend yolk.
Zinnober. Rood.
Zone. Luchtstreek.
Zoiiloog. Dierkundige.

